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SEGUNDA-FEIRA - 05/11/2018
08:30 - 10:30
Sala 4
Infraestrutura
ST: Materiais Granulares e Concreto I
179 - AC - MÓDULO DE ELASTICIDADE DE SOLO ARENOSO COMPACTADO UTILIZANDO ENSAIOS DE
ULTRASSOM
Gabriella Macedo de Assis, Natália Castilho de Lima, Gisleiva Cristina S. Ferreira, Wélida de Sousa Sarro

211 - AC - AVALIAÇÃO DA DEFORMAÇÃO PERMANENTE DO SUBLEITO DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS DA
MICROREGIÃO DE MOSSORÓ/RN
Wendel Silva Cabral, Suelly Helena de Araújo Barroso

277 - AC - ESTUDO DO USO DE AGREGADO RECICLADO MISTO (ARM) EM MISTURAS SOLO-AGREGADO
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384 - AC - AVALIAÇÃO DO USO DE RESÍDUO DE BENEFICIAMENTO DE MÁRMORE E GRANITO EM SOLO
UTILIZADO NA OBRA DE RESTAURAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA RODOVIA AL-220
Raíssa Rodrigues Cardoso de Farias, Pedro Guilherme Pinheiro Santos Fernandes, Aline Calheiros Espindola

386 - AC - ESTUDO DO COMPORTAMENTO DE UM SOLO COM ADIÇÃO DE REJEITO DE FLOTAÇÃO DE
MINÉRIO DE FERRO PARA UTILIZAÇÃO EM CAMADAS DE PAVIMENTOS

Lorena Lemos Dias Lara, Bianca Groner Queiroz, Sérgio Pacífico Soncim, Marconi Oliveira de Almeida, Carlos Augusto de Souza
Oliveira, Fernanda Maria Belotti, Erinaldo Hilário Cavalcante, Laís Resende

593 - AC - INFLUÊNCIA DO USO DE FIBRAS POLIPROPILENO NO PARÂMETRO DE ÍNDICE DE SUPORTE
CALIFÓRNIA E EXPANSÃO DE UM SOLO DA REGIÃO URBANA DE PALMAS-TO
Ana Paula Felício Santos, Ananda Beatriz Martins de Souza, Janaina Lima de Araújo, Marcus Vinicius Ribeiro e Souza
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SEGUNDA-FEIRA - 05/11/2018
10:45 - 12:00
Sala 4
Infraestrutura
ST: Aeroportos e Ferrovias I
221 - AC - COMPORTAMENTO DE DIFERENTES CURVAS GRANULOMÉTRICAS DE LASTRO FERROVIÁRIO
EM ENSAIOS TRIAXIAIS DE ESCALA REDUZIDA
André Fardin Rosa, Laura Maria Goretti da Motta, Francisco Thiago Sacramento Aragão

265 - AC - AVALIAÇÃO DO FLUXO DE ÁGUA EM FERROVIAS COM DIFERENTES SOLUÇÕES PARA
SUBLASTRO
Renan Santos Maia, Daianne Fernandes Diógenes, Verônica Teixeira Franco Castelo Branco

599 - AC - SIMULAÇÃO PELO MÉTODO DOS ELEMENTOS DISCRETOS DA CAMADA DO LASTRO BASEADO
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Fernando Henrique Paim da Silva, Laura Maria Goretti da Motta

481 - RT - MONITORAMENTO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA BASEADO EM SENSORES DE BAIXO CUSTO:
APLICAÇÃO FERROVIÁRIA
Rafael Henrique de Oliveira, Flávio Guilherme Vaz de Almeida Filho, Edvaldo Simões da Fonseca Junior
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SEGUNDA-FEIRA - 05/11/2018
14:00 - 16:00
Auditório Da Vinci
Planejamento Territorial do Transporte
ST: Análise Espacial de Dados Relativos a Transporte
160 - RT - ANÁLISE DA VARIABILIDADE ESPACIAL DOS CONGESTIONAMENTOS EM REDES URBANAS DE
TRÁFEGO. ESTUDO DE CASO: FORTALEZA, CEARÁ
Eugenio de Sa Cavalcante Pacheco, Francisco Moraes de Oliveira Neto

622 - AC - A ESTRUTURA DOS DESLOCAMENTOS COMO MEDIDA DA ESTRUTURA DE CENTRALIDADES:
ESTUDO DE CASO DO RIO DE JANEIRO
José Brandão de Paiva Neto, Ígor Godeiro de Oliveira Maranhão, Romulo Dante Orrico Filho

589 - RT - SISTEMA DE REFERENCIAMENTO LINEAR APLICADO AO CADASTRO GEOESPACIAL
RODOVIÁRIO NO BRASIL
Aline Gomes da Silva Druzina, Sérgio Florêncio de Souza, Felipe Geremia Nievinski

44 - AC - ANÁLISE ESPACIAL EXPLORATÓRIA E CONFIRMATÓRIA BASEADA EM PRECEITOS DE
GEOESTATÍSTICA
Lucas Assirati, Cláudia Cristina Baptista Ramos Naizer, Cira Souza Pitombo

Auditório Rembrandt
Tráfego Urbano e Rodoviário
ST: Tráfego em Vias Urbanas I
509 - AC - VERIFICAÇÃO FORMAL DE ESTRATÉGIA DE CONTROLE DE INTERSEÇÃO COM VEÍCULOS
AUTOMATIZADOS
Joana Alves dos Santos, Fábio Luis Baldissera, Rodrigo Castelan Carlson

404 - RT - MÉTODO PARA MODELAGEM MICROSCÓPICA DO ATRASO DE PEDESTRES EM TRAVESSIAS
SEMAFORIZADAS
Talyson Pereira Bandeira, Manoel Mendonça de Castro Neto

23 - AC - ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DOS PARÂMETROS COMPORTAMENTAIS DO MICROSSIMULADOR
TRANSMODELER NA MODELAGEM DA VELOCIDADE MÉDIA DE UMA VIA ARTERIAL: ESTUDO DE CASO DE
FORTALEZA
Alessandro Macêdo de Araújo, André Luis Medeiros, Janailson Queiroz Sousa, Roberto Matheus Nunes Torquato

191 - AC - CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA DE PARÂMETROS FUNDAMENTAIS DE TRÁFEGO EM
APROXIMAÇÕES DE INTERSEÇÕES URBANAS SEMAFORIZADAS
Fabio de Souza Pereira Borges, Adelaida Pallavicini Fonseca, Li Weigang

287 - AC - MODELO MULTICRITÉRIO PARA A IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NA CIDADE
DE CAMPINA GRANDE-PB
Carlos Magno da Silva Oliveira, Camila Padovan da Silva, Cláudio Moura Silva, Murilo de Melo Santos, Paulo Cesar Marques da
Silva
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Sala 1
Aspectos Econômicos Sociais Políticos e Ambientais do Transporte
ST: Transporte Aéreo
150 - AC - AERÓDROMOS EM CIDADES PEQUENAS ESTÃO SEGUROS? O CASO DE RIO PARANAÍBA-MG
Simone Rodrigues Campos Ruas, Marcelo Duarte Sabino de Freitas

171 - AC - A INFRAERO E OS NOVOS DESAFIOS APÓS AS CONCESSÕES
Ricardo Fernandes Consulin, Anísio Brasileiro

248 - AC - DESREGULAMENTAÇÃO DA FRANQUIA DE BAGAGEM NO TRANSPORTE AÉREO E A
EXPERIÊNCIA DO PASSAGEIRO NO AEROPORTO: UMA ABORDAGEM EXPLORATÓRIA
George Christian Linhares Bezerra

313 - AC - VOOS COMPARTILHADOS NA AVIAÇÃO GERAL BRASILEIRA: UMA ANÁLISE SOB A ÓTICA DA
REGULAÇÃO E DA SEGURANÇA
Filipe de Souza Araujo, Leonardo Herszon Meira, Anísio Brasileiro

448 - AC - QUALIDADE DE SERVIÇOS EM AEROPORTOS: UMA ANÁLISE COMPARATIVA DA PERCEPÇÃO
DOS PASSAGEIROS EM AEROPORTOS BRASILEIROS
George Christian Linhares Bezerra, Priscilla Thábata Alves da Silva

203 - AC - NÍVEL DE SERVIÇO EM AEROPORTOS AVALIANDO-SE A ACESSIBILIDADE: O PONTO DE
VISTA DO USUÁRIO
Jordana Bulhões Dias, Lílian dos Santos Fontes Pereira Bracarense, Thiago Cabral de Souza

Sala 2
Aspectos Econômicos Sociais Políticos e Ambientais do Transporte
ST: Regulação em Transportes
322 - AC - GOVERNANÇA E REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PORTUÁRIOS: UM ESTUDO COMPARATIVO
ENTRE O MODELO DE PRATICAGEM BRASILEIRO E OS DOS PAÍSES IBÉRICOS
Guilherme Bergmann Borges Vieira, Rafael Mozart da Silva, Francisco José Kliemann Neto, Luiz Afonso dos Santos Senna

553 - AC - PANORAMA DAS REGULAMENTAÇÕES DE SERVIÇOS DE VIAGEM SOB DEMANDA NO BRASIL
Francisco Minella Pasqual, Guillermo Sant Anna Petzhold

263 - AC - MOBILITY AS A SERVICE: NECESSIDADE DE REGULAÇÃO E PAPEL DOS ATORES RELEVANTES
NO CONTEXTO BRASILEIRO
Ronaldo Ribeiro de Melo, Maurício Oliveira de Andrade, Anísio Brasileiro

536 - AC - DIFERENÇAS REGIONAIS E SEU IMPACTO NO CUSTO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL NOS
MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS
Paulo Júnio Moura Rosa, Beatriz Oliveira Leles de Faria, Willer Luciano Carvalho

424 - AC - REGULAÇÃO DA QUALIDADE DE SERVIÇOS EM AEROPORTOS: UMA ANÁLISE DO CASO
BRASIL
George Christian Linhares Bezerra, Priscilla Thábata Alves da Silva

292 - AC - INDICADORES DE QUALIDADE NA REGULAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO POR ÔNIBUS E
SUAS APLICAÇÕES NO BRASIL
Gregório Costa Luz de Souza Lima, Gabriel Stumpf Duarte de Carvalho
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Sala 3
Gestão de Transportes
ST: Gestão do Transporte de Carga I
325 - AC - AVALIAÇÃO DA ECOEFICIENCIA NA INTERMODALIDADE PARA O TRANSPORTE REGIONAL DE
CARGA – O CASO DO CALCÁRIO SIDERÚRGICO
Cíntia Machado de Oliveira, Marcio de Almeida D’Agosto, Guilherme Anselmo Guimarães dos Santos, George Vasconcelos Goes,
Lino Guimarães Marujo, Daniel Neves Schmitz Gonçalves, Mariane Gonzalez da Costa

188 - RT - TOMADA DE DECISÃO ESTRATÉGICA NA LOGÍSTICA REVERSA DOS RESÍDUOS DA
CONSTRUÇÃO CIVIL
Mariane da Silva Krepel, Patricia Alcantara Cardoso

336 - AC - SUSTENTABILIDADE NO ABASTECIMENTO DE MEGAEVENTOS: UMA ANÁLISE
BIBLIOMÉTRICA E SISTÊMICA
Isabella Mayara Abreu da Hora, Renan Dias Alves

573 - AC - VALOR DO TEMPO E ESCOLHA MODAL NO TRANSPORTE DE CARGA: ESTUDO DE CASO DE RIO
DE JANEIRO E RIO GRANDE DO SUL
Ana Margarita Larrañaga Uriarte, Felipe Lobo Umbelino de Souza, Julián Arellana, Luiz Afonso dos Santos Senna

425 - AC - PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NA LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL
Tássia Faria de Assis, Cíntia Machado de Oliveira, Marcio de Almeida D’Agosto

Sala 4
Infraestrutura
ST: Ligantes e Misturas Asfálticas I
68 - AC - ABORDAGEM DE PROBLEMA DE PROGRAMAÇÃO LINEAR APLICADO A SELEÇÃO
GRANULOMÉTRICA PARA MISTURAS ASFÁLTICAS

Filipe Almeida Corrêa do Nascimento, Laura Silvia Bahiense da Silva Leite, Glaydston Mattos Ribeiro, Marcelino Aurelio Vieira da
Silva

121 - AC - AVALIAÇÃO DA DEFORMAÇÃO PERMANENTE DE MISTURAS ASFÁLTICAS COM ASFALTO
BORRACHA POR MEIO DO ENSAIO DE CISALHAMENTO SIMPLES A ALTURA CONSTANTE
Liseane Padilha Thives da Luz Fontes, Jorge Carvalho Pais, Glicério Trichês, Paulo António Alves Pereira

243 - AC - PROPOSTA DE PROTOCOLO DE ENSAIO PARA ANÁLISE DE REGENERAÇÃO EM MISTURAS
ASFÁLTICAS ATRAVÉS DO MODELO S-VECD
Felipe do Canto Pivetta, Luis Alberto H. do Nascimento, Lélio Antônio Teixeira Brito

264 - AC - AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA MUDANÇA DAS PROPRIEDADES DE FORMA DE AGREGADOS NA
FORMAÇÃO DO ESQUELETO MINERAL DE MISTURAS ASFÁLTICAS
Daniele Soares Ibiapina, Verônica Teixeira Franco Castelo Branco, Luis Marcelo Gomes de Oliveira

271 - AC - ESTUDO DA ADIÇÃO DE RESÍDUOS DE GARRAFAS PET PÓS-CONSUMO EM MISTURAS
ASFÁLTICAS À QUENTE

Adriéli Raquel da Silva Räder, Bruna Calabria Diniz, Diego Menegusso Pires, Gabriela Fanck, Alifer Beier, José Antonio Santana
Echeverria

278 - AC - AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DE MISTURAS ASFÁLTICAS COM ADIÇÃO DE
ÓXIDO DE FERRO
Tassila Ramos Porto, Adriano Elísio de Figueiredo Lopes Lucena, Thamires Dantas Guerra, Thalita Maria Ramos Porto, Renato
Lima da Silva, Christian Rafael Ziegler
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Sala 5
Modelos e Técnicas de Planejamento de Transportes
ST: Modelagem no Planejamento de Transportes
36 - AC - ESTIMATIVA DO VOLUME DE PASSAGEIROS AO LONGO DE LINHAS DE TRANSPORTE PÚBLICO
POR ÔNIBUS A PARTIR DA GEOESTATÍSTICA
Samuel de França Marques, Cira Souza Pitombo

115 - AC - PROPOSTA DE CRITÉRIO PARA CARACTERIZAÇÃO AGREGADA DAS ALTERNATIVAS MODAIS
A PARTIR DE DADOS DE PREFERÊNCIA REVELADA
Carolina Fernanda Cerveira, Viviani Antunes Gomes, Cira Souza Pitombo

167 - AC - PREVISÃO DE DEMANDA POR COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO ATRAVÉS DA DEMANDA POR
TRANSPORTE AÉREO
Ana Beatriz Rebouças Eufrásio, Ícaro Maurício Nogueira, Bruno Vieira Bertoncini, Rogeria de Arantes Gomes Eller

389 - AC - UMA ANÁLISE DE DESEMPENHO ENTRE MODELOS DE DISTRIBUIÇÃO DE VIAGENS
BASEADOS EM OPORTUNIDADES INTERVENIENTES
Bruno Morais Lemos, César Alfonso Parada Sánchez, Marcelino Aurelio Vieira da Silva

581 - AC - USO DOS DADOS DE TELEFONIA PARA O PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES: UMA REVISÃO
SISTEMÁTICA
Matheus Henrique Cunha Barboza, Juliana Gonçalves da Silva Ferreira, Marcelino Aurelio Vieira da Silva

285 - RT - MODELO PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO E
APLICAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ, MG
Júlia Barros dos Santos, Josiane Palma Lima

Sala 6
Logística
ST: Logística Urbana I
28 - AC - POTENCIAL DA INSTALAÇÃO DE PICK-UP POINTS COMO ALTERNATIVA À ENTREGA
DOMICILIAR EM AGÊNCIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: UM ESTUDO PARA BELO HORIZONTE
Leise Kelli de Oliveira, Melina Laila Duarte, Paulo Henrique Góes Pinto, Renata Lúcia Magalhães de Oliveira

144 - AC - MODELAGEM E ANÁLISE DOS IMPACTOS ECONÔMICOS NA UTILIZAÇÃO DE PONTOS DE
COLETA NA DISTRIBUIÇÃO URBANA DE E-COMMERCE: O CASO DE SÃO PAULO
Rhandal Freitas Masteguim, Claudio Barbieri da Cunha, Eva Ponce

591 - AC - MODELO DE SIMULAÇÃO BASEADO EM AGENTES PARA AVALIAR POLÍTICA DE
DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS URBANAS DO E-COMMERCE
Roberta Alves, Renato da Silva Lima, Alexandre Ferreira de Pinho, Jose Holguin-Veras

293 - RT - UM ESTUDO SOBRE ESPRAIAMENTO LOGÍSTICO NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO
PAULO
Leonardo Guerin, José Geraldo Vidal Vieira

409 - AC - ESTUDO DE LOCALIZAÇÃO PARA UM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO NA REGIÃO DE SÃO PAULO
PARA OPERAÇÕES COM PRODUTOS HORTIFRÚTI
Ester Divieso Roman Rodrigues, Sérgio Adriano Loureiro, Rogério Dias Leite
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SEGUNDA-FEIRA - 05/11/2018
16:30 - 18:30
Auditório Da Vinci
Planejamento Territorial do Transporte
ST: Mobilidade Sustentável
672 - AC - ANÁLISE GEOGRÁFICA DE ROTAS PENDULARES USADAS POR CICLISTAS EM BELO
HORIZONTE
Antônio Henrique Almeida Rocha, Rodrigo Affonso de Albuquerque Nóbrega

94 - RT - FATORES QUE INFLUENCIAM O USO DA BICICLETA NO ACESSO E INTEGRAÇÃO COM O METRÔ:
ESTUDO DE CASO NA LINHA 4 - AMARELA DO METRÔ DE SÃO PAULO
Leonardo Gonçalves Fecchio, Orlando Strambi

385 - AC - CRITÉRIO PARA AVALIAR O NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO DO TRANSPORTE CICLOVIÁRIO EM
PLANOS DIRETORES E DE MOBILIDADE URBANA
Andressa Rosa Mesquita, Thiago Delgado de Souza, Suzana Kahn Ribeiro, Sheila Menini, Isabella Martins de Almeida

507 - RT - CONCRETIZAÇÃO DOS PLANOS DE MOBILIDADE URBANA POR MEIO DA GOVERNANÇA
PÚBLICA BASEADA NA EFETIVIDADE, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA
Karla Denise Castro Leite, Maria Leonor Alves Maia

568 - AC - UMA AVALIAÇÃO DA MOBILIDADE DOS MODOS NÃO MOTORIZADOS: O CASO DA CIDADE DE
SÃO MATEUS - ES
Laís Zani Carvalho Monteiro, Conrado Vidotte Plaza

Auditório Rembrandt
Tráfego Urbano e Rodoviário
ST: Tráfego em Vias Urbanas II
58 - AC - ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS DOS DETETORES DE UM SISTEMA INTELIGENTE DE
TRANSPORTES
Pedro Laranjeira, José Pedro Tavares, João Abreu e Silva

334 - RT - AVALIAÇÃO DA RELAÇÃO DE CENÁRIOS DE TRÁFEGO COM AGREGAÇÃO SUB-HORÁRIA E
ACIDENTES DE TRÂNSITO EM INTERSEÇÕES SEMAFORIZADAS
Lucas Tito Pereira Sobreira, Flávio José Craveiro Cunto

569 - AC - MÉTODO DE SUBTRAÇÃO DE FUNDO PARA DETECÇÃO VEICULAR EM CONDIÇÕES DE
TRÁFEGO INTERROMPIDO
Lucas Sousa Ferreira, Flávio José Craveiro Cunto

224 - AC - ANÁLISE ENTRE TEMPO REPORTADO DA OCORRÊNCIA DE ACIDENTES DE TRÂNSITO E
PERTURBAÇÕES NA CONDIÇÃO DE FLUXO VEICULAR EM INTERSEÇÕES SEMAFORIZADAS
Lucas Tito Pereira Sobreira, Gabriela Gomes Soares Rezende, Flávio José Craveiro Cunto

526 - AC - MÉTODOS PARA AVALIAÇÃO DE CONDIÇÕES DE TRÁFEGO A PARTIR DE DADOS DO GOOGLE
TRAFFIC E DO TWITTER
André Borgato Morelli, Andre Luiz Cunha
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Sala 1
Modelos e Técnicas de Planejamento de Transportes
ST: Modelos de Otimizacao em Transportes
57 - AC - OTIMIZAÇÃO DA ALOCAÇÃO DE SLOTS NO PROGRAMA DE OPÇÕES DE TRAJETÓRIAS
COLABORATIVO ADAPTADO AO ESPAÇO AÉREO BRASILEIRO
Natan de Souza Rodrigues, Leonardo L. B. V. Cruciol, Li Weigang

310 - AC - PLANEJAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE LOTES DE VAGÕES VAZIOS PARA ATENDIMENTO
AO PLANO DE CARREGAMENTO DE MINAS DE MINÉRIO DE FERRO A PARTIR DE DIVERSOS PÁTIOS DE
TRIAGEM
Hendrigo Venes, Rodrigo de Alvarenga Rosa, Rodrigo Pirola Pestana

24 - AC - USO DE PLATAFORMAS LIVRES DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA NA ENGENHARIA
DE TRANSPORTES
German Gregório Monterrosa Ayala Filho, Simone Becker Lopes

157 - RT - MODELAGEM MATEMÁTICA E META-HEURÍSTICA APLICADA À ELABORAÇÃO DO PLANO DE
ESTIVA EM NAVIOS PORTA-CONTÊINERES
Jonas Paluci Barbosa, Patricia Alcantara Cardoso

423 - AC - PLANEJAMENTO DA DESIGNAÇÃO DE MAQUINISTAS A TRENS DE VIAGEM DE LONGA
DISTÂNCIA EM FERROVIAS DE CARGA
Franco Collodetti Mazioli, Rodrigo de Alvarenga Rosa, Matheus da Silva Gravel, Vivian Andrea Parreira

Sala 2
Aspectos Econômicos Sociais Políticos e Ambientais do Transporte
ST: Transporte e Inclusão Social
646 - AC - AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DO METRÔ NA ACESSIBILIDADE DA POPULAÇÃO DE BAIXA
RENDA AOS POSTOS DE TRABALHO EM FORTALEZA

Renan Monteiro Carioca Freire, Carlos Felipe Grangeiro Loureiro, Andre Soares Lopes, Francelino Franco Leite de Matos Sousa

401 - AC - USO DE CURVAS DE CONCENTRAÇÃO PARA AVALIAR EQUIDADE NA MOBILIDADE – O CASO
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Mariana Souza Carneiro, Claudio Falavigna, Romulo Dante Orrico Filho

437 - AC - QUESTÕES DE EQUIDADE ASSOCIADAS A BARREIRAS DE TRANSPORTES EM UMA CIDADE
MÉDIA
Daniela Vanessa Rodriguez Lara, Antônio Nélson Rodrigues da Silva

701 - RT - DIFERENÇAS SOCIOECONÔMICAS NO PLANEJAMENTO DA MOBILIDADE URBANA

Natalia Assunção Brasil Silva, Heraldo Nunes Pitanga, Taciano Oliveira da Silva, Carlos Alexandre Braz de Carvalho

276 - AC - ESTATÉGIAS DE GERENCIAMENTO DA MOBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM
UNIVERSIDADES
Fabiane Farias dos Santos, Ilce Marília Dantas Pinto de Freitas

702 - RT - PROPOSIÇÃO DA CRIAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE MOBILIDADE URBANA NA
RIDE PETROLINA (PE) E JUAZEIRO (BA) - CIMUVASF
Júlio Cezar Costa Ramos, Francisco Ricardo Duarte
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Sala 3
Gestão de Transportes
ST: Gestão do Transporte de Carga II
233 - AC - CAPACIDADE DE TRÁFEGO FERROVIÁRIO: UMA APLICAÇÃO PRÁTICA AO CORREDOR
RONDONÓPOLIS SANTOS
Thiago de Oliveira Victorino, Gilson Gonçalves de Matos, José Matsuo Shimoishi

242 - AC - METODOLOGIA DE VERIFICAÇÃO E GOVERNANÇA DO ECOSSISTEMA DE CONTROLE DE
ECLUSAGEM
Alessandro Santiago dos Santos, Leandro Avanço, Mauro Kendi Noda, Matheus Jacon Pereira, Roberto Gonçalves

260 - AC - ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DAS FERROVIAS ESPECIALIZADAS EM TRANSPORTE DE MINÉRIO
DE FERRO E PELOTAS INTEGRANTES DE UMA CADEIA PRODUTIVA INTEGRADA
Renata Guimarães de Oliveira Fontan, Rodrigo de Alvarenga Rosa

517 - AC - OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO DO PÁTIO DE MANOBRAS FERROVIÁRIAS UTILIZANDO A METAHEURÍSTICA GRASP
Landerson Morais Alexandre, Juan Xabier Esteban de Aquino Calles, Leandro Colombi Resendo

153 - AC - MODELO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESCALA DE TRABALHO DE OPERADORES NO TERMINAL
PORTUÁRIO DE CONTÊINERES DE ITAPOÁ-SC
Jeferson Kalckmann Gilgen, Vanina Macowski Durski Silva, Cassiano Augusto Isler

Sala 4
Infraestrutura
ST: Aeroportos e Ferrovias II
582 - AC - UTILIZAÇÃO DE IMAGENS ASSOCIADAS AO GEORREFERENCIAMENTO PARA
MONITORAMENTO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DE FERROVIAS

Carla Marília Cavalcante Alecrim, Verônica Teixeira Franco Castelo Branco, Wellington Lorran Gaia Ferreira, Carlos Augusto Uchôa
da Silva

734 - AC - DETERMINAÇÃO DO FATOR DE DEFLEXÃO DA VIA PERMANENTE POR MEIO DE MEDIÇÕES
“IN SITU” COM O DMD

Robson Correia da Costa, José João Pires de Oliveira Filho, Edson de Moura, Guilherme A. P. Pinto, Rosângela Motta, Liedi Bariani
Bernucci, Luciano de Oliveira

283 - AC - BANCO DE DADOS GEOGRÁFICO DAS JAZIDAS DE AGREGADOS PARA O USO EM
PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PALMAS – TO

Rafael Winicius da Silva e Sousa, Diorde Lucas Nunes Oliveira, Janaina Lima de Araújo, Marcus Vinicius Ribeiro e Souza

Sala 5
Modelos e Técnicas de Planejamento de Transportes
ST: Modelagem Aplicada ao Transporte de Carga
2 - AC - MODELO DE DISTRIBUIÇÃO COMPARTILHADA DE JORNAIS E E- COMMERCE
Felipe Brum de Brito Sousa, Rafael Roco de Araújo, Fernando Dutra Michel

3 - AC - DESAFIOS LOGÍSTICOS E RESTRIÇÕES DA DISTRIBUIÇÃO: ANÁLISE BASEADA NA
PERSPECTIVA DOS VAREJISTAS DE NITERÓI – RJ

Thiago Delgado de Souza, Fernanda Silva Toledo, Renata Albergaria de Mello Bandeira, Walmor Pereira de Andrade Neto, Vania
Barcellos Gouvêa Campos

280 - AC - ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO TIPO DE MERCADORIA NO PROCESSO DE ESCOLHA DE
ATRIBUTOS PARA A DECISÃO DO VEÍCULO COMERCIAL PARA O TRANSPORTE URBANO DE CARGA
Lara Braide Rocha, Larissa Almeida Matias de Lima Batista, Bruno Vieira Bertoncini
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576 - AC - USO DE BIG DATA PARA COMPREENSÃO DO FENÔMENO DO TRANSPORTE URBANO DE
CARGAS: UMA ANÁLISE DA GERAÇÃO DE ENTREGAS
Carlos Alberto Brandão Filho, Felipe Macena Alves, Bruno Vieira Bertoncini

168 - RT - PROPOSTA DE MÉTODO PARA MODELAR A GERAÇÃO DE VIAGENS INTERMUNICIPAIS DE
TRANSPORTE DE CARGAS A PARTIR DE DADOS SECUNDÁRIOS
Ícaro Maurício Nogueira, Bruno Vieira Bertoncini

268 - RT - AVALIAÇÃO DOS ATRIBUTOS QUE INFLUENCIAM A ESCOLHA VEICULAR PARA O
TRANSPORTE URBANO DE CARGA: UMA ANÁLISE NOS SETORES DE BEBIDAS E ALIMENTOS
Lara Braide Rocha, Bruno Vieira Bertoncini

703 - AC - MODELOS DE GERAÇÃO DE VIAGENS PARA TRANSPORTE URBANO DE CARGA EM CIDADES
HISTÓRICAS: O CASO DE SÃO JOÃO DEL REI-MG
Kaique Osorio, Roberta Alves, Renato da Silva Lima, Wilfredo Yushimito, Jose Holguin-Veras

Sala 6
Logística
ST: Logística Urbana II
374 - AC - LOGÍSTICA URBANA EM FAVELAS E ÁREAS PRECÁRIAS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA
LITERATURA
Ana Paula Ribotta Hirakawa, Ester Divieso Roman Rodrigues, Orlando Fontes Lima Jr

46 - AC - OS PROBLEMAS E AS SOLUÇÕES DO TRANSPORTE URBANO DE MERCADORIAS EM CIDADES
MINEIRAS SOB A ÓTICA DOS VAREJISTAS
Leise Kelli de Oliveira, Luísa Tavares Muzzi de Sousa, Carla de Oliveira Leite Nascimento, Thaiza Gabrielle Costa e Silva,
Paulo Henrique Góes Pinto, Mateus Nogueira Garcia, Renata Moura Pereira, Lais Pugas Farias, Suellem Ferreira, Renata Lúcia
Magalhães de Oliveira, Mylena Cristine Rodrigues de Jesus, Lucas Brandão Monteiro de Assis, Iara Alves Martins de Souza

725 - RT - FATORES DE INFLUÊNCIA NO TRANSPORTE URBANO DE CARGA E OS ATRIBUTOS DE
DIFERENCIAÇÃO DAS CIDADES MÉDIAS BRASILEIRAS: O EXEMPLO DA CIDADE DE JUIZ FORA
Mariana de Oliveira Flora, José Geraldo Vidal Vieira

586 - RT - ROTEIRIZAÇÃO DE VEÍCULOS EM OPERAÇÕES MILK-RUN INTEGRADAS EM TEMPO REAL COM
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO SOBRE TRÁFEGO
Jaime Andrés Cardona Arias, Giset Natalia Montoya Moreno, Orlando Fontes Lima Jr, Antonio Galvão Novaes

166 - AC - PROPOSTA DE ARQUITETURA DE ITS PARA O GERENCIAMENTO DA CARGA EM UM CENTRO
URBANO
Marina Leite de Barros Baltar, Paulo Cezar Martins Ribeiro, Leonardo Cezário Ferreira da Silva
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SEGUNDA-FEIRA - 05/11/2018
19:00 - 21:00
Auditório Locatelli
Infraestrutura
ST: Ligantes e Misturas Asfálticas II
31 - AC - CARACTERIZAÇÃO REOLÓGICA DE LIGANTES ASFÁLTICOS RECUPERADOS
Bruno Faglioni Rossi, Adalberto Leandro Faxina

370 - AC - EFEITO DELETÉRIO DA ÁGUA NA RIGIDEZ DE MISTURAS ASFÁLTICAS RECICLADAS

Bethania Machado Correa, Pedro Orlando Borges de Almeida Júnior, Gustavo dos Santos Pinheiro, Luciano Pivoto Specht, Kátia
Aline Bohn, Debora Tanise Bordin, Deividi da Silva Pereira

372 - AC - DEFORMAÇÃO PERMANENTE EM MISTURAS ASFÁLTICAS COM DIFERENTES LIGANTES
ASFÁLTICOS E ADIÇÃO DE CAL A PARTIR DO ENSAIO UNIAXIAL DE CARGA REPETIDA

Valdir dos Santos Barboza Junior, Karine Wille Kraemer, Rômulo de Souza Pereira, Magnos Baroni, Luciano Pivoto Specht

405 - AC - AVALIAÇÃO DA GRANULOMETRIA, MODIFICAÇÃO E DO TEOR DE LIGANTE NA RIGIDEZ E NA
DEFORMAÇÃO PERMANENTE DE MISTURAS ASFÁLTICAS
Fernando Dekeper Boeira, Pedro Orlando Borges de Almeida Júnior, Tatiana Cureau Cervo, Deividi da Silva Pereira, Chaveli
Brondani

648 - AC - AVALIAÇÃO DE CINZAS DE CARVÃO MINERAL E CERA DE CARNAÚBA COMO ADITIVOS
EM LIGANTES ASFÁLTICOS E A INCORPORAÇÃO DA CINZA COMO FÍLER MINERAL EM MISTURAS
ASFÁLTICAS
Victor Cardoso Oliveira, Caio Cajazeiras Falcão, Juceline Batista dos Santos Bastos, Jorge Barbosa Soares
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TERÇA-FEIRA - 06/11/2018
08:30 - 10:30
Sala 1
ST - Relatórios de Iniciação Científica e Comunicações Técnicas
Gestão de Transportes
537 - CT - AVALIAÇÃO QUALITATIVA SOB A ÓTICA DOS USUÁRIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO URBANO
DE TUCURUÍ-PA
Marcelo Carlos Maia dos Santos, Daniella Saraiva Lopes, Railana da Silva, Warly dos Santos Lima, Marlon Braga dos Santos

Tráfego Urbano e Rodoviário
73 - CT - AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA SEGURANÇA VIÁRIA DO BUS RAPID TRANSIT DA AVENIDA
BEZERRA DE MENEZES
Caio Assunção Torres, Lara Bastos Bezerra, Mário Angelo Nunes de Azevedo Filho

563 - CT - ESTRATÉGIA DE FISCALIZAÇÃO PREDITIVA PARA REDUÇÃO DA MORTALIDADE EM
FORTALEZA
André Luis Barcelos Matos

652 - CT - SIMULADO DE ACIDENTE COM MÚLTIPLAS VÍTIMAS TRECHO ADMINISTRADO PELA
CONCESSIONÁRIA TRIUNFO CONCEPA
Ricardo Rossato Abreu, Thiago Vitorello, Fábio Hirsch, Cristiano da Rosa Kowalski, Fernando Cronst

692 - CT - AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA SEGURANÇA VIÁRIA DE INTERVENÇÕES EM INTERSEÇÕES
URBANAS NÃO SEMAFORIZADAS
William Gonçalves Bonfim, Caio Assunção Torres

695 - CT - MONITORAMENTO DE FATORES DE RISCO DURANTE A PRÁTICA DE ESTRATÉGIAS PARA
PROMOÇÃO DA SEGURANÇA VIÁRIA

Caio Assunção Torres, Lucas Tito Pereira Sobreira, Manoel Mendonça de Castro Neto, Flávio José Craveiro Cunto, Andrés Ignacio
Vecino-Ortiz, Adnan Ali Hyder

176 - CT - USO DE SIMULADOR DE TRÁFEGO PARA DEFINIÇÃO DO LIMITE DE VELOCIDADE MÁXIMA
PERMITIDA EM UMA AVENIDA NO CAMPUS DA UFSM, SANTA MARIA-RS
Renan Favero, Carlos José Antônio Kümmel Félix

727 - CT - CARACTERIZAÇÃO DA FROTA DE CAMINHÕES DA RODOVIA BR-040 PARA FINS DE
SIMULAÇÃO MICROSCÓPICA COM O VISSIM

Carolina Moreira de Lima, Luiza Vorcaro Fleury, Frederico Amaral e Silva, José Elievam Bessa Junior, Anáiram Lima Costa, Diego
Milli da Costa Velho, Aline Ferreira Andalicio

491 - CT - ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE ELEMENTOS SEPARADORES DE FLUXO EM RODOVIAS DE
PISTA DUPLA QUANTO À SEGURANÇA VIÁRIA
Gabriel Andrade Lanzaro, Michelle Andrade

199 - CT - AVALIAÇÃO DO DESLOCAMENTO DE PEDESTRES EM TRAVESSESSIA DE VIAS: UM ESTUDO DE
CASO EM NOVA LIMA
Agmar Bento Teodoro, Arthur Andrade de Sousa, Carolina Moreira de Lima

510 - CT - CONDIÇÕES DE TRÁFEGO E PROPOSTAS DE MELHORIAS PARA UMA VIA URBANA NA CIDADE
DE NOVA SANTA RITA/RS
Fabio Bonetti, Anelise Schmitz, Danielle Clerman Bruxel
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Modelos e Técnicas de Planejamento de Transportes
151 - CT - ADEQUAÇÃO DE TRAÇADOS COM DECLIVIDADE CRÍTICA DA MALHA CICLOVIÁRIA DA
CIDADE DE SÃO PAULO
João Vitor Penteado Simeão, Gustavo Garcia Manzato

254 - CT - ESTUDO DA QUALIDADE DOS ESPAÇOS URBANOS PARA PEDESTRES EM ÁREAS ESCOLARES
Thays Ribeiro Fávaro Miessa Rodrigues, Luiz Henrique Souza da Rocha, Marcelo Augusto Amancio, Fernando Brant da Silva
Carvalho

Aspectos Econômicos Sociais Políticos e Ambientais do Transporte
351 - CT - LIGAÇÃO AÉREA BRASÍLIA-GOIÂNIA: UMA ANÁLISE COM BASE NA TEORIA ECONOMICA DE
MERCADOS IMPERFEITOS
Joaquim Carlos Soutinho Neto, Hernany Paulo Varela dos Reis, Ayomikun Oluleke Aruwajoye, Carlos Henrique Rocha

321 - CT - ANÁLISE DA VIABILIDADE JURÍDICA DE SUBSÍDIOS PARA O TRANSPORTE PÚBLICO
URBANO NO BRASIL
Fernanda Camila Martinez Delgado, Barbara Stolte Bezerra

110 - CT - MEDIDAS DE CONCENTRAÇÃO DE MERCADO NA ROTA AÉREA BRASÍLIA-SALVADOR
Nilo Flavio Rosa Campos Junior, Eduardo da Silva Pereira, Carlos Henrique Rocha

621 - CT - SIMPLIFICAÇÃO DA BUROCRACIA DO CICLO DE VIDA DAS CONCESSÕES DE
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES BRASILEIRA
Patricia Helena dos Santos Martins

382 - CT - PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS: UMA ANÁLISE DE SUA UTILIZAÇÃO NO BRASIL NA ÁREA
DE TRANSPORTES
Nilo Flavio Rosa Campos Junior, Diógenes Costa de Carvalho

Planejamento Territorial do Transporte
469 - CT - COMPARAÇÃO DE MÉTODOS DE ESTIMATIVA DE VIAGENS PARA INSITUIÇÕES DE ENSINO
SUPERIOR E APLICAÇÃO DE CARONA SOLIDÁRIA PARA DIMINUIÇÃO DE IMPACTOS
Daniel Anijar de Matos, Rafael Reina de Souza

605 - CT - ANÁLISE DE GERENCIAMENTO DE ESTACIONAMENTO: ESTUDO DE CASO ESTACIONAMENTO
DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

Luis Henrique Barbosa de Menezes, Ediana Santos Fiuza Conceição, Rebeca Silva de Sousa, Graziela Maria Ferreira Lima, Denise
Maria da Silva Ribeiro, Silvia Camargo Fernandes Miranda

Infraestrutura
226 - CT - AVALIAÇÃO DAS PLACAS DE CCP DOS CORREDORES DE ÔNIBUS DE ANÁPOLIS EM FUNÇÃO
DA SUA EXTENSÃO
Matheus Silva Oliveira, Cláudia Azevedo Pereira, Christiane Rosa de Paiva

656 - CT - ANÁLISE METODOLÓGICA COMPARATIVA PARA SOLUÇÕES DE ANTEPROJETO DE
PAVIMENTAÇÃO EM MELHORAMENTO DE RODOVIAS

Alexandre Samuel Ramalho, Alessandra Costa Gosch, Hélio Felipe Bortolan Thomaz, Cristhyano Cavali da Luz, Tennison Freire de
Souza Junior

133 - CT - ANÁLISE DA ESTABILIDADE DE UMA ESCALA VISUAL NA AVALIAÇÃO DE PAVIMENTOS

Lucas Felipe Sobrinho Ignácio, Lucas Aramayo Pereira, Luana Cristina Romero Palma, Carlos Alberto Prado da Silva Junior,
Heliana Barbosa Fontenele
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194 - CT - ANÁLISE DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADE
LONGITUDINAL – IRI – NA RODOVIA BR 060/GO
Diógenes Costa de Carvalho, Lucinei Tavares de Assunção, Nilo Flavio Rosa Campos Junior

618 - CT - PROCESSOS UTILIZADOS PELO DNIT PARA COLETA DE DADOS NECESSÁRIOS PARA A
CALIBRAÇÃO E AFERIÇÃO DO MODELO HDM-4 ÀS CONDIÇÕES DAS RODOVIAS BRASILEIRAS
Edwin Fernando Muñoz Pipicano, Sandro Scarpelini Vieira

522 - CT - ESTUDO COMPARATIVO ENTRE A APLICAÇÃO DE ASFALTO BORRACHA E DO ASFALTO
CONVENCIONAL NO ÍNDICE DE ACIDENTALIDADE VIÁRIA ESTUDO DE CASO RJ-122
Tassiane de Paula Pinheiro Coelho, Diego Fernandes Neris
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TERÇA-FEIRA - 06/11/2018
14:00 - 16:00
Auditório Locatelli
Tráfego Urbano e Rodoviário
ST: Segurança Viária I
213 - AC - PLANOS DE MOBILIDADE URBANA E A SEGURANÇA VIÁRIA: UMA ÁNALISE DAS CAPITAIS
BRASILEIRAS
Gabriel Pereira Caldeira, Jorge Tiago Bastos

9 - AC - ANÁLISE EXPLORATÓRIA DO COMPORTAMENTO DE MOTOCICLISTAS COM RELAÇÃO AO USO DE
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
Caio Henriques de Oliveira Lobo Cordeiro, Heloisa Maria Barbosa, Rodrigo Affonso de Albuquerque Nóbrega

572 - RT - ANÁLISE DE CARACTERÍSTICAS COMPORTAMENTAIS NÃO CONFORMES DE MOTOCICLISTAS
EM INTERSEÇÕES SEMAFORIZADAS DE FORTALEZA
Marcos William Sasaki, Flávio José Craveiro Cunto

416 - AC - METODOLOGIA IRAP PARA REDUÇÃO DE MORTOS E FERIDOS NO TRÂNSITO: UMA VISÃO
ACERCA DAS CONTRAMEDIDAS
Frederico Rodrigues, Camila Silva Coelho, Ícaro Ramos Nunes Batista, Thiara Gomes Galdino Leite

578 - AC - ANÁLISE DA ACIDENTALIDADE E DOCUMENTAÇÃO DE ACIDENTES NA CIDADE DE TUCURUÍPA
Barbara Cristina Soares Silva, Arielly Batista de Oliveira, Ediones da Costa Conceição, Flaudil Alves da Rocha Conceição, Marlon
Braga dos Santos

169 - AC - INFLUÊNCIAS DE UMA DUPLICAÇÃO QUANTO A SEGURANÇA VIÁRIA: ESTUDO DO CASO DA
BR 392, TRECHO PELOTAS X RIO GRANDE
Lucas Adams Simon, Rafael Rosa Hallal

Auditório Da Vinci
Planejamento Territorial do Transporte
ST: Mobilidade e Acessibilidade I
302 - AC - ACESSIBILIDADE EM ESTAÇÕES METROVIÁRIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE:
ESTUDO DA ESTAÇÃO DE METRÔ RECIFE
Victor Henrique Santana Dantas, Jessica Helena de Lima, Rafaella Pontes Amorim, Gustavo Cavalcante Barros de Menezes,
Marina de Almeida Gomes Soriano

670 - RT - COMPREENSÃO DOS IMPACTOS GERADOS POR MUDANÇAS NO USO DO SOLO SOBRE A
ACESSIBILIDADE DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA: O CASO DE FORTALEZA
Isabela Ribeiro de Castro, Carlos Felipe Grangeiro Loureiro

347 - AC - ACESSIBILIDADE AO SISTEMA DE TRANSPORTE POR ÔNIBUS NA PERIFERIA
METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

Carlos Fernando Ferreira Lobo, Giovanni Candido Miranda, Daniela Antunes Lessa, Guilherme Francisco do Nascimento Pinto,
Leandro Cardoso

496 - AC - ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE EM VIA ARTERIAL POR MEIO DA AVALIAÇÃO
MULTICRITÉRIO E MÉTODO AHP
Felipe Meireles Teobaldo, Israel Costa Lima Junior, Regina Célia Brabo Ferreira
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723 - RT - MÉTODO PARA AVALIAÇÃO DA RESILIÊNCIA DE SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO
COLETIVO URBANO POR ÔNIBUS
Pedro Henrique da Silva, Pastor Willy Gonzales-Taco

617 - AC - CARACTERIZAÇÃO DA ACESSIBILIDADE AOS EMPREGOS PERCEBIDA PELOS USUÁRIOS DO
SISTEMA METROFERROVIÁRIO DA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA
Hélio Henrique Holanda de Souza, Carlos Felipe Grangeiro Loureiro, Francisco Moraes de Oliveira Neto

202 - AC - ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE MODELOS DE AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE ESTRESSE
RELACIONADO AOS CICLISTAS NO PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DE ROTAS CICLÁVEIS: UM ESTUDO
DE CASO PARA A CIDADE DE BARIRI-SP
Marcelo Monari, Francisco Roza de Moraes, Paulo César Lima Segantine, Irineu da Silva

Auditório Rembrandt
Infraestrutura
ST: Ligantes e Misturas Asfálticas III
468 - AC - PROPRIEDADES DE RIGIDEZ SOB O DOMÍNIO DA ELASTICIDADE E VISCOELASTICIDADE E
RESISTÊNCIA À DEFORMAÇÃO PERMANENTE DE MISTURAS COM CAP 50/70 E CAP 30/45
Andressa Ambrós de Oliveira, Ketrily Killys Martins Saraiva, Fernando Luiz Zucchi, Evelyn Paniz Possebon

542 - AC - ANÁLISE DE TÉCNICA DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A
QUENTE COM UTILIZAÇÃO DE ESCÓRIA COMO AGREGADO MIÚDO
Tauane Barbosa dos Santos, Victor Manuel de Queiroz Lourenço

561 - AC - AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO UTILIZANDO
DIFERENTES TIPOS DE LIGANTES
Pedro Bastos de Castro, Suelly Helena de Araújo Barroso

579 - AC - DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA DE MISTURA ASFÁLTICA COM LIMALHA
DE AÇO COMO AGENTE DE REGENERAÇÃO DE PAVIMENTOS
Eduarda Fontoura, Guilherme Ebani Jacques, Gracieli Bordin Colpo, Mônica Regina Garcez, Lélio Antônio Teixeira Brito

602 - AC - ANÁLISE COMPARATIVA DOS EFEITOS DA IMPREGNAÇÃO DO GEOTÊXTIL NA RESPOSTA
MECÂNICA DE MISTURAS A QUENTE COMPOSTAS
Juliana de Paula Rezende, Heraldo Nunes Pitanga, Taciano Oliveira da Silva, Natália de Faria Silva, Géssica Soares Pereira

611 - AC - DOSAGEM DE MISTURA TIPO LARGE STONE ASPHALT MIXTURE NO DISTRITO FEDERAL
Igor Amorim Beja, Márcio Muniz de Farias, Lucas Yuri da Silva Barbosa

Sala 1
Tráfego Urbano e Rodoviário
ST: Tráfego em Rodovias I
219 - AC - ESTIMATIVA DO TRÁFEGO GERADO EM RODOVIAS FEDERAIS A PARTIR DO MODELO
GRAVITACIONAL DE DISTRIBUIÇÃO DE VIAGENS

Felipe do Amaral Costa, Anderson Rosniecek, Marília Macêdo de Melo, Sidney Boaretto da Silva, Paulo Cesar Marques da Silva

230 - AC - A UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO (VANT) NA AEROFOTOGRAMETRIA E
ANÁLISE DO TRAÇADO GEOMÉTRICO HORIZONTAL: ESTUDO DE CASO DA TRILHA DO TALHAMAR –
TAVARES/RS
Camila da Silva Martinatto, Christian Garcia Serpa, Milton Luiz Paiva de Lima, Cezar Augusto Burkert Bastos

267 - AC - SIMULACIÓN E IMPORTANCIA DEL DESEMPEÑO DE UN VEHÍCULO DE PASEO EN
TRAYECTORIA CURVA ESTABLE
Gustavo R. Di Rado, Gustavo H. Devincenzi, Facundo Silvero, Daniel Sergio Presta García

269 - AC - DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA AVANÇADO PARA ESTUDOS E
PROJETOS VIÁRIOS: A UTILIZAÇÃO DE BIG DATA GEORREFERENCIADOS
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Daniel Sergio Presta García, Zélia Silveira d’Azevedo, André Hoeper Kieling, Sander Fraga Farinha da Silva, Gabriel Santos
Chagas, Gustavo Rubén Di Rado, Marcelo André Wandscheer, Fernando Fraga de Freitas dos Santos

431 - AC - FISCALIZAÇÃO DE CARGAS RODOVIÁRIAS: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE POSTO DE
PESAGEM VEICULAR MÓVEL E UM SISTEMA WIM IMPLANTADO NA RODOVIA BR-290/RS - FREEWAY
André Luiz Bock, Lélio Antônio Teixeira Brito

601 - RT - BIG DATA E SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE VEÍCULOS – SINIAV:
APLICAÇÕES PARA O SETOR DE CONCESSÃO DE RODOVIAS NO BRASIL
Carlos Magno da Silva Oliveira, Pastor Willy Gonzales-Taco

Sala 2
Aspectos Econômicos Sociais Políticos e Ambientais do Transporte
ST: Economia dos Transportes I
88 - AC - AVALIAÇÃO EX POST DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO ELETRÔNICA DE PEDÁGIO NAS
RODOVIAS FEDERAIS CONCEDIDAS

Marcia Lika Mon-Ma, Nara Kohlsdorf, Renata Batista Junqueira Nogueira, Mírian Ramos Quebaud, Luiz Fernando Castilho

85 - AC - ESTUDO EMPÍRICO DO VALOR DO TEMPO DE VIAGEM POR REGIÃO DOS EMBARCADORES DE
CARGA BRASILEIROS
Francisco Gildemir Ferreira da Silva, José Kleber Duarte Macambira Filho, Fabiano Mezadre Pompermayer

126 - AC - DETERMINANTES DA DEMANDA POR MERCADORIA DO COMÉRCIO VIRTUAL E POR CARGA
AÉREA NO BRASIL: UM ESTUDO ECONOMÉTRICO
Carlos Henrique Rocha, Priscila Hoehr Mostardeiro, Luiz Augusto da Silva Alves

270 - AC - IMPACTO DOS INVESTIMENTOS SOBRE O VALOR DE FRETES RODOVIÁRIOS E
FERROVIÁRIOS
Eduardo Dornelas Munhoz, Cícero Rodrigues de Melo Filho, Geovana Lorena Bertussi

286 - AC - ESTIMATIVA DA PRODUTIVIDADE SACRIFICADA EM DECORRÊNCIA DO TEMPO PERDIDO EM
TRÂNSITO PELA POPULAÇÃO LOCAL DO RECANTO DAS EMAS/DF
Adrielli Alves Borges, Breno Peixoto Cortez, Artur Carlos de Morais

Sala 3
Gestão de Transportes
ST: Métodos e Técnicas de Gestão de Transportes I
123 - AC - ROBUSTEZ DAS INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTE DE PAÍSES EMERGENTES ÀS
MUDANÇAS DO CLIMA
George Vasconcelos Goes, Daniel Neves Schmitz Gonçalves, Marcio de Almeida D’Agosto

232 - AC - POLÍTICAS PARA ELETROMOBILIDADE NO BRASIL: POSSÍVEIS CENÁRIOS E SEUS IMPACTOS
Daniel Neves Schmitz Gonçalves, George Vasconcelos Goes, Renata Albergaria de Mello Bandeira, Cíntia Machado de Oliveira,
Marcio de Almeida D’Agosto

119 - AC - EFICIÊNCIA DOS TERMINAIS AEROPORTUÁRIOS BRASILEIROS CONSIDERANDO
A PERCEPÇÃO DE SATISFAÇÃO DO PASSAGEIRO E QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS DE
AUTOATENDIMENTO PARA CHECK-IN

Nathane Ana Rosa Negri, Giovanna Miceli Ronzani Borille, Mauro Caetano, Viviane Adriano Falcão, Thiago Caliari, Cláudio Jorge
Pinto Alves
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663 - AC - ANÁLISE DO TRANSPORTE DE MINÉRIO: UMA ABORDAGEM FINANCEIRA UTILIZANDO O
MÉTODO DE BLACK & SCHOLES EM OPÇÕES REAIS
Rodrigo Rodrigues de Freitas, Diego Manoel Gonçalves, Thiago de Souza Cardoso Mayrink Paiva

190 - AC - A UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTES COMO FERRAMENTA DE
EFICIÊNCIA E SEGURANÇA OPERACIONAL NO VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS
Leonardo Cezário Ferreira da Silva, Marina Leite de Barros Baltar, Paulo Cezar Martins Ribeiro

Sala 4
Infraestrutura
ST: Materiais Granulares e Concreto II
613 - RT - ANÁLISE LABORATORIAL DE MISTURAS DE AGREGADO RECICLADO DE RESÍDUO DE
CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD) PARA APLICAÇÃO EM OBRAS DESCONTÍNUAS DE PAVIMENTOS
João Paulo Barbosa Cavalho, Rosângela Motta, Liedi Bariani Bernucci

630 - AC - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM ADIÇÃO DE RESÍDUO DE MÁRMORE
Meise Lopes Araújo, Anderson Millano de Sousa Fernandes, Wellington Lorran Gaia Ferreira

658 - AC - ESTUDO DE DOIS SOLOS DO ACRE PARA A PRODUÇÃO DE AGREGADOS DE ARGILA
CALCINADA E MISTURAS PARA BASES EM PAVIMENTAÇÃO
Victor H R Barbosa, Maria Esther Soares Marques, Antonio Carlos Rodrigues Guimarães, Virlene Leite Silveira

608 - RT - APROVEITAMENTO DE FILER DE PEDREIRA DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS EM
PAVIMENTOS DE BAIXO VOLUME DE TRÁFEGO
Douglas Andrini Edmundo, Vivian Silveira dos Santos Bardini

306 - RT - AVALIAÇÃO DE MÉTODOS DE DIMENSIONAMENTO EMPÍRICO E MECANÍSTICO-EMPÍRICO
PARA PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO COM CINZAS PESADAS
Webert Brasil Cirilo da Silva, Suelly Helena de Araújo Barroso, Antônio Eduardo Bezerra Cabral

196 - RT - PROPOSIÇÃO DE MODELOS DE DEFORMAÇÃO PERMANENTE PARA MATERIAIS NATURAIS E
ESTABILIZADOS COM CINZAS DE CARVÃO PARA A REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA
Sarah Denise Vasconcelos, Suelly Helena de Araújo Barroso

686 - AC - APROVEITAMENTO DO RESÍDUO DA MINERAÇÃO PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO

Virlene Leite Silveira, Quincio Muniz Pinto Netto, Victor H R Barbosa, Carmen Dias Castro, Antonio Carlos Rodrigues Guimarães

Sala 5
Modelos e Técnicas de Planejamento de Transportes
ST: Transporte não Motorizado I
53 - AC - A EFICIÊNCIA DO SISTEMA BICICLETA INTEGRADA: UM ESTUDO EM FORTALEZA
Mayara Martins do Nascimento, Camila Bandeira Cavalcante

139 - AC - UM ÍNDICE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA OFERTA DE INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA
Natalia Felicio da Silva Fonseca, Gustavo Garcia Manzato, Inaian Pignatti Teixeira, Antônio Nélson Rodrigues da Silva

148 - AC - RESILIÊNCIA URBANA A PARTIR DE DISTÂNCIAS DE VIAGENS NÃO MOTORIZADAS
ESTIMADAS COM BASE NA GRADE ESTATÍSTICA
João Antonio Camargo Matiolli, Gustavo Garcia Manzato, Antônio Nélson Rodrigues da Silva

249 - AC - IDENTIFICANDO BARREIRAS AOS MODOS NÃO MOTORIZADOS POR MEIO DE UMA
COMBINAÇÃO DE GRUPOS FOCAIS E PESQUISAS ONLINE
Frank Alves Ferreira, Antônio Nélson Rodrigues da Silva
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172 - AC - TRANSPORTE NÃO-MOTORIZADO: DINÂMICA DE MULTIDÕES E A RELEVÂNCIA DO
COMPORTAMENTO INDIVIDUAL DE PEDESTRES
Manuela Marques Lalane Nappi, João Carlos Souza

294 - AC - A CAMINHABILIDADE: UMA ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA
Taiany Richard Pitilin, Camila Umbelino Carvalho, Suely da Penha Sanches

Sala 6
Logística
ST: Logística Humanitária
332 - AC - LEVANTAMENTO DAS AÇÕES DE GERENCIAMENTO DE DESASTRES PREVISTAS NA
LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E RELAÇÃO COM PESQUISAS PUBLICADAS PELO CEPED USP (2014 E 2015)
Tábata Rejane Bertazzo, Thomas Castanheira Manfrinatti, Cristiane Kerches, Hugo Tsugunobu Yoshida Yoshizaki

305 - AC - RESPOSTA AO DESASTRE DO FURACÃO MATTHEW NO HAITI EM 2016 - ANÁLISE DA
ATUAÇÃO DOS MILITARES POR UMA ABORDAGEM DE PROCESSOS
Marina Lins de Carvalho, Karine Coelho Jacomelli, Tharcisio Cotta Fontainha, Adriana Leiras

463 - CT - LOGÍSTICA DE RESPOSTAS A DESASTRES: O INCÊNDIO NO LARGO DO PAISSANDU-SP, 2018
Irineu de Brito Junior, Larissa Ciccotti Freire, Tábata Rejane Bertazzo, Filipe Aécio Alves de Andrade Santos, Maria Clara
Rodrigues Pinheiro, Thomas Pinto Ribeiro, Hugo Tsugunobu Yoshida Yoshizaki

427 - AC - DE AMBIENTE PRECÁRIO À MORADIA: ESTUDO DE CASO SOBRE OS DESAFIOS DA LOGÍSTICA
HUMANITÁRIA EM UMA AÇÃO EM UMA LOCALIDADE DE BAIXA RESILIÊNCIA
Leonardo Varella, Mirian Buss Gonçalves

483 - AC - ANÁLISE PARA REPLANEJAMENTO DA LOCALIZAÇÃO DE BASES DE DESPACHO DE VEÍCULOS
DE RESGATE: UM ESTUDO DE CASO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
Thayse Ferrari, Marcus Vinicius Oliveira Camara, Glaydston Mattos Ribeiro
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TERÇA-FEIRA - 06/11/2018
16:30 - 18:30
Auditório Locatelli
Tráfego Urbano e Rodoviário
ST: Segurança Viária II
92 - AC - BAYESIAN NETWORKS MODELING IN TRAFFIC ACCIDENTS: CASE STUDY FOR BRAZIL
Maria Lígia Chuerubim, Alan Valejo, Irineu da Silva

505 - RT - EFEITOS DOS EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, DO TIPO FIXO, NA SEGURANÇA
VIÁRIA DE RODOVIAS FEDERAIS BRASILEIRAS
Elayne Barbosa dos Santos, Michelle Andrade

120 - AC - INFLUÊNCIA DE DIFERENTES AGREGAÇÕES ESPACIAIS NAS VARIÁVEIS UTILIZADAS NA
MODELAGEM MACROSCÓPICA DA SEGURANÇA VIÁRIA EM FORTALEZA
Marcos José Timbó Lima Gomes, Flávio José Craveiro Cunto

175 - RT - ANÁLISE DO TEMPO DE DURAÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO EM VIAS ARTERIAIS DE
FORTALEZA
Vandeyberg Nogueira de Souza, Francisco Moraes de Oliveira Neto

193 - AC - ELABORAÇÃO DE MODELOS DE PREVISÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO EM RODOVIAS
RURAIS DE PISTA SIMPLES DO ESTADO DE SANTA CATARINA COM BASE NO HIGHWAY SAFETY
MANUAL
Kenia Rúbia Thomazi, Lenise Grando Goldner

297 - AC - CONFLITOS URBANOS E SEGURANÇA VIÁRIA EM CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA
Alceu Dal Bosco Junior, Jorge Tiago Bastos, José Ricardo Vargas de Faria

Auditório Da Vinci
Planejamento Territorial do Transporte
ST: Mobilidade e Acessibilidade II
17 - AC - ANÁLISE DA RESILIÊNCIA FRENTE A AUSÊNCIA DE INTEGRAÇÃO TARIFÁRIA: O CASO DO
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – BRASIL
Tálita Floriano dos Santos, Marcelino Aurelio Vieira da Silva, Vicente Aprigliano Fernandes

606 - AC - ANÁLISE DOS DESLOCAMENTOS CURTOS NA REGIÃO DE MADUREIRA, RIO DE JANEIRO – RJ
Douglas Susini Haddad, Romulo Dante Orrico Filho

676 - AC - AMBIENTE CONSTRUÍDO E BEM-ESTAR SUBJETIVO: ANÁLISE DAS DIFERENÇAS ENTRE OS
USUÁRIOS DOS DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE
Ariadne Amanda Barbosa Samios, Ana Margarita Larrañaga Uriarte, Helena Beatriz Bettella Cybis

82 - AC - TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS COM ROTA SEMI FIXA POR MEIO DE E-HAILING: UM
DIAGNÓSTICO PARA BELO HORIZONTE
Luiz Carlos Alves da Silva Junior, Renata Lúcia Magalhães de Oliveira, Danayla Lorraine Pereira, Thiago Henrique de Oliveira
Faustino

252 - AC - AVALIAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS DE ACESSO AO VLT POR MEIO DE ANÁLISE
MULTICRITÉRIO NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP
Guilherme Augusto Andrade Freire, Rochele Amorim Ribeiro, Luciana Márcia Gonçalves
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402 - AC - ÍNDICE DE QUALIDADE DE SERVIÇO PARA INTEGRAÇÃO DE VIAGENS INTERMODAIS
CONSTITUÍDAS POR CAMINHADAS E O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS
Luiz Guimarães Ribeiro Neto, Erison Rosa de Oliveira Barros, Enilson Medeiros dos Santos

Auditório Rembrandt
ST: Ligantes e Misturas Asfálticas IV
634 - AC - ANÁLISE LABORATORIAL DA INCORPORAÇÃO DE RESÍDUO DE AREIA DE FUNDIÇÃO EM
MISTURAS ASFÁLTICAS

Emmanuelle Stefânia Holdefer Garcia, Liseane Padilha Thives da Luz Fontes, Kátia Aline Bohn, José Antônio Santana Echeverria

637 - AC - UTILIZAÇÃO DO S-VECD PARA AVALIAÇÃO DO DANO POR FADIGA DE MISTURAS
ASFÁLTICAS COM DIFERENTES CAPs BRASILEIROS

Evelyn Paniz Possebon, Silvio Lisboa Schuster, Chaveli Brondani, Luciano Pivoto Specht, Fernando Dekeper Boeira, Deividi da
Silva Pereira, Luis Alberto H. do Nascimento

666 - AC - ESTUDO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DE MISTURAS ASFÁLTICAS CONTENDO LIGANTE
ASFÁLTICO COM ADIÇÃO DE ÓLEO DE GIRASSOL

Jeovanesa Régis Carvalho, Adriano Elísio de Figueiredo Lopes Lucena, Thamires Dantas Guerra, Rita Flávia Régis Queiroz, Thalita
Maria Ramos Porto, Daniel Beserra Costa

675 - AC - ESTUDO DA ADIÇÃO DE RESÍDUOS DE POLIETILENO TEREFTALATO (PET) COMO AGREGADO
ALTERNATIVO PARA MISTURAS ASFÁLTICAS
Gleyciane Almeida Serra, Antonio Carlos Rodrigues Guimarães, Virlene Leite Silveira, Ayrton Mendes dos Santos Barros, Ana
Carolina da Cruz Reis

694 - AC - AVALIAÇÃO DA POROSIDADE MARGINAL DA FAIXA DE AGREGADOS DOMINANTES EM
MISTURAS ASFÁLTICAS
Manoel Gualberto Portela Neto, Jorge Barbosa Soares

705 - AC - ANÁLISE DO USO DA FIBRA DO BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR EM MISTURA ASFÁLTICA DO
TIPO SMA
Tayná Macêdo Rito de Santana, Larissa Chagas Cordeiro, Kelly Santos Sousa, João Victor Melo Coutinho, Erinaldo Hilário
Cavalcante, Victor Manuel de Queiroz Lourenço

Sala 1
Tráfego Urbano e Rodoviário
ST: Tráfego em Rodovias II
149 - AC - AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA EM TRECHOS URBANOS
CRÍTICOS DAS RODOVIAS FEDERAIS BRASILEIRAS
Cássio Leandro do Carmo, Archimedes Azevedo Raia Junior

595 - AC - INFLUÊNCIA DA CHUVA NA PROBABILIDADE DE BREAKDOWN
Douglas Zechin, Daniel Rodrigues Acosta, Helena Beatriz Bettella Cybis, Ricardo Abreu

225 - AC - PROPOSTA METODOLOGICA PARA DEFINIÇÃO DE SEGMENTOS HOMOGENEOS EM RODOVIAS
DE PISTA SIMPLES
Rogério D’Avila, Lucas Chaves Chiaradia, Heloisa Maria Barbosa

487 - AC - CALIBRAÇÃO DO MODELO DE DESEMPENHO DE CAMINHÕES DO VISSIM USANDO DADOS DE
GPS EMBARCADO
Luan Guilherme Staichak Carvalho, José Reynaldo Setti

387 - AC - FERRAMENTA MULTICRITÉRIO PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA SINALIZAÇÃO
VERTICAL EM TRECHOS DE RODOVIAS

Samuel Baesso Muller, Raquel Cristina Ferreira Silva, Samuel Augusto Mota Silva, Carmen Brum Rosa, Alejandro Ruiz Padillo
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104 - RT - INFLUÊNCIA DAS CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS E DE LUMINOSIDADE NA OPERAÇÃO DE
RODOVIAS PAULISTAS DE PISTA DUPLA
Juliana Mitsuyama Cardoso, José Reynaldo Setti

Sala 2
Aspectos Econômicos Sociais Políticos e Ambientais do Transporte
ST: Economia dos Transportes II
86 - AC - ESTUDO DA PRODUÇÃO DE FERROVIAS TIPO HEAVY HALL BRASILEIRAS A LUZ DA TEORIA
ECONÔMICA
Francisco Gildemir Ferreira da Silva

111 - AC - EFICIÊNCIA EM CONCESSÕES DE RODOVIAS FEDERAIS BRASILEIRAS
Carlos Eduardo Veras Neves, Geovana Lorena Bertussi

354 - AC - ANÁLISE EX POST DO VALUE FOR MONEY DO PRIMEIRO UM CONTRATO DE PARCERIA
PÚBLICO-PRIVADA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Wanderson Freitas Lúcio, Enilson Medeiros dos Santos

441 - AC - USO DA LÓGICA FUZZY PARA DETERMINAÇÃO DE IMPORTÂNCIAS DAS CATEGORIAS DE
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE RODOVIAS CONCEDIDAS
Túlio Silveira Santos, Bruno Guida Gouveia

604 - AC - OBSTÁCULOS PARA DESENVOLVER E ESTABELECER UMA TARIFA ÚNICA PARA O SISTEMA DE
TRANSPORTE PÚBLICO DO RIO DE JANEIRO
Beatriz Rodrigues, Matheus Henrique Cunha Barboza, Nanny Caroline Cunha Ribeiro

Sala 3
Gestão de Transportes
ST: Métodos e Técnicas de Gestão de Transportes II
738 - AC - ANÁLISE DE FATORES HUMANOS E ORGANIZACIONAIS RELACIONADOS AO PROCEDIMENTO
DE FRENAGEM DE AERONAVES COM CONDIÇÕES AMBIENTAIS DESFAVORÁVEIS
Michelle Carvalho Galvão Silva Pinto Bandeira, Anderson Ribeiro Correia, Marcelo Ramos Martins

261 - AC - ROUBO DE CARGAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: UMA ANÁLISE DAS MEDIDAS
PREVENTIVAS ADOTADAS PELAS EMPRESAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS
Isabella Mayara Abreu da Hora, Isaias Pereira Seraco, Wlisses Bonelá Fontoura, Glaydston Mattos Ribeiro

397 - AC - ANÁLISE MULTICRITÉRIO DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DE UM AEROPORTO HUB
UTILIZANDO O MÉTODO AHP

Ingrid Rebouças de Moura, Luis Henrique Gonçalves Costa, Enilson Medeiros dos Santos, Yasmin Dantas de Araújo, Leonardo
Bruno Morais Vieira da Silva

327 - AC - MÉTODO DE CLUSTERS PARA ANÁLISE DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DO TRANSPORTE
COLETIVO

Mariana Müller Barcelos, Luis Antonio Lindau, Maria Beatriz Berti da Costa, Carla S. ten Caten, Cristina Albuquerque Moreira da
Silva
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Sala 4
Infraestrutura
ST: Materiais Granulares e Concreto III
132 - AC - ESTUDO DE MODELOS DE PREVISÃO DA DEFORMAÇÃO PERMANENTE PARA UM SOLO
ARENOSO LATERÍTICO
Madalena Maria Pereira Ribeiro, Matheus Francisco da Silva, Ana Paula Furlan

343 - AC - ESTUDO DA VIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DAS CINZAS DO BAGAÇO DA CANA-DE-AÇÚCAR
EM MISTURAS DE SOLO CIMENTO PARA CAMADAS DE PAVIMENTO
Mariana de Jesus Siqueira, Deise Dias do Nascimento Machado

555 - AC - AVALIAÇÃO DA CORRELAÇÃO ENTRE O MÓDULO DE RESILIÊNCIA E A CLASSIFICAÇÃO MCT
DE SOLOS FINOS ARGILOSOS
Ana Elza Dalla Roza, Caroline Dias Amancio de Lima, Laura Maria Goretti da Motta

647 - AC - ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE A CLASSIFICAÇÃO MCT E O MÓDULO DE RESILIÊNCIA DE
SOLOS DA REGIÃO DE SANTA MARIA/RS

Lucas Eduardo Dornelles, Thaís Aquino dos Santos, Marina Frederich de Oliveira, Taiana Poershke Damo, Rinaldo José Barbosa
Pinheiro

609 - AC - COMPARATIVO ENTRE AS COMPACTAÇÕES PROCTOR E VIBRATÓRIA NA BRITA GRADUADA
TRATADA COM CIMENTO
Luis Miguel Gutiérrez Klinsky, Vivian Silveira dos Santos Bardini, Valeria Cristina de Faria

435 - AC - CARACTERIZAÇÃO DO MÓDULO DE RESILIÊNCIA E DA DEFORMAÇÃO PERMANENTE DE DUAS
MISTURAS SOLO-BRITA
Carine Norback, Laura Maria Goretti da Motta

Sala 5
Modelos e Técnicas de Planejamento de Transportes
ST: Transporte não Motorizado II
361 - AC - PREFERÊNCIAS DE CAMINHADA: UMA ANÁLISE DA TIPOLOGIA E CONCENTRAÇÃO DOS
EMPREENDIMENTOS URBANOS
Shanna Trichês Lucchesi, Manon Buisson Masi, Ana Margarita Larrañaga Uriarte, Zelia Silveira d’Azevedo

421 - AC - HIERARQUIZAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DAS CALÇADAS DE ACORDO COM A PERCEPÇÃO
DOS USUÁRIOS
Bruno Braga Batista, Ariadne Amanda Barbosa Samios

588 - AC - ESCOLHA DE ROTAS A PÉ – MÉTODO E ESTUDO EXPLORATÓRIO
Júlio Celso Borello Vargas, Helena Beatriz Bettella Cybis, Ana Margarita Larrañaga Uriarte

626 - AC - REVISÃO BIBLIOMÉTRICA DOS FATORES QUE INFLUENCIAM O USO DE BICICLETA FAZENDO
USO DA TEORIA DO ENFOQUE META ANALÍTICO CONSOLIDADO (TEMAC)
Amanda Basilio Romano, Pastor Willy Gonzales-Taco, Ari Melo Mariano, Zuleide Oliveira Feitosa

76 - AC - CAMINHABILIDADE EM UMA CIDADE DE PEQUENO PORTE: PERCEPÇÃO E REALIDADE
Juliana Bevilacqua Jacob, Suely da Penha Sanches

331 - AC - ANÁLISE DA IMPORTÂNCIA DOS FATORES QUE ESTIMULAM A CAMINHADA EM UMA CIDADE
DE MÉDIO PORTE MEDIANTE SOCIAL CHOICE FUNCTIONS
Letícia Oestreich Carvalho, Jean Augusto Lemes, Vagner Stefanello, Tânia Batistela Torres, Alejandro Ruiz Padillo
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Sala 6
Logística
ST: Logística de Carga de Longa Distância
291 - AC - THE ROLE OF TRANSPORT AND LOGISTICS QUALITY IN EXPORTS: THE CASE OF
CONTAINERIZED PRODUCTS FROM EMERGING COUNTRIES
Fernando Seabra, Ana Luiza Beck, Mayara Thays Müller

379 - AC - ANÁLISE DA LOGÍSTICA DE EXPORTAÇÃO DA SOJA DO CENTRO-OESTE BRASILEIRO A
PARTIR DA EXPANSÃO DO CANAL DO PANAMÁ
Renato de Palma Llorca, Renato da Silva Lima, Harlenn dos Santos Lopes

154 - AC - MAXIMIZAÇÃO DA MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO DE UM TERMINAL RETROPORTUÁRIO DE
CONTÊINERES
Patricia Bilinski, Cassiano Augusto Isler, Gustavo Costa

433 - CT - CORREDORES DE TRANSPORTE COMO INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO DA
INFRAESTRUTURA: PROJETO CORREDORES LOGÍSTICOS ESTRATÉGICOS

Eimair Bottega Ebeling, Everton Correia do Carmo, Joaquim Carlos Soutinho Neto, Mariana Campos Porto, Alexandre Vaz
Sampaio, Artur Monteiro Leitão Junior

600 - RT - OTIMIZAÇÃO NA ALOCAÇÃO PILHAS EM UM PÁTIO DE ESTOCAGEM DE PORTOS: MODELAGEM
MATEMÁTICA E TÉCNICAS DE SOLUÇÃO
Marcos Wagner Jesus Servare Junior, Helder Roberto de Oliveira Rocha, José Leandro Félix Salles

43 - AC - ANÁLISE DO DESEMPENHO LOGÍSTICO DE EMPRESAS DO SETOR MOVELEIRO
Jéssica Oliveira Nunes Ferreira, Adelaida Pallavicini Fonseca, José Matsuo Shimoishi
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QUARTA-FEIRA - 07/11/2018
08:30 - 10:30
Auditório Rembrandt
Infraestrutura
ST: Materiais Alternativos e Modelagem
109 - AC - MODELAGEM NUMÉRICA DE PAVIMENTOS DE CONCRETO COM O PROGRAMA
COMPUTACIONAL ABAQUS
Jordana Vieira de Almeida, Francisco Thiago Sacramento Aragão

554 - AC - AVALIAÇÃO DO TEOR DE RAP NO COMPORTAMENTO MECÂNICO DE MISTURAS RECICLADAS
COM ADIÇÃO DE CIMENTO
Alexsandre Filipe De Barba, Gislaine Luvizão, Fabiano Alexandre Nienov, Lucas Quiocca Zampieri

183 - AC - UTILIZAÇÃO DE FRESADO ASFÁLTICO COMO SUBSTITUINTE DE AGREGADOS NATURAIS NA
PRODUÇÃO DE CONCRETO PERMEÁVEL PARA UTILIZAÇÃO EM VIAS DE TRÁFEGO LEVE
Antônio Daniel Boff Vieira, Jonathan Rehbein dos Santos, Lucas Alves Lamberti, Tatiana Cureau Cervo

473 - AC - SIMULAÇÃO DO COMPORTAMENTO MECÂNICO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS
INSTRUMENTADOS SUBMETIDOS A DIFERENTES CONDIÇÕES DE SATURAÇÃO
Gustavo Badilla Vargas, Francisco Thiago Sacramento Aragão

539 - AC - ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DE RESÍDUO DA FRESAGEM DE ASFALTO (RAP) EM BASES DE
PAVIMENTO: COMPORTAMENTO À FLEXÃO E CAPILARIDADE DA MISTURA
Felipe Molin, Gislaine Luvizão, Fabiano Alexandre Nienov, Lucas Quiocca Zampieri

383 - RT - AVALIAÇÃO DE DIFERENTES FORMAS DE CAPTAÇÃO DE ENERGIA PARA PAVIMENTOS DO
ESTADO DO CEARÁ
Alessandra Honório Oliveira, Jorge Barbosa Soares

Sala 1
ST - Relatórios de Iniciação Científica e Comunicações Técnicas
Infraestrutura
39 - RIC - ANÁLISE DE VIABILIDADE DE INCORPORAÇÃO DE RESÍDUOS PET EM MISTURAS
ASFÁLTICAS PRODUZIDAS NA REGIÃO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Samara Iasmim Schardong, André Luiz Bock

735 - RIC - AVALIAÇÃO DA TRABALHABILIDADE DE MISTURAS ASFÁLTICAS INCORPORADAS COM
RESÍDUOS PLÁSTICOS
Ana Luísa Zottis, Lélio Antônio Teixeira Brito

98 - RIC - ANÁLISE DO POTENCIAL DA MISTURA SOLO-CAL DE ABRANDAR OS PROCESSOS EROSIVOS
EM VIAS NÃO-PAVIMENTADAS COM O USO DO APARELHO DE INDERBITZEN
Ronaldo Vargas Lopes, Ana Elza Dalla Roza

130 - RIC - ANÁLISE COMPARATIVA DE RESULTADOS DE ENSAIOS DE MINI-CBR EM SOLO
ESTABILIZADOS COM POLÍMEROS VINÍLICO
Gabriel Wellington de Carvalho, Francis Massashi Kakuda, Rodrigo Eduardo Córdoba

137 - RIC - AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO MECÂNICO DE SOLOS ESTABILIZADOS COM POLÍMERO
PARA UTILIZAÇÃO EM CAMADAS GRANULARES
Leonardo Pires Batista, Francis Massashi Kakuda
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272 - RIC - AVALIAÇÃO DA MACROTEXTURA DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS COM A UTILIZAÇÃO DA
VISÃO COMPUTACIONAL 3D
Aldaianny de Oliveira Maia, Renan Santos Maia, Verônica Teixeira Franco Castelo Branco

434 - RIC - AVALIAÇÃO ESTRUTURAL DE SUB-BASE CIMENTADA EM TRECHO EXPERIMENTAL DE
PAVIMENTO SEMIRRÍGIDO NA UFS
Kristiane da Silva Carvalho, Fernando Silva Albuquerque

466 - RIC - RELAÇÃO DO ÍNDICE DE CONDIÇÃO DO PAVIMENTO (PCI) COM O SISTEMA DE
GERENCIAMENTOS DA SEGURANÇA OPERACIONAL BASEADO EM ESTUDO DE CASO LOCAL NO
AERÓDROMO MILITAR

Anna Paula Vieira Silva, Josiene Chrystina R. Cardoso, Mariane Aparecida Alves Oliveira, Cláudia Azevedo Pereira, Domenico
Merrichelli II

29 - RIC - INFLUENCIA DO RESÍDUO DE CCA EM SUBSTITUIÇÃO AO CIMENTO NO CONCRETO DOSADO
PARA PEÇAS DE PAVIMENTOS INTERTRAVADOS
Adriana Goulart dos Santos, Henrique Franzener Hyppolito

Tráfego Urbano e Rodoviário
77 - RIC - INFLUÊNCIA DA EXPERIÊNCIA COMO CONDUTOR NA PERCEPÇÃO DE SEGURANÇA: UM
ESTUDO EXPLORATÓRIO EM MINAS GERAIS
Douglas Henrique Ferreira Coelho, Agmar Bento Teodoro

103 - RIC - PROPOSIÇÃO DE UM BANCO DE DADOS DE ACIDENTES PARA RODOVIAS
George Miguel Farha Diban, Barbara Stolte Bezerra, Maria Lígia Chuerubim, Irineu da Silva

543 - RIC - AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DE RISCO NA CICLOVIA DO CARIRI
Mateus Silva Brito, Ary Ferreira da Silva

635 - RIC - CALIBRAÇÃO DE PARÂMETROS COMPORTAMENTAIS DE MODELOS MICROSCÓPICOS DE
SIMULAÇÃO DE TRÁFEGO EM VIAS URBANAS
Rebecca Bicalho Costa, Isabela Bianca Coutinho Cordeiro, Karla Cristina Rodrigues Silva, José Elievam Bessa Junior

460 - RIC - MODELO DE PREVISÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO COM MOTOCICLETAS EM RODOVIAS
ESTADUAIS DO CEARÁ
Igor Marreira dos Santos, José Luciano Lopes da Costa Filho, Hélio Henrique Holanda de Souza

704 - RIC - CALIBRAÇÃO DO MODELO DINÂMICO DE SIMULAÇÃO DO AIMSUN EM VIAS URBANAS DE
BELO HORIZONTE
Isabela Bianca Coutinho Cordeiro, Rebecca Bicalho Costa, Karla Cristina Rodrigues Silva, José Elievam Bessa Junior

Modelos e Técnicas de Planejamento de Transportes
239 - RIC - CALIBRAÇÃO DE MODELO DE TRANSPORTES PARA FORTALEZA COM ANÁLISE DE DADOS
GEOREFFERENCIADOS E MANIPULAÇÃO EM LINGUAGEM R
Kaio Gefferson de Almeida Mesquita, Carlos Felipe Grangeiro Loureiro

Aspectos Econômicos Sociais Políticos e Ambientais do Transporte
101 - RIC - AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA DE INTERVENÇÕES ALTERNATIVAS DE MICROACESSIBILIDADE EM ÁREAS URBANAS DE MORROS
Lucas Eduardo Araújo de Melo, Maurício Oliveira de Andrade
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Planejamento Territorial do Transporte
284 - RIC - CARACTERIZAÇÃO DAS MUDANÇAS NO USO DO SOLO EM FORTALEZA NO PERÍODO ENTRE
2000 E 2015
Moisés Gomes de Holanda Cunha, Carlos Felipe Grangeiro Loureiro

400 - RIC - MAPEAMENTO DAS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE DE UM CAMPUS UNIVERSITÁRIO
UTILIZANDO UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA
Guilherme Bublitz Soares, Thais de Cássia Martinelli Guerreiro

419 - RIC - O PERFIL DO CICLISTA EM TRÊS ÁREAS DE PORTO ALEGRE A PARTIR DO PROCESSAMENTO
DE DADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS
Bibiana Valiente Umann Borda, Lourenço Valentini

238 - RIC - PISTA MULTIUSO UFSM – AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO
Renan Favero, Tatiana Cureau Cervo

381 - RIC - COMPARAÇÃO DE MODELOS DE GERAÇÃO DE VIAGENS PARA USO EM CAMPUS
UNIVERSITÁRIOS
Viviane Pagnussat Cechetti, Eliara Riasyk Porto, Gabriel Rodighero, Bruna Canali

Sala 4
Infraestrutura
ST: Dimensionamento, Avaliação e Gestão de Pavimentos I
163 - AC - COMPARAÇÃO ENTRE PAVIMENTOS DIMENSIONADOS COM OS MÉTODOS DO DNER (1981) E
MEDINA (2018): ESTUDO DE CASO COM SOLOS DE SUBLEITO DA CIDADE DE SANTA MARIA/RS
Jennifer Ilha Vendrusculo, Paula Taiane Pascoal, Thaís Aquino dos Santos, Lucas Dotto Bueno, Rinaldo José Barbosa Pinheiro

181 - AC - AQUISIÇÃO, PROCESSAMENTO, GERENCIAMENTO E COMPARTILHAMENTO DE DADOS DE
ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS: UMA PROPOSTA METODOLÓGICA DE BAIXO CUSTO

Ricardo Leite Dias, Marina Donato, Érico Fernando de Oliveira Martins, Augusto Romanini, Mayara Souza Gomes, Antonio Carlos
Rodrigues Guimarães, Maria Esther Soares Marques

204 - AC - AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DE PAVIMENTOS RODOVIÁRIOS POR MEIO DO
VSA E DO IRI OBTIDO POR APLICATIVO PARA SMARTPHONES
Pedro Guilherme Pinheiro Santos Fernandes, Pedro Henrique Fontenele Costa Carvalho, Ernesto Ferreira Nobre Júnior, Francisco
Heber Lacerda de Oliveira

78 - RT - DESENVOLVIMENTO DE UM ÍNDICE SIMPLIFICADO DE PRIORIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO
DE VIAS URBANAS
Ana Carolina Silverio dos Santos, Heliana Barbosa Fontenele

236 - RT - AVALIAÇÃO MECANÍSTICO-EMPÍRICA DA IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA DE RODOVIAS
Fernando Dácio de Almeida, Suelly Helena de Araújo Barroso

367 - AC - EFEITO DO TRÁFEGO NO DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS UTILIZANDO
DADOS DE PEDÁGIO
Rafael Vicente Mota, Mariana Bosso, Iuri Sidney Bessa, Kamilla Lima Vasconcelos, Liedi Bariani Bernucci
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QUARTA-FEIRA - 07/11/2018
10:45 - 12:30
Auditório Rembrandt
Infraestrutura
ST: Ligantes e Misturas Asfálticas V
209 - AC - UTILIZAÇÃO DO ÓLEO DE CANOLA PARA REDUÇÃO DAS TEMPERATURA DE USINAGEM E
COMPACTAÇÃO DE MISTURAS ASFÁLTICAS

Thamires Dantas Guerra, Adriano Elísio de Figueiredo Lopes Lucena, Tassila Ramos Porto, Gabriel Alves de Menezes, Helton
Barboza Araújo, Marcela Maria Toscano Krau

210 - AC - UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD) EM MISTURAS Á FRIO
Marcos Lamha Rocha, Geraldo Luciano de Oliveira Marques

341 - AC - ESTUDO DE APLICAÇÃO DE ADITIVO SURFACTANTE EM MISTURAS ASFÁLTICAS DO TIPO
SMA

Douglas Cardoso Engelke, Camila Kern, Gracieli Bordin Colpo, Marlova Grazziotin Johnston, Jorge Augusto Pereira Ceratti, Renan
Zocal

353 - AC - PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL PARA OBTENÇÃO DE PROPRIEDADES VISCOELÁSTICAS DO
LIGANTE COM O USO DO AFM
Thaísa Ferreira Macedo, Patrícia Hennig Osmari, Leni Figueiredo Mathias Leite, Renata Antoun Simão, Francisco Thiago
Sacramento Aragão

Sala 4
Infraestrutura
ST: Dimensionamento, Avaliação e Gestão de Pavimentos II
217 - AC - AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA TEXTURA DO PAVIMENTO NO DESEMPENHO DA
RETRORREFLETIVIDADE EM DEMARCAÇÕES VIÁRIAS: ESTUDO DE CASO EM UM TRECHO MONITORADO
EM SANTA MARIA/RS
Marcos Rodrigues da Silva, Felipe Peranzoni Parcianello, Antônio Daniel Boff Vieira, Artur Cortes da Rosa

231 - AC - AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE PAVIMENTOS COM REVESTIMENTO EM CAMADA SINGULAR
E EM CAMADAS INTEGRADAS
Glicério Trichês, Lídia Carolina da Luz, Aline Selau dos Santos, João Victor Staub de Melo, Matheus Felipe Marcon, Gabriela
Ceccon Carlesso, Liseane Padilha Thives da Luz Fontes

300 - RT - ANÁLISE DE DURABILIDADE E TEXTURA SUPERFICIAL EM RESTAURAÇÕES DE CAMADA DE
ROLAMENTO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS
Marina Frederich de Oliveira, Iuri Sidney Bessa, Kamilla Vasconcelos Savasini, Liedi Bariani Bernucci

319 - RT - APERFEIÇOAMENTO DO APLICATIVO PARA SMARTPHONES - SmartIRI PARA MEDIÇÃO DA
IRREGULARIDADE LONGITUDINAL DOS PAVIMENTOS
Fabricio Helder Mareco Magalhães, Ernesto Ferreira Nobre Júnior
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QUARTA-FEIRA - 07/11/2018
14:00 - 16:00
Auditório Locatelli
Tráfego Urbano e Rodoviário
ST: Segurança Viária III
320 - AC - ANÁLISE DA FREQUÊNCIA E SEVERIDADE DE ACIDENTES VIÁRIOS EM CURVAS DE
RODOVIAS DE PISTA SIMPLES: O CASO DA BR 116
César Luís Andriola, Tânia Batistela Torres, Daniel Sergio Presta García

388 - RT - PROCEDIMENTO PARA AUDITORIA DE SEGURANÇA VIÁRIA INCLUINDO AVALIAÇÕES EM
AMBIENTES VIRTUAIS
Rogério Lemos Ribeiro, Michelle Andrade

549 - AC - EFEITO DAS LINHAS DE CENTRO E DE BORDO DE UMA RODOVIA SOBRE A VELOCIDADE
PRATICADA POR CONDUTORES EM SIMULADOR DE DIREÇÃO IMERSIVO
Mauricio Castilhos de Oliveira, Christine Tessele Nodari, Mauricio Roberto Veronez, Fabiane Bordin, Luiz Gonzaga Jr.

575 - AC - AVALIAÇÃO DE SIMULADOR DE DIREÇÃO A PARTIR DE QUESTIONÁRIO DE PRESENÇA
Aurenice da Cruz Figueira, Ana Paula Camargo Larocca

21 - AC - ESTUDO DA DISTRAÇÃO E SONOLÊNCIA EM MOTORISTAS PROFISSIONAIS COM BASE EM
DADOS DE UM SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DO CONDUTOR
Sara Ferreira, Zafeiris Kokkinogenis, Antonio Fidalgo Couto

489 - AC - ANÁLISE DA EFETIVIDADE DA IMPLANTAÇÃO DE BARREIRAS DE CONCRETO EM RODOVIAS
DE PISTA DUPLA
Gabriel Andrade Lanzaro, Michelle Andrade

Auditório Da Vinci
Planejamento Territorial do Transporte
ST: Transporte e Uso do Solo
61 - AC - DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS À IMPLANTAÇÃO DE
TERMINAIS RETROPORTUÁRIOS
Rodrigo Machado, Adriana Goulart dos Santos

452 - AC - CARACTERIZAÇÃO DE ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS (ENPS) NO MUNICÍPIO DE
APARECIDA DE GOIÂNIA, GOIÁS
Bruno de Paula Silva, Alex Mota dos Santos

93 - RT - ANÁLISE DOS FATORES QUE RESTRINGEM A MOBILIDADE
Juliana Iara De Freitas Toledo, Marcelino Aurelio Vieira da Silva

596 - AC - DIRETRIZES PARA REGULAMENTAÇÃO DE ÁREAS PARA ESTACIONAMENTO EM VIAS
PÚBLICAS DA CIDADE DE TUCURUÍ-PA

Gabrielle Helene Fiel Miranda, José Diego Rodrigues Neris, Wallace Machado Da Silva, Lucas Lima da Silva, Marlon Braga dos
Santos

241 - RT - CARACTERIZANDO A PROBLEMÁTICA DA BAIXA ACESSIBILIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO
DE FORTALEZA COM O USO DE BIG DATA
Carlos Kauê Vieira Braga, Carlos Felipe Grangeiro Loureiro
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474 - AC - ABORDAGEM HISTÓRICA DOS TRANSPORTES NO RECIFE-PE
Débora Gonçalves Vasconcelos, Maurício Oliveira de Andrade

Auditório Rembrandt
Infraestrutura
ST: Ligantes e Misturas Asfálticas VI
486 - AC - ESTUDO DO DESEMPENHO DE UMA MISTURA ASFÁLTICA A QUENTE COM A SUBSTITUIÇÃO
DE PARTE DO AGREGADO NATURAL POR ESCÓRIA DE ACIARIA
Eliza Zulmira Coelho Serafim, Rafael Batista Fernandes, Paulo Roberto Borges

620 - AC - AVALIAÇÃO DE MISTURAS 100% RAP FRENTE À RIGIDEZ E À DEFORMAÇÃO PERMANENTE

Debora Tanise Bordin, Luciano Pivoto Specht, Pedro Orlando Borges de Almeida Júnior, Bethania Machado Correa, Cléber Faccin,
Gustavo Menegusso Pires, Kamilla Lima Vasconcelos, Matheus Souza Gaspar

583 - RT - UTILIZAÇÃO DE AGREGADOS ALTERNATIVOS EM DIFERENTES FAIXAS GRANULOMÉTRICAS
DO MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO
Davi Torquato Dantas, Suelly Helena de Araújo Barroso

312 - AC - INFLUÊNCIA DA VELOCIDADE DE CARREGAMENTO E TEMPERATURA NO COMPORTAMENTO
MECÂNICO DE MISTURAS RECICLADAS A FRIO COM EMULSÃO ASFÁLTICA E ESPUMA DE ASFALTO
Camila Christine dos Santos Antão, André Kazuo Kuchiishi, Kamilla Lima Vasconcelos, Liedi Bariani Bernucci

619 - RT - EFEITO DOS PERÍODOS DE REPOUSO NO ENSAIO DE FADIGA EM MISTURAS ASFÁLTICAS E
EM LIGANTES
Letícia Sousa de Oliveira, Lucas Feitosa de Albuquerque Lima Babadopulos, Jorge Barbosa Soares

70 - RT - ANÁLISE DO MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO COM A INCORPORAÇÃO DE CINZA DE
BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR E FIBRAS TÊXTEIS
Arthur Pereira Neto, Jesner Sereni Ildefonso

Sala 1
Aspectos Econômicos Sociais Políticos e Ambientais do Transporte
ST: Políticas Públicas e Transportes I
74 - AC - AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADADE DA PNMU: PERFIL DOS MUNICÍPIOS E CONTRIBUIÇÕES
PARA O AVANÇO DA POLÍTICA
Luiz Marcelo T. Alves, Mateus Humberto Andrade, Rafael Gustavo Silva Siqueira

223 - AC - PROPOSTA DE MODELO PARA GESTÃO ADAPTATIVA INTEGRADA DE HIDROVIAS

Eliezé Bulhões de Carvalho, Bruna Renata Cavalcante de Barros, Murielly Sthefhany de Almeida Calaça, Sérgio Coelho dos Santos
Júnior

497 - AC - ELEMENTOS ESTRATÉGICOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS CAPAZES DE
TRANSFORMAR A MOBILIDADE DAS CIDADES BRASILEIRAS
Isabel Cristina de Oliveira Magalhães, Leonardo Herszon Meira, Enilson Medeiros dos Santos

262 - RT - UMA ESTRUTURA PARA AVALIAR OS IMPACTOS DINÂMICOS DA POLÍTICA NACIONAL DE
MOBILIDADE URBANA EM SISTEMAS SOCIOECONÔMICOS DE TRANSPORTE: UM ESTUDO DE CASO NA
CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Wlisses Bonelá Fontoura, Glaydston Mattos Ribeiro

337 - AC - O TRANSPORTE HIDROVIÁRIO URBANO DE PASSAGEIROS EM BELÉM E OS FATORES
RELEVANTES PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO

Mateus Moraes Dias, Augusto Freitas Pereira, Isabella Parrião de Freitas Milhomem Fernandes, Kallyfer Natan Torrinha Monteiro,
Regina Célia Brabo Ferreira
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651 - AC - SISTEMAS PARA CATEGORIZAÇÃO DE HIDROVIAS: FRONTEIRA METODOLÓGICA E
DIRECIONAMENTOS FUTUROS
João Paulo Silva Lima, Marcos Paulino Roriz Junior

Sala 2
Aspectos Econômicos Sociais Políticos e Ambientais do Transporte
ST: Transporte e Meio Ambiente I
426 - AC - INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA, CRESCIMENTO ECONÔMICO, EMISSÃO DE DIÓXIDO
DE CARBONO E CONSUMO ENERGÉTICO DO SETOR DE TRANSPORTES: UM MODELO CONCEITUAL PARA
AVALIAÇÃO
Igor Tureta Zanchetta, Olivia Nascimento Boldrini, Gisele de Lorena Diniz Chaves

50 - RT - ANÁLISE COMPARATIVA DO CONSUMO ENERGÉTICO E EMISSÕES DE GASES DE EFEITO
ESTUFA GERADO POR VEÍCULOS ELÉTRICOS E À COMBUSTÃO INTERNA EM UM SISTEMA DE BUS RAPID
TRANSIT
Camila Padovan da Silva, Augusto Cesar de Mendonça Brasil

633 - AC - ESTUDO DA INFLUÊNCIA DA TAXA DE OCUPAÇÃO NA EMISSÃO DE GASES POLUENTES PARA
O TRANSPORTE INDIVIDUAL E COLETIVO
Natalia Assunção Brasil Silva, Tatiana Rolim Soares Ribeiro, Pedro Henrique da Silva, Augusto Cesar de Mendonça Brasil

414 - AC - PROPOSTA DE MÉTODO PARA AVALIAÇÃO DO RISCO POTENCIAL DE ACIDENTES NO
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
Jefferson Troglio, Christine Tessele Nodari, Aline Marian Callegaro

81 - AC - COMPARAÇÃO DE EMISSÃO DE CO2 ENTRE OS MODOS RODOVIÁRIO E HIDROVIÁRIO –
ENSAIO SOBRE O CORREDOR NORTE/EIXO TOCANTINS

Bruna Renata Cavalcante de Barros, Eliezé Bulhões de Carvalho, Wesley Cândido de Melo, Elayne Barbosa dos Santos, Augusto
Cesar de Mendonça Brasil

289 - AC - PERSPECTIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA ELETRIFICAÇÃO DOS TRANSPORTES
Gregório Costa Luz de Souza Lima, Licinio da Silva Portugal

Sala 3
Gestão de Transportes
ST: Gestão do Transporte de Passageiros I
395 - AC - TRANSPORTE INTERMODAL DE PASSAGEIROS: FATORES CONSTITUINTES DA QUALIDADE
DO SERVIÇO
Luiz Guimarães Ribeiro Neto, Maria Leonor Alves Maia

462 - AC - TRANSPORTE EM ELDORADO DO SUL/RS: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO

Vanessa Machado Robalo, Clara Natalia Steigleder Walter, Fernanda David Weber, Raquel da Fonseca Holz

87 - AC - ANÁLISE DE DESEMPENHO OPERACIONAL DO TRANSPORTE PÚBLICO POR ÔNIBUS NA
CIDADE DE ITABIRA
Rafaela Ferreira Lage, Sérgio Pacífico Soncim, Iara Alves Martins de Souza, Patrícia Baldini de Medeiros Garcia

215 - AC - ANÁLISE DE DESEMPENHO EM TRECHOS COM E SEM PRIORIDADE PARA O TRANSPORTE
COLETIVO AO LONGO DE UM CORREDOR BRT
Célio Gouveia Júnior, Katarini Wanini Gonçalves de Araújo, Maurício Oliveira de Andrade

393 - AC - PLANEJAMENTO E INTEGRAÇÃO DOS MODAIS DE TRANSPORTE ENTRE A LINHA 13 DA CPTM
E O AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS
Rayane Mayara de Souza, Marcus Vinicius Lemos Ignacio
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504 - AC - TÁXI E UBER: IMPLICAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES E QUALIDADE DOS SERVIÇOS NO
BRASIL
Christiane Lima Barbosa, Leandro Pantoja Paranhos, Tonny Martins Balbinot, Vinicius Costa Castro

Sala 4
Infraestrutura
ST: Dimensionamento, Avaliação e Gestão de Pavimentos III
442 - AC - ANÁLISE ESPECTRAL DE ONDAS DE SUPERFÍCIE PARA DETERMINAÇÃO DE ESPESSURAS E
MÓDULOS ELÁSTICOS DE CAMADAS DE PAVIMENTOS SEMIRRÍGIDOS
Lucas Silva Santana, Kristiane da Silva Carvalho, Fernando Silva Albuquerque

538 - AC - AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS, DRENAGEM E CALÇADAS
EM VIAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA
Rafaela de Sousa Medeiros, Tairone Paz e Albuquerque, Lucas Matheus Bezerra de Morais, Lucas Giovanni Costa de Araújo e
Araújo, Ricardo Almeida de Melo

643 - AC - INFLUÊNCIA DE SOBRECARGAS NA ANÁLISE E NA PREVISÃO DE DESEMPENHO QUANTO À
DEFORMAÇÃO PERMANENTE EM PAVIMENTOS ASFÁLTICOS
Anthony Belo Vasconcelos Santos, Juceline Batista dos Santos Bastos, Jorge Barbosa Soares

516 - RT - MONITORAMENTO DE PAVIMENTOS COM SMARTPHONES
Danilo Rinaldi Bisconsini, José Leomar Fernandes Júnior

713 - AC - ANÁLISE PRÁTICA DE GERENCIAMENTO LOGÍSTICO DE PROJETOS EM OBRAS DE
INSFRAESTRUTURA – ESTUDO DE CASO PA - 125
Rafael Gomes dos Santos, Sofia Maria Hanemann Pingarilho

136 - AC - INDICADORES PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO AMBIENTAL DE RODOVIAS
CONCESSIONADAS

Denilson Fernandes Leite, Roque Rodrigo Rodrigues, Luis Fernando Sequinel, Carlos Alberto Prado da Silva Junior, Heliana
Barbosa Fontenele

195 - RT - AVALIAÇÃO DE PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS EM VIAS
NÃO PAVIMENTADAS COM BASE NO SICRO-3
Francisco Arthur Alves Noronha, Francisco Heber Lacerda de Oliveira

Sala 5
Planejamento Territorial do Transporte
ST: Mobilidade em Ambientes de Ensino I
40 - AC - APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL NA UNIVERSIDADE FEDERAL
DO MARANHÃO - CAMPUS BACANGA
Hariane Haida Souza de Carvalho, Ana Beatriz Pereira Segadilha

399 - RT - MUDANÇAS VOLUNTÁRIAS NA ESCOLHA DO MODO DE TRANSPORTE: ESTUDO DE CASO DOS
DESLOCAMENTOS DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS
Thamires Schubert, Elisa Henning

80 - AC - A MOBILIDADE URBANA NO CONTEXTO DA UNIVERSIDADE: UM ESTUDO DE CASO DO
PROGRAMA DE CARONAS SOLIDÁRIAS DO CAMPUS CENTRAL DA UFRN
Rafael Amorim Viana de Moura, Rubens E. B. Ramos

180 - RT - ANÁLISE DA INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA A PARTIR DA PERCEPÇÃO DOS USUÁRIOS: O
CASO DE UMA UNIVERSIDADE
Andinara Ceccatto Maciel, Elisa Henning
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662 - AC - ANÁLISE DA MOBILIDADE DE ACESSO AO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA
MARIA
Jaqueline Andressa Martin, Carlos José A. K. Félix

420 - AC - FATORES E BARREIRAS QUE INFLUECIAM O USO DO SISTEMA DE BICICLETAS
COMPARTILHADAS BIKE PE ENTRE ALUNOS DA UFPE

Mateus Martins Cavalcante de Macedo, Ronaldo Ribeiro de Melo, Maurício Oliveira de Andrade, Leonardo Herszon Meira

Sala 6
Gestão de Transportes
ST: Sist. Intelig. Aplic. Gestão Transportes
719 - AC - ESTIMATIVA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS POR DETECÇÃO DE SINAL
DE Wi-Fi DE DISPOSITIVOS MÓVEIS
Diego Benites Paradeda, Werner Kraus Junior, Rodrigo Castelan Carlson

408 - AC - TENDÊNCIAS EM SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE APLICADOS A ÔNIBUS –
ANÁLISE DA CIDADE DE PORTO ALEGRE
Lucas Janssen Luft, Fernando Dutra Michel, Maria Cristina Molina Ladeira

512 - AC - DESAFIOS E PERSPECTIVAS DA CIDADE DE PORTO ALEGRE COMO SMART CITY
Maria Cristina Molina Ladeira, Angela de Moura Ferreira Danilevicz, Carla S. ten Caten, Fernando Dutra Michel

20 - AC - PROPOSTA DE UMA BASE DE DADOS INTEGRADA PARA APOIAR NO PLANEJAMENTO DO
SETOR DE AVIAÇÃO CIVIL BRASILEIRO
Leonardo Tristão, Alexandre Hering Coelho

54 - AC - UAI-FI: UM MÉTODO BASEADO EM APRENDIZADO DE MÁQUINA PARA CONTAGEM
AUTOMÁTICA DE PASSAGEIROS UTILIZANDO SINAIS WI-FI
Marcos Paulino Roriz Junior, Ronny Marcelo Aliaga Medrano
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QUARTA-FEIRA - 07/11/2018
16:30 - 18:30
Auditório Locatelli
Tráfego Urbano e Rodoviário
ST: Segurança Viária IV
628 - AC - METODOLOGIA DE PRIORIZAÇÃO DE LOCAIS CONCENTRADORES DE ACIDENTES NA MALHA
RODOVIÁRIA FEDERAL SOB RESPONSABILIDADE DO DNIT
Bernardo Cascão Pires e Albuquerque, Vinicius Quintiliano Pereira, Ivone Catarina Simões Hoffmann, Carmen Regina Linhares
Pereira Resende, Leonardo Roberto Perim, Wallace Vargas Roque

56 - AC - UMA PROPOSTA DE ANÁLISE DO IMPACTO DOS VEÍCULOS AUTÔNOMOS SOBRE ASPECTOS
LOGÍSTICOS DO SISTEMA VIÁRIO ATUAL
Paula Naomi Muniz dos Santos, João Batista Camargo Júnior, Lúcio Flávio Vismari

303 - AC - APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA PARA CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
DE ACIDENTES EM TRECHOS RODIVÁRIOS COM BASE NO HISTÓRICO DE ACIDENTES, CONDIÇÕES DA
VIA E ÍNDICES DE CHUVA E NEBULOSIDADE
Tarcisio Costa Brum, Afonso Celso de Castro Lemonge, Priscila Vanessa Zabala Capriles Goliatt

657 - AC - O MAL-ESTAR EM CONDUÇÃO SIMULADA: COMPARAÇÃO ENTRE SIMULADORES IMERSIVOS
DE DIREÇÃO COM PLATAFORMA ESTÁTICA E DINÂMICA
Tânia Batistela Torres, Laísa Braga Kappler, Christine Tessele Nodari, Carlo da Silveira Framarim

218 - RT - EFEITOS DOS SISTEMAS INTELIGENTES DE AVISO NAS ESTRATÉGIAS DE BUSCA VISUAL
DOS MOTORISTAS EM SITUAÇÕES DE BAIXA VISIBILIDADE
Felipe Calsavara, Ana Paula Camargo Larocca

19 - AC - ANÁLISE DE PERCURSOS CASA-TRABALHO E DE ACIDENTES COM MOTOCICLISTAS ATRAVÉS
DA ESPACIALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES
Caio Henriques de Oliveira Lobo Cordeiro, Heloisa Maria Barbosa, Rodrigo Affonso de Albuquerque Nóbrega

Auditório Da Vinci
Planejamento Territorial do Transporte
ST: Polos Geradores de Viagens
45 - AC - ANÁLISE COMPARATIVA DE TÉCNICAS DE MODELAGEM DA GERAÇÃO DE VIAGENS DE CARGA

Leise Kelli de Oliveira, Ana Sara Spindola da Silva, André da Cunha Melo Tolentino, Arthur Henrique Farias de Souza Rachid,
Bruno Vieira Bertoncini, Jessica Helena de Lima, Lílian dos Santos Fontes Pereira Bracarense, Renata Lúcia Magalhães de Oliveira

627 - RT - FATORES COMPORTAMENTAIS QUE INFLUENCIAM NA PRÁTICA DA MOBILIDADE
CORPORATIVA
Ayomikun Oluleke Aruwajoye, Pastor Willy Gonzales-Taco

192 - AC - GERAÇÃO DE VIAGENS DE VEÍCULOS DE CARGA POR SUPERMERCADOS: ESTUDO APLICADO
A PALMAS-TO
Pedro Igor Almeida Miranda Reis, Lílian dos Santos Fontes Pereira Bracarense, Leise Kelli de Oliveira

352 - AC - PLANO DE MOBILIDADE CORPORATIVA: A CIDADE ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DE
MINAS GERAIS
Joana Campos Brasil, Renato Guimarães Ribeiro, Ricardo Marcelo Gonçalves, Eriênio Jaderson de Souza
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530 - AC - ANÁLISE DE VIAGENS A UM PGV DA ÁREA DA SAÚDE: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO EM UM
MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE
Fernanda David Weber, Ricardo Klein Camargo, Clara Natalia Steigleder Walter, Fábio Saraiva da Rocha, Letícia Dexheimer

Auditório Rembrandt
Infraestrutura
ST: Ligantes e Misturas Asfálticas VII
208 - AC - DIFERENTES ABORDAGENS DE ANÁLISE E CRITÉRIOS DE RUPTURA APLICADOS À ENSAIOS
DE FADIGA E SUA REPERCUSSÃO NO DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO
João Victor Staub de Melo, Igor Tiago Buzzi Torres, Luana Schuster, Ramon Mendes Knabben

534 - RT - PROPOSIÇÃO DE CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE AGREGADOS E LIGANTES DE
REVESTIMENTOS ASFÁLTICOS DO TIPO TRATAMENTO SUPERFICIAL
Gledson Silva Mesquita Junior, Suelly Helena de Araújo Barroso

632 - RT - AVALIAÇÃO DE PARÂMETRO DE RESISTÊNCIA À FADIGA PARA LIGANTES ASFÁLTICOS
BASEADO NA MECÂNICA DA FRATURA
Daniela Corassa Garcia, Adalberto Leandro Faxina

696 - RT - AVALIAÇÃO DO EFEITO DE ADITIVOS NA REOLOGIA DE MATERIAIS ASFÁLTICOS E
CIMENTÍCIOS
Davidson Menezes Dias, Lucas Feitosa de Albuquerque Lima Babadopulos, Jorge Barbosa Soares

26 - RT - ESTUDO DO ENVELHECIMENTO FOTO-OXIDATIVO DE MISTURAS ASFÁLTICAS
Thalita Cristina Brito Nascimento, Adalberto Leandro Faxina

521 - AC - ANÁLISE DA SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO AGREGADO MIÚDO PÉTREO DE MISTURAS
ASFÁLTICAS PELO RESÍDUO DE BORRACHA ORIUNDO DA RECAPAGEM DE PNEU

Gabriela Pires da Silva, Bruna Calabria Diniz, Adriéli Raquel da Silva Räder, Diego Menegusso Pires, José Antônio Santanna
Echeverria

570 - AC - AVALIAÇÃO DA EMISSÃO DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS DURANTE OS PROCESSOS DE
USINAGEM, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE MISTURAS ASFÁLTICAS EM AMBIENTE URBANO
Jefferson Pereira Ribeiro, Lucas Melo Barbosa, Verônica Teixeira Franco Castelo Branco, Rivelino Martins Cavalcante

184 - RT - ESTUDO DO COMPORTAMENTO DE MISTURAS ASFÁLTICAS MODIFICADAS POR BORRACHA
DE PNEUS ATRAVÉS DO PROCESSO ÚMIDO
Camila Gonçalves Luz Nunes, Ricardo Almeida de Melo

Sala 1
Aspectos Econômicos Sociais Políticos e Ambientais do Transporte
ST: Políticas Públicas e Transportes II
12 - AC - ANÁLISE DO IMPACTO ECONÔMICO DA MORTALIDADE POR ACIDENTES DE TRÂNSITO NO
BRASIL, COM BASE NO GBD 1990-2015
Júlia Clétilei Magalhães da Silva, Adriane Helena Silva Franco

34 - AC - PERCEPÇÃO DA QUALIDADE DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE CURITIBA SOB A
ÓTICA DO USUÁRIO E DE OPERAÇÃO

Thiago Carvalho dos Reis Silveira, Cezar Augusto Romano, Vanessa do Rocio Nahhas Scandelari, Tatiana Maria Cecy Gadda

140 - AC - A INFLUÊNCIA DAS CARACTERÍSTICAS SOCIAIS NO COMPORTAMENTO DE VIAGENS: UM
ESTUDO DE CASO NA CIDADE DE SÃO PAULO
Camila Umbelino Carvalho, Ana Beatriz Pereira Segadilha, Suely da Penha Sanches
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279 - AC - ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DOS FATORES SOCIOECONÔMICOS NA PERCEPÇÃO DOS
ATRIBUTOS DA MOBILIDADE URBANA: ESTUDO DE CASO DISTRITO FEDERAL

Pedro Henrique da Silva, Natalia Assunção Brasil Silva, Ayomikun Oluleke Aruwajoye, Myrna Cunha Pereira Raw, Jéssica da
Rocha Brito Oliveira, Augusto Cesar de Mendonça Brasil

Sala 2
Aspectos Econômicos Sociais Políticos e Ambientais do Transporte
ST: Transporte e Meio Ambiente II
158 - AC - DEFINIÇÃO DE VIAS COM PERMISSÃO PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS EM
JOINVILLE-SC
Virgínia de Almeida Santos, Cassiano Augusto Isler

594 - AC - AVALIAÇÃO DE IMPACTOS DO EXCESSO DE PESO NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS
Verônica Ghisolfi, Glaydston Mattos Ribeiro, Romulo Dante Orrico Filho, Gisele de Lorena Diniz Chaves, Ivone Catarina Simões
Hoffmann, Leonel Antonio da Rocha Teixeira Junior, Leonardo Roberto Perim

690 - AC - INFLUÊNCIA DOS PARÂMETROS DE SUSCETIBILIDADE À EROSÃO NOS PASSIVOS
AMBIENTAIS RODOVIÁRIOS LIMÍTROFES À BR-116/MG
Amanda Christine Gallucci Silva, Flávia Cristina Arenas, Cristhyano Cavali da Luz, Larissa de Brum Passini

152 - AC - ESTUDO DO IMPACTO DO TRANSPORTE MOTORIZADO NA POLUIÇÃO SONORA NO
MUNICÍPIO DE FRANCA-SP
Conrado Vidotte Plaza, Diego Fernandes Neris, Letícia Alcântara Martins, Gustavo Henrique Cintra Rodrigues

5 - AC - ANÁLISE COMPARATIVA DO RUÍDO PNEU-PAVIMENTO ENTRE PAVIMENTO RÍGIDO E FLEXÍVEL
ATRAVÉS DO TRAILER-CPX
Ramon Mendes Knabben, Glicério Trichês, Erasmo F. Vergara, Samir N. Y. Gerges, João Victor Staub de Melo

Sala 3
Gestão de Transportes
ST: Gestão do Transporte de Passageiros II
546 - AC - ANÁLISE DO TRANSPORTE PÚBLICO RODOVIÁRIO NO RIO DE JANEIRO DURANTE A COPA
DO MUNDO DE 2014
Marcelle Candido Cordeiro, Lino Guimarães Marujo, Aline Feitoza Lopes, Natasha Loureiro Pinto, Diego Moreira de Araujo
Carvalho

698 - AC - ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DA QUALIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO NA REGIÃO
METROPOLITANA DE GOIÂNIA
Mariana Araújo Guimarães, Luiz Eduardo Coelho Filho, Willer Luciano Carvalho, Ronny Marcelo Aliaga Medrano

52 - AC - UMA AVALIAÇÃO DO IMPACTO DO DESABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DURANTE A GREVE
DOS CAMINHONEIROS NO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SÃO PAULO: EFEITOS NA LOTAÇÃO,
NA VELOCIDADE DAS VIAGENS E NA REGULARIDADE DOS USUÁRIOS
Renato Oliveira Arbex, Claudio Barbieri da Cunha

391 - AC - ANÁLISE DE PERCEPÇÕES SOBRE A INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE BICICLETA
COMPARTILHADA COM O TRANSPORTE PÚBLICO POR ÔNIBUS ESTUDO DE CASO: O GYNDEBIKE
Gabriella Queiroz Brito, Leonardo Braga Gomes, Murilo Ribeiro Rodrigues, Poliana de Sousa Leite

565 - AC - CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RIDESOURCING E SUA RELAÇÃO COM O TRANSPORTE
COLETIVO: ESTUDO DE CASO EM PORTO ALEGRE
Daniela Lichtler Cassel, Maria Cristina Molina Ladeira, Helena Beatriz Bettella Cybis
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Sala 4
Infraestrutura
ST: Dimensionamento, Avaliação e Gestão de Pavimentos IV
91 - AC - ESTUDO COMPARATIVO ENTRE MEDIDAS DE DEFLEXÃO COM VIGA BENKELMAN E
DEFLECTÔMETRO DE PESO LEVE EM PAVIMENTOS URBANOS DA CIDADE DE JOINVILLE/SC
Paulo Roberto Rodrigues, Edgar Odebrecht, Adriana Goulart dos Santos

227 - AC - AVALIAÇÃO FUNCIONAL E OPERACIONAL DE RODOVIAS FEDERAIS BRASILEIRAS

Tiago Silveira de Andrade Aquino, Francisco Arthur Alves Noronha, Webert Brasil Cirilo da Silva, Francisco Heber Lacerda de
Oliveira

661 - AC - AVALIAÇÃO FUNCIONAL DA RODOVIA BR-104/AL – TRECHO URBANO DA CIDADE DE
MACEIÓ/AL

Aline Calheiros Espindola, Carlos Augusto Uchôa da Silva, Ernesto Ferreira Nobre Júnior, Celso Luiz dos Santos Romeiro Júnior

49 - AC - PLANEJAMENTO DE OBRAS VIÁRIAS APLICANDO ALGORITMO GENÉTICO
Neuton José RIbeiro Neto, Viviane Adriano Falcão

165 - RT - ANÁLISE ECONÔMICA DO CUSTO DE CICLO DE VIDA PARA MANUTENÇÃO E REABILITAÇÃO
EM RODOVIAS: UM ESTUDO DOS SOFTWARES E DO CATÁLOGO DE SOLUÇÕES CREMA-DNIT
Lucas Aguiar Feitosa, Francisco Heber Lacerda de Oliveira

Sala 5
Modelos e Técnicas de Planejamento de Transportes
ST: Mobilidade em Ambientes de Ensino II
106 - AC - ANÁLISE COMPARATIVA DO NÍVEL DE SERVIÇO PARA BICICLETA EM VIAS DE ACESSO AO
CAMPUS DA UNESP DE BAURU - SP

Natalia Felicio da Silva Fonseca, Debora Sampaio Dias Martins Mansano, Paulo Henrique de Souza, Renata Cardoso Magagnin,
Gustavo Garcia Manzato

295 - AC - OTIMIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE BICICLETAS COMPARTILHADAS PARA A
CIDADE UNIVERSITÁRIA DA UFRJ
Gregório Costa Luz de Souza Lima, Gabriel Terra de Oliveira, Laura Bahiense

339 - AC - METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO QUALITATIVA DE ROTAS ESCOLARES GERADAS PELA
PLATAFORMA TRANSCOLAR RURAL

Marcelo Franco Porto, Leandro Cardoso, Renata Moura Pereira, Laura de Assis Pereira Almeida, Nilson Tadeu Ramos Nunes,
Lucas Vinícius Ribeiro Alves

407 - AC - FATORES INFLUENTES NA ESCOLHA PARENTAL PELO DESLOCAMENTO INFANTIL A PÉ EM
ÁREAS ESCOLARES
Paulo Cesar Endres Chechi

411 - AC - PROJETO DE APLICATIVO PARA SUPORTE AO DESLOCAMENTO DE PEDESTRES EM ÁREAS
ESCOLARES
Paulo Cesar Endres Chechi, Christine Tessele Nodari

62 - AC - PROGRAMA DE INCENTIVO AO USO DA BICICLETA EM UM CAMPUS UNIVERSITÁRIO

Daniela de Castro Soares, Cilio Jose Volce, Camila Lima Chechin Camacho Arrebola, Heliana Barbosa Fontenele, Carlos Alberto
Prado da Silva Junior
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Área Temática: Infraestrutura
Infraestrutura
ST - Dimensionamento, Avaliação e Gestão de Pavimentos I
163 - AC - COMPARAÇÃO ENTRE PAVIMENTOS DIMENSIONADOS COM OS MÉTODOS DO DNER (1981) E
MEDINA (2018): ESTUDO DE CASO COM SOLOS DE SUBLEITO DA CIDADE DE SANTA MARIA/RS
Jennifer Ilha Vendrusculo, Paula Taiane Pascoal, Thaís Aquino dos Santos, Lucas Dotto Bueno, Rinaldo José Barbosa Pinheiro

O cenário da pavimentação asfáltica brasileira é de mudanças. Está em desenvolvimento um novo método de dimensionamento
de estruturas rodoviárias, considerando uma rotina mecanística-empírica, que busca substituir o método vigente, puramente
empírico. Diante disso, o presente artigo tem por objetivo apresentar uma análise comparativa entre estruturas de pavimentos
flexíveis dimensionadas pelo método atual vigente do DNER (1981) e pelo Método de Dimensionamento Nacional (MeDiNa),
considerando a utilização de dois solos da cidade de Santa Maria – RS. As estruturas projetadas pelo DNER (1981) apresentaram
ineficiência quanto ao trincamento por fadiga e a deformação permanente, no período de projeto. Já as estruturas projetadas pelo
MeDiNa apresentaram bom comportamento, ficando dentro dos limites impostos. Constatou-se que o dimensionamento através
do MeDiNa pode satisfazer de maneira mais eficiente as necessidades do setor e dos usuários dos pavimentos, se comparado ao
método atual.

181 - AC - AQUISIÇÃO, PROCESSAMENTO, GERENCIAMENTO E COMPARTILHAMENTO DE DADOS DE
ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS: UMA PROPOSTA METODOLÓGICA DE BAIXO CUSTO

Ricardo Leite Dias, Marina Donato, Érico Fernando de Oliveira Martins, Augusto Romanini, Mayara Souza Gomes, Antonio Carlos
Rodrigues Guimarães, Maria Esther Soares Marques
Este trabalho tem como principal objetivo o desenvolvimento de uma metodologia de baixo custo para coleta, processamento e
compartilhamento de dados vetoriais e imagens terrestres de estradas vicinais não pavimentadas, que permitam a identificação de
patologias (categoria e localização), para apoiar o poder público na tomada de decisões estratégicas de manutenção destas vias.
Para tanto, realizou-se diversos testes com equipamentos distintos, dentre eles, coletores GNSS e câmeras fotográficas, definindo
assim o que melhor atende o objetivo proposto, prezando pelo baixo custo do processo metodológico. Apresentando também
como parte do produto final do trabalho, uma base de dados cartográficos da Estrada Nancir situada no município de Sinop-MT,
compartilhada de modo on-line e off-line.

204 - AC - AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DE PAVIMENTOS RODOVIÁRIOS POR MEIO DO
VSA E DO IRI OBTIDO POR APLICATIVO PARA SMARTPHONES
Pedro Guilherme Pinheiro Santos Fernandes, Pedro Henrique Fontenele Costa Carvalho, Ernesto Ferreira Nobre Júnior, Francisco
Heber Lacerda de Oliveira

A obtenção do Índice Internacional de Irregularidade (IRI), geralmente, necessita de equipamentos de alto custo de aquisição,
tornando a avaliação funcional onerosa e demorada. Por outro lado, a utilização de recursos encontrados em smartphones pode ser
uma alternativa rápida e econômica para obtenção dos níveis de irregularidade longitudinal dos pavimentos rodoviários. Este estudo
visa comparar dados do IRI obtidos em uma rodovia estadual no Ceará, por meio de um aplicativo para smartphone, com os dados
de Valor de Serventia Atual (VSA), sendo esta, uma avaliação subjetiva, definida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (DNIT). O estudo também se propõe a comparar os resultados com dados retroativos, com a finalidade de entender a
mudança da qualidade da via dada operações de manutenção. O segmento estudado apresentou VSA entre ótimo a regular e IRI
entre regular a ruim com forte correlação entre os parâmetros.

78 - RT - DESENVOLVIMENTO DE UM ÍNDICE SIMPLIFICADO DE PRIORIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO
DE VIAS URBANAS
Ana Carolina Silverio dos Santos, Heliana Barbosa Fontenele

O sistema de gerência de pavimentos (SGP) é uma ferramenta utilizada para gerenciar os pavimentos desde a etapa de projeto e
execução até a de manutenção e reabilitação (M&R) nas vias. No que tange à M&R um SGP urbano utiliza o critério de priorização
para a tomada de decisão quanto às vias candidatas às intervenções. Dessa forma, tendo em vista a carência de recursos
por parte dos órgãos responsáveis pela gestão e as condições precárias da maioria dos pavimentos brasileiros, é importante o
desenvolvimento de um índice prático e confiável para apoiar a tomada de decisão dos gestores sobre as seções prioritárias dos
pavimentos à M&R. Assim, por meio da Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão Construtivista (MCDA-C), esse trabalho tem
como objetivo desenvolver um índice simplificado de priorização para vias urbanas. O resultado esperado é que este estudo sirva
como fonte de pesquisa acadêmica e comercial, além de gerar um modelo coerente e objetivo de apoio para os gestores públicos
definirem as vias urbanas candidatas à M&R.

236 - RT - AVALIAÇÃO MECANÍSTICO-EMPÍRICA DA IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA DE RODOVIAS
Fernando Dácio de Almeida, Suelly Helena de Araújo Barroso

Este projeto visa contribuir para o conhecimento da interface base granular-revestimento asfáltico do ponto de vista da aderência
entre estas camadas, tendo em vista a escassez de informações do comportamento dessa ligação. A Tese de Doutorado focará
na investigação de diferentes materiais que compõem a camada de base e diferentes ligantes para imprimação, assim como
revestimentos do tipo Concreto Asfáltico Usinado à Quente (CAUQ) e/ou Tratamento Superficial por Penetração (TSP). Dessa
forma, será possível verificar a contribuição da imprimação na aderência de diferentes soluções, tanto de revestimentos, quanto de
bases granulares, e ainda, a influência estrutural dessa ligação, sobretudo, em revestimentos esbeltos, onde se acredita haver uma
maior influência da imprimação no comportamento do pavimento. Para tanto, será utilizada a metodologia proposta por Torquato
e Silva (2017) que desenvolveu um modelo mecânico, descrevendo a interface e extraindo parâmetros para essa modelagem. Esta
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pesquisa buscará ampliar essa investigação a partir da utilização de diversos revestimentos, bases granulares e materiais para
imprimação, além da validação da metodologia proposta. Unido à modelagem serão analisados trechos experimentais e/ou obras
em andamento no estado do Ceará, para coleta de dados de aderência, coesão e penetração da imprimação, a fim de validar os
resultados de laboratório.

367 - AC - EFEITO DO TRÁFEGO NO DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS UTILIZANDO
DADOS DE PEDÁGIO
Rafael Vicente Mota, Mariana Bosso, Iuri Sidney Bessa, Kamilla Lima Vasconcelos, Liedi Bariani Bernucci

Devido à relevância do tráfego e à complexidade de estudar a interação dos diversos tipos de veículos com o pavimento, o
presente trabalho objetivou avaliar o efeito das diferentes considerações acerca de dados de pedágio na caracterização do tráfego
e no dimensionamento de pavimentos asfálticos. Foram estabelecidas para tal quatro combinações de caminhões, seguindo a
categorização do pedágio e calculou-se o número de repetições de solicitações do eixo padrão. Em seguida, as solicitações foram
projetadas para um período de 15 anos e comparadas, obtendo uma diferença maior que 100%. Por fim, dimensionaram-se
diferentes pavimentos para verificar quais estruturas suportam os Ns obtidos. Como resultado, observou-se que há distinção
na espessura na camada de revestimento das estruturas para as diferentes considerações feitas. Concluiu-se, então, que a
caracterização do tráfego utilizando dados de pedágio pode acarretar em considerações distintas, e que a contagem classificatória
de veículos é essencial para a correta categorização.

Infraestrutura
ST - Dimensionamento, Avaliação e Gestão de Pavimentos II
217 - AC - AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA TEXTURA DO PAVIMENTO NO DESEMPENHO DA
RETRORREFLETIVIDADE EM DEMARCAÇÕES VIÁRIAS: ESTUDO DE CASO EM UM TRECHO MONITORADO
EM SANTA MARIA/RS
Marcos Rodrigues da Silva, Felipe Peranzoni Parcianello, Antônio Daniel Boff Vieira, Artur Cortes da Rosa

Metade dos acidentes fatais de trânsito registrados nas rodovias gaúchas ocorrem nos períodos da noite e madrugada. Portanto,
os métodos e mecanismos utilizados na sinalização viária devem ser estudados, aprimorados e fiscalizados afim de prover maior
segurança. Os principais dispositivos utilizados para suprir tal necessidade são as demarcações retrorrefletivas, tendo em sua textura
superficial um fator de influência nos valores de retrorrefletividade. Sendo assim, este trabalho buscou correlacionar a textura do
pavimento com o comportamento das propriedades retrorrefletivas das demarcações neste aplicadas. Para tal, em um segmento
de estudo, na cidade de Santa Maria/RS, foram realizados ensaios para caracterizar a textura do pavimento nas demarcações,
assim como seus respectivos valores de retrorrefletividade. Verificou-se, a partir das avaliações de retrorrefletividade, um Fator de
Correlação de Geometrias (FCG) para retrorrefletômetros de dupla geometria. Constatou-se, também, uma sutil diminuição dos
valores de retrorrefletividade para superfícies mais rugosas do pavimento.

231 - AC - AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE PAVIMENTOS COM REVESTIMENTO EM CAMADA SINGULAR
E EM CAMADAS INTEGRADAS
Glicério Trichês, Lídia Carolina da Luz, Aline Selau dos Santos, João Victor Staub de Melo, Matheus Felipe Marcon, Gabriela
Ceccon Carlesso, Liseane Padilha Thives da Luz Fontes

Este trabalho apresenta os resultados do desempenho funcional de três segmentos que estão sendo monitorados em Santa
Catarina. Estes segmentos fazem parte da Rede Temática de Tecnologia do Asfalto da Petrobras e têm como objetivo a geração de
parâmetros de caracterização e comportamento dos materiais e de desempenho de estruturas de pavimentos em campo com vistas
ao desenvolvimento do novo método brasileiro para o dimensionamento de pavimentos flexíveis. Os segmentos estão inseridos na
BR 101 (rodovia de tráfego pesado), na cidade de Araranguá. As estruturas dos três segmentos foram executadas com os mesmos
materiais, diferenciando-se apenas na constituição da camada de revestimento. Em dois segmentos, o revestimento foi executado
com um único tipo mistura asfáltica convencional (CAP 50/70), diferenciando apenas na sua espessura (camada singular). No
terceiro segmento, foi empregado dois tipos de misturas asfálticas sendo que na camada inferior empregou-se uma mistura
com asfalto-borracha e na camada superior, a mesma mistura convencional dos outros dois segmentos (camadas integradas). O
monitoramento sistemático dos segmentos mostra que o segmento em que o revestimento foi executado em camadas integradas
apresenta um desempenho funcional significativamente superior aos outros dois segmentos em que o revestimento foi executado
em camada singular.

300 - RT - ANÁLISE DE DURABILIDADE E TEXTURA SUPERFICIAL EM RESTAURAÇÕES DE CAMADA DE
ROLAMENTO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS
Marina Frederich de Oliveira, Iuri Sidney Bessa, Kamilla Vasconcelos Savasini, Liedi Bariani Bernucci

A concepção de uma estrutura de pavimento deve levar em conta que esta seja adequada para suportar os esforços impostos pelo
tráfego, especialmente, a camada de revestimento, que recebe diretamente essas ações. Os principais defeitos observados nas
rodovias brasileiras são o trincamento por fadiga e a deformação permanente. Após o rompimento da estrutura, é necessária uma
restauração do pavimento, para que o mesmo volte a apresentar segurança e conforto na trafegabilidade aos usuários. Ainda, um
fator diretamente ligado a segurança viária é a textura superficial do pavimento, de forma que permita o contato adequado entre
pneupavimento. Entre os parâmetros que exercem influência no desempenho de misturas asfálticas, destaca-se a distribuição
granulométrica dos agregados e a volumetria. Para estudar a influência desses parâmetros, esta pesquisa irá utilizar quatro
graduações (densa, semi-descontínua, descontínua e aberta), com três valores de volume de vazios (3%, 4% e 7%) para as
misturas densa e semi-descontínua, e volume de vazios no valor ótimo para as misturas descontínua (6%) e aberta (19%), para
aplicação em trechos experimentais. De posse dessas oito misturas asfálticas usinadas a quente, pretende-se avaliar, por meio de
ensaios laboratoriais e monitoramento em campo, o efeito da mudança de granulometria e volumetria no desempenho mecânico
quanto à fadiga e à deformação permanente, e na textura superficial.
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319 - RT - APERFEIÇOAMENTO DO APLICATIVO PARA SMARTPHONES - SmartIRI PARA MEDIÇÃO DA
IRREGULARIDADE LONGITUDINAL DOS PAVIMENTOS
Fabricio Helder Mareco Magalhães, Ernesto Ferreira Nobre Júnior

A irregularidade longitudinal de um pavimento é um fenômeno que pode decorrer de imperfeições no processo construtivo ou
da sua degradação em função da ação do tráfego, do clima e de outros fatores. Devido à importância do tema, estudos têm
sido desenvolvidos sobre o uso de smartphones para avaliação funcional dos pavimentos, sobretudo na determinação do índice
internacional de irregularidade (IRI), devido ao seu baixo custo, fácil operação e produtividade. No Brasil, foi desenvolvido um
aplicativo para smartphone, denominado SmartIRI, que permite a medição do IRI dos pavimentos rodoviários. Todavia, o aplicativo
permite que as medições sejam realizadas apenas para veículos de passeio. Desse modo, neste trabalho pretende-se realizar
estudos que permitam ao aplicativo adquirir dados de irregularidades longitudinal para outras classes de veículos, bem como
determinar faixas de velocidades a serem utilizadas no levantamento que resultem em maior acurácia dos dados coletados.

Infraestrutura
ST - Dimensionamento, Avaliação e Gestão de Pavimentos III
442 - AC - ANÁLISE ESPECTRAL DE ONDAS DE SUPERFÍCIE PARA DETERMINAÇÃO DE ESPESSURAS E
MÓDULOS ELÁSTICOS DE CAMADAS DE PAVIMENTOS SEMIRRÍGIDOS
Lucas Silva Santana, Kristiane da Silva Carvalho, Fernando Silva Albuquerque

A avaliação da condição estrutural de pavimentos requer técnicas eficientes e ágeis, neste aspecto, os métodos não destrutivos se
destacam. A Análise Espectral de Ondas de Superfície (Spectral Analysis of Surface Waves - SASW) consiste em um método não
destrutivo que, a partir da geração de ondas de superfície no pavimento, permite determinar o perfil de velocidade de onda de
cisalhamento e através dele, obter parâmetros estruturais. A presente pesquisa tem o objetivo de avaliar a aplicação do método
SASW em um trecho monitorado quanto à determinação de espessuras e módulos elásticos de suas camadas. O SASW obteve
com sucesso dados de espessuras, configurando-se um método com grande potencial na caracterização do perfil do pavimento. Na
determinação dos módulos elásticos, no entanto, o método apresentou algumas limitações devido a características próprias das
formas de propagação de ondas na fase de coleta de dados.

538 - AC - AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS, DRENAGEM E CALÇADAS
EM VIAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA
Rafaela de Sousa Medeiros, Tairone Paz e Albuquerque, Lucas Matheus Bezerra de Morais, Lucas Giovanni Costa de Araújo e
Araújo, Ricardo Almeida de Melo

O desenvolvimento acelerado dos grandes centros urbanos transforma a configuração do espaço das cidades, tornando necessário
analisar sua infraestrutura, de modo a auxiliar o planejamento e a tomada de decisão quanto à manutenção e reabilitação.
Este trabalho teve por objetivo avaliar as condições de pavimentos, drenagem superficial e calçadas em vias da cidade de João
Pessoa. Assim, seções de pavimentos, calçadas e drenagem foram avaliadas, índices de qualidade foram calculados e uma análise
estatística foi realizada. Ainda, um banco de dados georreferenciado foi desenvolvido com o apoio de um SIG. Cerca de 60% dos
pavimentos foram classificados como “bom” ou “ótimo”, enquanto que 16% da drenagem e 26% das calçadas se enquadraram
nessa classificação. Pode-se concluir que não é dispensada a mesma atenção à manutenção e reabilitação do sistema de drenagem
e calçadas, tal como é feito para pavimentos, mostrando uma deficiência na gerência da infraestrutura viária como um todo.

643 - AC - INFLUÊNCIA DE SOBRECARGAS NA ANÁLISE E NA PREVISÃO DE DESEMPENHO QUANTO À
DEFORMAÇÃO PERMANENTE EM PAVIMENTOS ASFÁLTICOS
Anthony Belo Vasconcelos Santos, Juceline Batista dos Santos Bastos, Jorge Barbosa Soares

A deformação permanente em revestimentos asfálticos é um defeito recorrente no cenário nacional, apresentando-se, muitas
vezes, após a liberação para o tráfego em rodovias recém-construídas. A sobrecarga veicular tem impacto no surgimento deste tipo
de defeito. Nesta pesquisa são analisadas estruturas do revestimento em situações de sobrecarga do eixo simples de roda dupla e
são previstos afundamentos no pavimento utilizando-se o Shift Model, considerando variações de sobrecargas do eixo simples de
roda dupla e do eixo tandem duplo. Os resultados apontam para um incremento significativo das tensões desvio no ponto crítico
de deformações para as sobrecargas impostas, bem como um aumento significativo dos valores de afundamentos simulados nas
camadas de um pavimento.

516 - RT - MONITORAMENTO DE PAVIMENTOS COM SMARTPHONES
Danilo Rinaldi Bisconsini, José Leomar Fernandes Júnior

A busca por novas tecnologias aplicadas na obtenção de dados para alimentação de Sistemas de Gerência de Pavimentos (SGP) em
nível de rede, para os quais as informações precisam ser simples, a fim de reduzir custos e proporcionar o monitoramento contínuo
de pavimentos, é de extrema importância. Neste estudo, investiga-se a avaliação da irregularidade longitudinal de pavimentos com
dados de smartphones, a partir de sua aplicação como um medidor do tipo resposta e por meio de coleta colaborativa de usuários
para a geração de um modelo de aprendizagem de máquina. A partir dos resultados, será realizada análise comparativa com
valores de IRI - International Roughness Index (Índice Internacional de Irregularidade Longitudinal) obtidos a partir equipamentos
de referência (Nível e Mira e do Perfilômetro Inercial a Laser). Espera-se desenvolver um sistema de avaliação da condição
funcional de pavimentos eficaz e com custo reduzido.

713 - AC - ANÁLISE PRÁTICA DE GERENCIAMENTO LOGÍSTICO DE PROJETOS EM OBRAS DE
INSFRAESTRUTURA – ESTUDO DE CASO PA - 125
Rafael Gomes dos Santos, Sofia Maria Hanemann Pingarilho
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Com base nos grandes investimentos no setor de infraestrutura, as empresas buscam obter o máximo de aproveitamento nos
serviços, sem perder no quesito qualidade. A busca pelas melhores práticas se tornou constante e, a que mostra melhor satisfação
é a de Gestão de Projetos. Onde se tem um planejamento minucioso de todos os itens que envolvem uma empreitada, executando,
assim, todo o planejamento, obtendo um serviço de qualidade e mantendo o planejado. Para o devido trabalho, realizou-se um
estudo de caso da rodovia PA-125, localizada no município de Paragominas-PA, onde foram coletados dados necessários para se
concluir a extrema necessidade da gestão de projetos para que a empresa alcance os objetivos de uma obra.

136 - AC - INDICADORES PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO AMBIENTAL DE RODOVIAS
CONCESSIONADAS

Denilson Fernandes Leite, Roque Rodrigo Rodrigues, Luis Fernando Sequinel, Carlos Alberto Prado da Silva Junior, Heliana
Barbosa Fontenele
No Brasil, a avaliação do desempenho ambiental ainda é pouco utilizada no setor rodoviário. Para que possa ser utilizada de forma
eficiente, é preciso que haja mecanismos adequados de mensuração do desempenho de diversas atividades desenvolvidas durante
a vida útil dos trechos rodoviários. Este trabalho tem como objetivo gerar indicadores de avaliação de desempenho ambiental
para obras de manutenção rodoviária segundo a ótica de especialistas de concessionárias de rodovias. O procedimento envolveu a
realização de workshops, com base na metodologia de análise Multicritério de Apoio a Decisão Construtivista, com os responsáveis
pela gestão ambiental e manutenção rodoviária de algumas concessionárias de rodovias. A principal contribuição do trabalho foi
a obtenção de indicadores para avaliação do desempenho ambiental das atividades de manutenção, bem como uma síntese dos
principais aspectos considerados em obras de manutenção rodoviária pelos profissionais das concessionárias de rodovias que
participaram do estudo.

195 - RT - AVALIAÇÃO DE PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS EM VIAS
NÃO PAVIMENTADAS COM BASE NO SICRO-3
Francisco Arthur Alves Noronha, Francisco Heber Lacerda de Oliveira

Diante da importância em melhorar o emprego da gerência de pavimentos na sistematização dos processos de manutenção de
vias não pavimentadas, Santana (2006) propôs alternativas para possibilitar o dimensionamento adequado de equipes de trabalho
e definir insumos a serem dispostos nos serviços mais recorrentes, considerando os custos envolvidos em cada intervenção,
permitindo uma aplicação técnica e econômica satisfatória por parte do gestor. A proposta, em questão, baseou-se no Sistema
de Custos Referenciais de Obras (SICRO), versão 2, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), vigente
à época. Contudo, com o advento da terceira versão do SICRO, em 2017, vem à tona a necessidade de avaliar a precisão do
modelo obtido e validar sua aplicação. Diante do exposto, este trabalho busca analisar o modelo de composição de custos unitários
e orçamentos de serviços de manutenção em vias não pavimentadas, proposto por Santana (2006), baseado nos parâmetros do
SICRO 3.

Infraestrutura
ST - Ligantes e Misturas Asfálticas I
68 - AC - ABORDAGEM DE PROBLEMA DE PROGRAMAÇÃO LINEAR APLICADO A SELEÇÃO
GRANULOMÉTRICA PARA MISTURAS ASFÁLTICAS

Filipe Almeida Corrêa do Nascimento, Laura Silvia Bahiense da Silva Leite, Glaydston Mattos Ribeiro, Marcelino Aurelio Vieira da
Silva
O presente trabalho propõe a abordagem da seleção granulométrica para misturas asfálticas como um problema de programação
linear, com a aplicação na obra de restauração do pavimento do Aeroporto Internacional da Grande Natal. As simulações de
granulometria ocorrerão sob restrições de limites de faixas (1ª fase) e de limites de parâmetros Bailey conjugados aos pontos de
controle Superpave (2ª fase). As simulações foram consideradas aplicáveis ao caso real, com funções objetivo relacionadas às
peneiras de controle de cada metodologia. A aplicação verificada na 2ª fase mostrou-se mais estável quando todas as composições
foram avaliadas pelo método Bailey.

121 - AC - AVALIAÇÃO DA DEFORMAÇÃO PERMANENTE DE MISTURAS ASFÁLTICAS COM ASFALTO
BORRACHA POR MEIO DO ENSAIO DE CISALHAMENTO SIMPLES A ALTURA CONSTANTE
Liseane Padilha Thives da Luz Fontes, Jorge Carvalho Pais, Glicério Trichês, Paulo António Alves Pereira

A deformação permanente de misturas asfálticas é um defeito frequente que ocorre nas camadas de revestimento de pavimentos
flexíveis, especialmente em regiões de elevadas temperaturas, as quais o Brasil está inserido. Dentre os ensaios de laboratório
para determinação da resistência à deformação permanente, o Ensaio de Cisalhamento Simples a Altura Constante representa
de forma fidedigna o fenômeno que ocorre em campo, ou seja, a deformação plástica por cisalhamento sem variação de volume.
Este trabalho apresenta os resultados de laboratório de uma investigação conduzida para avaliar a deformação permanente de
misturas asfálticas com asfalto borracha. Foram utilizadas três curvas granulométricas diferentes e asfaltos borracha provenientes
do sistema terminal blend e continuous blend. Os resultados são expressos em termos de vida à deformação permanente (eixos
simples de 80 kN) de forma a gerar rodeiras de 12,7 mm e de 20,0 mm nas misturas ensaiadas. Como resultado, as misturas com
asfalto borracha exibiram maior vida à deformação permanente em relação à mistura convencional em até dezesseis vezes.

243 - AC - PROPOSTA DE PROTOCOLO DE ENSAIO PARA ANÁLISE DE REGENERAÇÃO EM MISTURAS
ASFÁLTICAS ATRAVÉS DO MODELO S-VECD
Felipe do Canto Pivetta, Luis Alberto H. do Nascimento, Lélio Antônio Teixeira Brito

Os fenômenos associados aos efeitos de fadiga e regeneração viscoelástica de materiais asfálticos têm sua importância já
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reconhecida em diversos trabalhos. O presente estudo aplica o modelo S-VECD para o ensaio de fadiga à tração direta em
deformação controlada de misturas asfálticas, com a inserção de períodos de repouso para a análise de regeneração. A partir dos
dados obtidos em diferentes períodos de repouso, temperaturas de ensaio e níveis de integridade do material, apresenta-se uma
variável de estado de regeneração (H) capaz de modelar estas condições em um parâmetro único. A inserção desta variável de
estado em um modelo que quantifica a regeneração do material (%HS) no espaço da sua curva característica de dano – C versus
S – fornece uma ferramenta que prevê com precisão o índice de regeneração da mistura avaliada.

264 - AC - AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA MUDANÇA DAS PROPRIEDADES DE FORMA DE AGREGADOS NA
FORMAÇÃO DO ESQUELETO MINERAL DE MISTURAS ASFÁLTICAS
Daniele Soares Ibiapina, Verônica Teixeira Franco Castelo Branco, Luis Marcelo Gomes de Oliveira

O Processamento Digital de Imagens está estabelecido como ferramenta para a caracterização das propriedades de forma de
agregados. Entre as principais técnicas de PDI está o uso do Aggregate Imaging Measurement System 2 (AIMS2). Neste trabalho
foi avaliado o impacto da mudança das propriedades de forma de agregados, após submetidos a desgaste no Micro Deval (MD), na
formação do esqueleto mineral de misturas asfálticas. O agregado selecionado foi analisado no AIMS2, antes e depois do desgaste
no MD e posteriormente utilizado na composição de misturas asfálticas. O esqueleto mineral foi analisado utilizando-se o software
Image Processing and Analysis System 2 (iPas2). Os resultados mostraram que para avaliar o impacto na formação do esqueleto
mineral das misturas asfálticas, se o indicador for o intertravamento de agregados, as mudanças nas propriedades de forma não
devem ser avaliadas isoladamente, mas em conjunto com a granulometria e parâmetros de dosagem.

271 - AC - ESTUDO DA ADIÇÃO DE RESÍDUOS DE GARRAFAS PET PÓS-CONSUMO EM MISTURAS
ASFÁLTICAS À QUENTE

Adriéli Raquel da Silva Räder, Bruna Calabria Diniz, Diego Menegusso Pires, Gabriela Fanck, Alifer Beier, José Antonio Santana
Echeverria
O presente estudo baseia-se na análise laboratorial das propriedades de misturas asfálticas modificadas com teores de 0,7% e
1,5% de resíduos provenientes da moagem de garrafas PET pós-consumo, em substituição de uma fração do agregado miúdo.
Foram utilizados dois materiais diferentes, o pó e o flake de PET, onde as misturas foram enquadradas na faixa C do DNIT. O
método de dosagem seguiu a metodologia Marshall, onde resultaram em teores de ligante diferentes para cada quantidade de
resíduo, apresentando aumento e redução no teor para as misturas com 1,5% e 0,7% de PET, respectivamente, em comparação
a mistura referência. As misturas foram submetidas aos ensaios de estabilidade e fluência Marshall, resistência a tração por
compressão diametral, dano por umidade induzida e módulo de resiliência. No geral, tem-se que as misturas com 0,7% do resíduo
apresentaram melhores resultados, além de tornarem-se mais econômicas pelo fato de consumirem menor teor de ligante.

278 - AC - AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DE MISTURAS ASFÁLTICAS COM ADIÇÃO DE
ÓXIDO DE FERRO
Tassila Ramos Porto, Adriano Elísio de Figueiredo Lopes Lucena, Thamires Dantas Guerra, Thalita Maria Ramos Porto, Renato
Lima da Silva, Christian Rafael Ziegler

A preocupação com o meio ambiente tem se mostrado cada vez mais evidente tanto nos países desenvolvidos quanto nos que
estão em crescente desenvolvimento. Visando garantir um maior bem-estar e condições favoráveis de vida a população tanto atual
quanto futura, busca-se amenizar o acúmulo de grandes quantidades de calor as superfícies asfaltadas. Dessa forma explica-se
então a escolha por incorporar óxido de ferro em misturas asfálticas, com um único teor, nas cores vermelho e amarelo, como
pigmentos que objetivam a redução desses efeitos causadores das chamadas ilhas de calor urbano. O método de compactação
utilizado na pesquisa foi o SUPERPAVE, para produzir corpos de prova que foram utilizados na realização da análise mecânica.
Objetivando dessa forma, favorecer a segurança viária e engenharia de tráfego satisfatória, tendo em vista, que se trata de um
revestimento resistente a altas temperaturas e à ação dos raios ultravioletas, a pavimentação com asfalto colorido é ideal para ser
aplicada em vias especiais que necessitem de maior visibilidade e diferenciação de piso.

Infraestrutura
ST - Ligantes e Misturas Asfálticas II
31 - AC - CARACTERIZAÇÃO REOLÓGICA DE LIGANTES ASFÁLTICOS RECUPERADOS
Bruno Faglioni Rossi, Adalberto Leandro Faxina

Pesquisas apontam divergências entre os níveis de envelhecimento da mistura asfáltica na usinagem e aquele simulado na estufa
de filme fino rotativo (RTFO). O objetivo deste trabalho é verificar a eficiência do RTFO em simular o envelhecimento do asfalto
durante a usinagem, por meio da comparação de propriedades de ligantes recuperados de misturas asfálticas e dos mesmos
ligantes envelhecidos no RTFO. Foi necessário calibrar um método de eliminação do solvente presente nas amostras recuperadas
e os resíduos obtidos foram submetidos aos ensaios de viscosidade, MSCR e de monitoramento do módulo complexo e do ângulo
de fase para construção de curvas-mestre. Os resultados mostraram que o procedimento padrão do RTFO subestimou o grau de
envelhecimento real dos materiais estudados, apontando a necessidade de estudos adicionais para ajustar o procedimento de
simulação do envelhecimento a curto prazo, de modo a representar corretamente o nível de envelhecimento ocorrido na usinagem
da mistura asfáltica.

370 - AC - EFEITO DELETÉRIO DA ÁGUA NA RIGIDEZ DE MISTURAS ASFÁLTICAS RECICLADAS

Bethania Machado Correa, Pedro Orlando Borges de Almeida Júnior, Gustavo dos Santos Pinheiro, Luciano Pivoto Specht, Kátia
Aline Bohn, Debora Tanise Bordin, Deividi da Silva Pereira
Este trabalho buscou avaliar o efeito deletério da água na rigidez das misturas asfálticas à quente e mornas recicladas através do
ensaio de módulo complexo. Foram utilizados dois ligantes asfálticos, 50/70 e 60/85, com 0, 25 e 50% de fresado, e as misturas
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foram submetidas ao protocolo de danificação por umidade, baseado no ensaio Lottman Modificado, e posteriormente ao ensaio de
módulo complexo, passando por esse ciclo duas vezes, processo esse definido como C1 e C2. Pode-se concluir que as misturas, em
geral, sofreram uma diminuição na rigidez após os ciclos de danificação, e as misturas mais suscetíveis à ação da água foram as
misturas com ligante 50/70 sem adição de fresado. Além disso, não se encontrou diferença significativa entre a mistura à quente
e as mornas recicladas, e a incorporação de fresado nas misturas mornas aumentou a rigidez das misturas.

372 - AC - DEFORMAÇÃO PERMANENTE EM MISTURAS ASFÁLTICAS COM DIFERENTES LIGANTES
ASFÁLTICOS E ADIÇÃO DE CAL A PARTIR DO ENSAIO UNIAXIAL DE CARGA REPETIDA

Valdir dos Santos Barboza Junior, Karine Wille Kraemer, Rômulo de Souza Pereira, Magnos Baroni, Luciano Pivoto Specht
A deformação permanente é apontada como uma das principais causas de defeitos nos pavimentos brasileiros. Para diminuir esse
dano compreende-se a adição de agentes melhoradores de desempenho, como ligantes modificados e cal. Este estudo tem como
finalidade comprovar a significativa melhora do desempenho dos revestimentos asfálticos quanto à deformação permanente,
oriunda desta adição, através do ensaio de Flow Number. Foram utilizados agregados de origem basáltica e granítica, em oito
diferentes misturas: quatro compostas também por cal e quatro sem cal. A faixa utilizada foi a granulometria “C” do DNIT e a
metodologia de dosagem adotada foi a Superpave. Após a realização do ensaio constata-se maiores valores de Flow Number para
as misturas que possuem adição de cal e um aumento ainda mais significativo das que utilizam ligante AMP 60/85.

405 - AC - AVALIAÇÃO DA GRANULOMETRIA, MODIFICAÇÃO E DO TEOR DE LIGANTE NA RIGIDEZ E NA
DEFORMAÇÃO PERMANENTE DE MISTURAS ASFÁLTICAS
Fernando Dekeper Boeira, Pedro Orlando Borges de Almeida Júnior, Tatiana Cureau Cervo, Deividi da Silva Pereira, Chaveli
Brondani

Este trabalho tem por objetivo avaliar o ligante asfáltico, em relação a modificação e ao teor, e da granulometria, quanto à rigidez
e a resistência na deformação permanente de misturas asfálticas. Para isso utilizaram-se três ligantes asfálticos, 50/70, AMP 60/85
e o Highly Modified Asphalt (HIMA), duas granulometrias, e dois métodos de dosagem, totalizando 12 misturas asfálticas. Os
resultados indicaram que as modificações no tipo e no teor dos ligantes asfálticos foram mais influentes na rigidez e na deformação
permanente do que a granulometria das misturas, inclusive encontrou-se boa correlação entre a reologia dos ligantes e os Flow
Numbers (FNs) obtidos.

648 - AC - AVALIAÇÃO DE CINZAS DE CARVÃO MINERAL E CERA DE CARNAÚBA COMO ADITIVOS
EM LIGANTES ASFÁLTICOS E A INCORPORAÇÃO DA CINZA COMO FÍLER MINERAL EM MISTURAS
ASFÁLTICAS
Victor Cardoso Oliveira, Caio Cajazeiras Falcão, Juceline Batista dos Santos Bastos, Jorge Barbosa Soares

Em estudo anterior utilizando cinzas de carvão mineral em ligantes asfálticos observou-se uma indicação de melhora em relação
a deformação permanente, porém o uso somente da cinza geraria maior gasto energético devido a elevação das temperaturas de
usinagem e compactação (TUC). O intuito deste trabalho foi avaliar o efeito da adição de cinza juntamente com a cera de carnaúba
no ligante asfáltico visando reduzir a TUC; e também avaliar as propriedades volumétricas de misturas asfálticas utilizando o
ligante modificado juntamente com a inserção das cinzas volantes no fíler de modo a atuarem como melhoradores da interação
ligante/agregado. O uso do aditivo desenvolvido nesta pesquisa, a partir de cinza e cera, resultou em redução da TUC. Quando esse
aditivo foi usando conjuntamente as cinzas volantes em substituição ao fíler na produção de misturas asfálticas, essas misturas
indicaram redução no teor de ligante.

Infraestrutura
ST - Ligantes e Misturas Asfálticas III
468 - AC - PROPRIEDADES DE RIGIDEZ SOB O DOMÍNIO DA ELASTICIDADE E VISCOELASTICIDADE E
RESISTÊNCIA À DEFORMAÇÃO PERMANENTE DE MISTURAS COM CAP 50/70 E CAP 30/45
Andressa Ambrós de Oliveira, Ketrily Killys Martins Saraiva, Fernando Luiz Zucchi, Evelyn Paniz Possebon

A relação direta existente entre a qualidade do pavimento e o desempenho do ligante determinam o comportamento mecânico
de misturas asfálticas nas propriedades de dosagem, rigidez e deformação permanente. As duas misturas asfálticas produzidas
neste trabalho, a partir dos CAPs 30/45 e 50/70 da refinaria REGAP (MG), com esqueleto pétreo conforme a Faixa C do DNIT e
dosadas pela metodologia Superpave, foram submetidas aos ensaios de Módulo de Resiliência e Módulo Complexo para avaliar a
rigidez das misturas; Resistência a tração por compressão diametral e Flow Number (FN) para avaliar danificação. As análises dos
resultados de Módulo Complexo foram realizadas pela modelagem 2S2P1D e a mistura com CAP 30/45 se mostrou mais rígida e
menos suscetível à temperatura. Os resultados de Flow Number foram analisados utilizando o modelo de Francken e a mistura com
CAP 30/45 suportou mais ciclos de carregamento antes da ruptura.

542 - AC - ANÁLISE DE TÉCNICA DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A
QUENTE COM UTILIZAÇÃO DE ESCÓRIA COMO AGREGADO MIÚDO
Tauane Barbosa dos Santos, Victor Manuel de Queiroz Lourenço

O presente trabalho visou analisar e estudar a viabilidade técnica da escória proveniente da produção do cobre como agregado em
misturas asfálticas após ter sido utilizada como material abrasivo em jateamento de tanques. Utilizou - se o método de dosagem
marshall para obtenção do teor de projeto. Para o teor encontrado, moldaram-se corpos de prova para os ensaios mecânicos:
estabilidade marshall, resistência à tração por compressão diametral (rtcd), módulo de resiliência, desgaste cântabro, creep
estático. Verificou-se, também, a fadiga, a partir da relação mr/rt. Conclui-se, que a escória tem potencial para ser utilizado com
tal fim, quando analisado física e mecanicamente.
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561 - AC - AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO UTILIZANDO
DIFERENTES TIPOS DE LIGANTES
Pedro Bastos de Castro, Suelly Helena de Araújo Barroso

O Microrrevestimento Asfáltico a Frio (MRAF) é um tipo de revestimento aplicado na manutenção de pavimentos que tem sido
usado com sucesso no Brasil e no mundo. De acordo com suas especificações de serviço, o ligante adequado para sua utilização
é a emulsão asfáltica do tipo ruptura controlada modificada por polímeros (RC1C-E). Entretanto, foi constatado em algumas
inspeções de campo o emprego da emulsão asfáltica de ruptura lenta, sendo esta indicada para aplicações de Lama Asfáltica (LA),
causando assim uma redução na durabilidade do MRAF. O objetivo geral deste trabalho é avaliar o comportamento do MRAF quando
utilizado tipos de ligante diferentes. Os resultados obtidos em laboratório indicaram que a substituição do ligante acarreta em um
aumento do desgaste superficial e os tempos de cura do revestimento para liberação ao tráfego são sensivelmente alterados. Dessa
forma, ressalta-se a importância da caracterização prévia dos materiais utilizados em obras de MRAF. Por fim, foi proposta uma
metodologia simplificada de campo para verificação da qualidade da emulsão empregada em MRAF.

579 - AC - DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA DE MISTURA ASFÁLTICA COM LIMALHA
DE AÇO COMO AGENTE DE REGENERAÇÃO DE PAVIMENTOS
Eduarda Fontoura, Guilherme Ebani Jacques, Gracieli Bordin Colpo, Mônica Regina Garcez, Lélio Antônio Teixeira Brito

Muitos estudos que visam à recuperação de pavimentos asfálticos vêm sendo realizados, incluindo a questão da regeneração
de trincas. Autores sugerem que a regeneração pode trazer uma recuperação da resistência à tração, e que a porcentagem de
recuperação está relacionada com o teor de fibras adicionado. Este trabalho busca propor uma mistura asfáltica com a adição de
limalha de aço avaliando as propriedades mecânicas da mistura para que em próximos estudos possa ser utilizada para analisar a
possibilidade de selamento de trincas através de aquecimento por micro-ondas. Foram desenvolvidas três misturas com teores de
6%, 10% e 13% de limalha de aço em relação ao volume de ligante asfáltico, onde os corpos de prova passaram por ensaios de
módulo de resiliência e resistência à tração por compressão diametral. Os resultados apontam que a mistura asfáltica proposta é
promissora já que a limalha não interferiu nas propriedades da mistura.

602 - AC - ANÁLISE COMPARATIVA DOS EFEITOS DA IMPREGNAÇÃO DO GEOTÊXTIL NA RESPOSTA
MECÂNICA DE MISTURAS A QUENTE COMPOSTAS
Juliana de Paula Rezende, Heraldo Nunes Pitanga, Taciano Oliveira da Silva, Natália de Faria Silva, Géssica Soares Pereira

O objetivo principal deste estudo consiste em efetuar uma análise do comportamento mecânico de misturas asfálticas a quente
compostas reforçadas com geotêxtil sob efeito de impregnação. Estas misturas foram dosadas pela metodologia Marshall,
empregando-se o ligante asfáltico CAP 50/70 para a mistura e impregnação. As faixas granulométricas selecionadas, destinadas a
compor a camada de rolamento, foram simultaneamente a “B” e “C” segundo a especificação ES 031 (DNIT, 2006a). Nesse contexto,
desenvolveu-se uma análise dos parâmetros mecânicos derivados dos ensaios de Resistência à tração por compressão diametral
(RT) e Estabilidade Marshall buscando maximizar o desempenho estrutural de uma camada de revestimento asfáltico composta
reforçada com geotêxtil com/sem impregnação, elegendo qual o cenário mais favorável. Com o desenvolvimento desta pesquisa,
busca-se contribuir e incrementar o banco de dados nacionais referentes ao reforço geossintético de revestimentos asfálticos
agregando conhecimento das propriedades mecânicas de misturas asfálticas a quente compostas reforçadas com geossintéticos
com/sem impregnação.

611 - AC - DOSAGEM DE MISTURA TIPO LARGE STONE ASPHALT MIXTURE NO DISTRITO FEDERAL
Igor Amorim Beja, Márcio Muniz de Farias, Lucas Yuri da Silva Barbosa

Patologias nos pavimentos é objeto de constante estudo na área de infraestrutura rodoviária e engloba o estudo dos diversos
materiais constituintes das camadas de pavimento e suas características no tocante a comportamento mecânico sob condições
específicas. Nos pavimentos ditos flexíveis, o revestimento constitui-se de mistura asfáltica e esta demanda de maior investigação
e análise, tendo em vista que impacta de maneira significativa o custo operacional do empreendimento de infraestrutura. Vários
tipos de misturas asfálticas têm se desenvolvido ao longo das últimas décadas surgindo novas tecnologias como GAP graded,
Stone Matrix Asphalt, Open Graded, etc com as devidas aplicações no combate a esforços e melhoria de condições funcionais.
Aos anos 80 nos Estados Unidos foi desenvolvido um tipo de mistura com intento de diminuir ou até mesmo eliminar os efeitos
de afundamentos de trilhas de rodas, denominada Large Stone Asphalt Mixture (LSAM). Tal tipo de mistura preconiza o uso
de tamanhos de agregados de máxima dimensão iguais ou superiores a 25 mm. As literaturas investigadas comentam que
procedimentos de dosagem tradicionais Marshall devem ser adaptados para tais tipos de misturas. Neste contexto, o presente
trabalho tem o interesse de investigar aspectos relativos à dosagem de mistura LSAM da metodologia Superpave de 25 mm, com
as seguintes rotinas: (i) dosagem Marshall convencional, (ii) dosagem por compactação giratória a 100 giros e, (iii) dosagem
por compactação giratória (CCG) a 120 giros. O estudo indica que há uma maior eficiência na densificação da mistura quando
comparada os procedimentos de dosagem, sendo a dosagem CCG mais eficaz que a dosagem Marshall, principalmente a 100 giros
para o tipo de mistura investigada.

Infraestrutura
ST - Ligantes e Misturas Asfálticas IV
634 - AC - ANÁLISE LABORATORIAL DA INCORPORAÇÃO DE RESÍDUO DE AREIA DE FUNDIÇÃO EM
MISTURAS ASFÁLTICAS

Emmanuelle Stefânia Holdefer Garcia, Liseane Padilha Thives da Luz Fontes, Kátia Aline Bohn, José Antônio Santana Echeverria
Cerca de 60% dos resíduos sólidos das industrias de fundição é areia, classificada como perigosa (Classe I), representando grande
desafio no descarte adequado. Este estudo apresenta uma análise laboratorial para reutilização deste material em misturas
asfálticas. Foram avaliadas cinco misturas, uma convencional e as demais contendo 5% da areia de fundição dos tipos: verde,
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macharia, IMF e pó do exaustor. Para determinação do comportamento mecânico avaliou-se a perda de massa, resistência à tração,
dano por umidade induzida e módulo resiliente. Como resultado geral, as misturas com areias apresentaram ganhos de resistência
à tração e módulo resiliente em relação à convencional. Quanto ao dano por umidade induzida, houve redução nas misturas com
areias de macharia e verde. A areia com pó do exaustor foi a que obteve melhor desempenho geral. De acordo com o ensaio de
lixiviação, as misturas com areias podem ser utilizadas pois não contaminam o meio ambiente.

637 - AC - UTILIZAÇÃO DO S-VECD PARA AVALIAÇÃO DO DANO POR FADIGA DE MISTURAS
ASFÁLTICAS COM DIFERENTES CAPs BRASILEIROS

Evelyn Paniz Possebon, Silvio Lisboa Schuster, Chaveli Brondani, Luciano Pivoto Specht, Fernando Dekeper Boeira, Deividi da
Silva Pereira, Luis Alberto H. do Nascimento
O objetivo desta pesquisa é avaliar o comportamento ao dano por fadiga de misturas originadas a partir de cinco CAPs 50/70 que
representam a produção brasileira nas refinarias REFAP (RS), REPAR (PR), REGAP (MG), LUBNOR (CE) e REVAP (SP). As misturas
foram produzidas com o mesmo esqueleto pétreo, conforme a Faixa C do DNIT, dosadas pela metodologia Superpave e foram
submetidas ao ensaio de Fadiga à Tração-Compressão uniaxial para avaliar o dano considerando o modelo S-VECD (Simplified
Viscoelastic Continuum Damage). Além da abordagem clássica pelas curvas de Wöhler, o S-VECD foi utilizado como premissa de
ensaio e análise dos resultados de fadiga tração-compressão. Para ranquear as misturas foram simulados cinco pavimentos no
AEMC/SisPav, considerando as rigidezes de cada mistura na camada de revestimento para obter as deformações do pavimento.
Desta forma foi possível retirar das curvas de número de ciclos (N) versus deformação os valores de N para cada deformação
encontrada para o pavimento simulado. Assim, verificou-se que as misturas com CAPs 50/70 se dispõem em três patamares de
resistência à fadiga, sendo a com CAP 50/70 da REFAP a mais resistente e as menos resistentes foram as misturas de CAP 50/70
da LUBNOR, REVAP e REGAP.

666 - AC - ESTUDO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DE MISTURAS ASFÁLTICAS CONTENDO LIGANTE
ASFÁLTICO COM ADIÇÃO DE ÓLEO DE GIRASSOL

Jeovanesa Régis Carvalho, Adriano Elísio de Figueiredo Lopes Lucena, Thamires Dantas Guerra, Rita Flávia Régis Queiroz, Thalita
Maria Ramos Porto, Daniel Beserra Costa
No setor de pavimentação asfáltica, a emissão de gases do efeito estufa para a atmosfera é decorrente principalmente das altas
temperaturas de mistura e compactação. A tecnologia de Misturas Asfálticas Mornas (MAMs), se apresenta como um processo
alternativo de fabricação das misturas asfálticas, pois as mesmas proporcionam uma redução das temperaturas de mistura e
compactação. Este trabalho tem por objetivo estudar as propriedades mecânicas de misturas asfálticas com ligante modificado pela
adição do óleo de girassol em teores de 1, 2 e 3%. Os resultados indicaram a viabilidade técnica da incorporação do óleo de girassol
ao ligante asfáltico, pois possibilitou a vantagem de reduzir as temperaturas de mistura e compactação em até 6ºC, porém, esta
redução, não possibilita a classificação do ligante modificado em uma típica MAM. Quanto ao comportamento mecânico, as misturas
asfálticas modificadas obtiveram menor resistência à tração e módulo de resiliência, quando comparadas à mistura de referência.

675 - AC - ESTUDO DA ADIÇÃO DE RESÍDUOS DE POLIETILENO TEREFTALATO (PET) COMO AGREGADO
ALTERNATIVO PARA MISTURAS ASFÁLTICAS
Gleyciane Almeida Serra, Antonio Carlos Rodrigues Guimarães, Virlene Leite Silveira, Ayrton Mendes dos Santos Barros, Ana
Carolina da Cruz Reis

O Poli Tereftalato de Etileno (PET) é um material termoplástico, proveniente da condensação induzida, muito utilizado pela indústria
de bebidas gasosas devido a baixa permeabilidade a gases e a resistência mecânica. O crescente uso de garrafas PET se deu a
partir da década de 70, devido suas propriedades e versatilidade de uso, tendo como principal consequência uma grande produção
de resíduos, gerando preocupações ambientais e econômicas. Como alternativa de destino do resíduo gerado, o presente trabalho
tem por objetivo avaliar o comportamento de misturas asfálticas usinadas a quente com adição de garrafa PET em diferentes
porcentagens. A granulometria da garrafa PET, após trituramento, foi realizada de acordo com a caracterização convencional,
obedecendo ao enquadramento na faixa C do DNIT. Assim foi substituído parte do agregado miúdo convencional da mistura asfáltica,
na proporção de 1% e 2%, por agregado reciclado. A confecção dos corpos de prova foi realizada para obtenção dos resultados
de estabilidade Marshall, resistência à tração (RT) e módulo de resiliência (MR). Como resultados, foram encontrados valores de
RT dentro dos padrões da norma. Já os valores de MR indicaram uma alta rigidez da mistura em todas as misturas analisadas,
porém os traços com adição de PET apresentaram maior flexibilidade em relação ao traço sem adição. A pesquisa mostrou que a
adição de material PET é satisfatória quando adicionado a baixas porcentagens, respeitando os parâmetros volumétricos. Contudo,
comprovou-se a viabilidade do uso de PET como material alternativo em misturas asfálticas, minimizando os problemas com a
disposição do resíduo na natureza, sem comprometer a eficácia das propriedades mecânicas do pavimento.

694 - AC - AVALIAÇÃO DA POROSIDADE MARGINAL DA FAIXA DE AGREGADOS DOMINANTES EM
MISTURAS ASFÁLTICAS
Manoel Gualberto Portela Neto, Jorge Barbosa Soares

A Faixa de Agregados Dominantes (FAD) é um método de seleção granulométrica com critérios baseados na porosidade da mistura
asfáltica. O conceito chave deste método é a existência de uma faixa de agregados graúdos dominantes que é responsável por
resistir à deformação permanente. Embora já tenha sido reportado na literatura a correlação da porosidade FAD com, por exemplo,
o Flow Number (FN) de misturas asfálticas, há, todavia, uma porosidade compreendida entre 48 a 52%, chamada de marginal,
em que os resultados mostram-se inconsistentes. O presente trabalho visa identificar por meio de parâmetros designados FAD-CI
(Componentes Intersticiais) quais fatores geram tais inconsistências, de modo a avaliar o efeito nos valores de FN. Objetiva-se
explicar o comportamento da mistura com base em tais resultados cuja seleção granulométrica tenha sido feita pela metodologia
FAD, dentro e fora da porosidade marginal.

705 - AC - ANÁLISE DO USO DA FIBRA DO BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR EM MISTURA ASFÁLTICA DO
TIPO SMA
Tayná Macêdo Rito de Santana, Larissa Chagas Cordeiro, Kelly Santos Sousa, João Victor Melo Coutinho, Erinaldo Hilário

46

Cavalcante, Victor Manuel de Queiroz Lourenço
A mistura asfáltica do tipo SMA é considerada uma alternativa técnica interessante para os revestimentos rodoviários brasileiros.
Esse tipo de mistura se caracteriza por apresentar uma matriz pétrea de granulometria descontínua, com cerca de 70% de
agregados graúdos, envolvidos por ligante asfáltico, fíler e fibra de celulose. O ligante e os agregados finos desempenham o papel
de aumentar o contato grão a grão, reduzindo o volume dos vazios, o escorrimento e o envelhecimento da mistura. Neste contexto,
esta pesquisa propõe o uso da fibra de cana-de-açúcar em substituição às fibras de celulose convencionalmente empregadas
nas misturas SMA. Para isso, foram utilizados dois tipos de ligantes asfálticos, o CAP 50/70 e o AMP 55/75, com os quais foram
realizadas dosagens e moldados corpos de prova para ensaios mecânicos. Concluiu-se que a fibra do bagaço de cana-de-açúcar
apresentou-se como uma alternativa viável para uso em misturas do tipo SMA.

Infraestrutura
ST - Materiais Granulares e Concreto I
179 - AC - MÓDULO DE ELASTICIDADE DE SOLO ARENOSO COMPACTADO UTILIZANDO ENSAIOS DE
ULTRASSOM
Gabriella Macedo de Assis, Natália Castilho de Lima, Gisleiva Cristina S. Ferreira, Wélida de Sousa Sarro

Este trabalho evidencia a possibilidade de caracterização de solos arenosos utilizando ensaios de ultrassom. A metodologia incluiu
a moldagem de 20 corpos de prova cilíndricos com solo arenoso e energia de compactação normal (Proctor). Estes corpos de prova
foram submetidos aos ensaios de ultrassom durante 7 dias e em seguida aos ensaios de compressão simples não confinada com
determinação da deformação específica. Com os resultados desses ensaios foi possível calcular os módulos de elasticidade (Eus e
E). A análise destes dados levou a conclusão de que é possível determinar o módulo de elasticidade do solo compactado arenoso
com ensaios de ultrassom, destacando-se a necessidade do controle de umidade do material durante os ensaios.

211 - AC - AVALIAÇÃO DA DEFORMAÇÃO PERMANENTE DO SUBLEITO DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS DA
MICROREGIÃO DE MOSSORÓ/RN
Wendel Silva Cabral, Suelly Helena de Araújo Barroso

Em estradas não pavimentadas o subleito tem uma importante função no comportamento global da estrutura do pavimento, em
que a Deformação Permanente (DP) se apresenta como um dos fenômenos mais relevantes no estudo do comportamento dessa
estrutura. Portanto, este artigo avalia a viabilidade técnica do uso de solos locais em camadas de estruturas de rodovias não
pavimentadas localizadas na microrregião de Mossoró/RN, por meio da realização de ensaios triaxiais de carga repetida para a
obtenção dos valores de DP. Para tanto, utilizou-se um solo presente nas rodovias estaduais RN014 e RN015. Além disso, foram
realizados ensaios de caracterização para a obtenção dos índices geotécnicos do material. Concluiu-se que, de acordo com os dados
obtidos, o solo em estudo oferece boa resistência quando submetido ao acumulo de cargas, apresentando um bom comportamento
como material de subleito de rodovias de baixo volume de tráfego.

277 - AC - ESTUDO DO USO DE AGREGADO RECICLADO MISTO (ARM) EM MISTURAS SOLO-AGREGADO
Monigleicia Alcalde Orioli, Ana Paula Furlan, André Lapa de Moraes Tavares, João Domingos Pereira Filho

Os resíduos construção e demolição (RCD) podem ser reciclados e reutilizados como material em camadas de bases e sub-bases
de pavimentos, apresentando desempenhos mecânico e hidráulico adequados quando comparados aos agregados naturais. Este
artigo apresenta um estudo da viabilidade do uso do agregado reciclado misto (ARM) em misturas solo-agregado. Para isso, foram
realizadas as caracterizações física do ARM e mecânica de uma mistura composta exclusivamente por ARM e de duas misturas
solo-ARM. Com base nos resultados, pode-se concluir que: o ARM apresenta características físicas e comportamento mecânico
adequados para uso em camadas de base e sub-base de pavimentos, a substituição parcial ou total da fração fina do ARM por solo
aumenta a massa específica seca máxima e a resistência a compressão das misturas solo-ARM, e a resistência da mistura ARM
continuam aumentando ao longo do tempo (~35% aos 7 dias), devido à hidratação de cimento anidro proveniente dos materiais
cimentícios.

384 - AC - AVALIAÇÃO DO USO DE RESÍDUO DE BENEFICIAMENTO DE MÁRMORE E GRANITO EM SOLO
UTILIZADO NA OBRA DE RESTAURAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA RODOVIA AL-220
Raíssa Rodrigues Cardoso de Farias, Pedro Guilherme Pinheiro Santos Fernandes, Aline Calheiros Espindola

A geração de resíduo de beneficiamento do mármore e granito (RBMG) pela indústria de rochas ornamentais causa inúmeros
impactos ambientais, principalmente ao solo e ao leito de rios e lagos onde o resíduo é descartado. Desta forma, o uso do resíduo
em pavimentos é uma possibilidade sustentável de reutilização desse rejeito. Neste contexto, esse trabalho faz uma avaliação
do uso do RBMG em solo utilizado na obra de restauração e duplicação da rodovia AL-220, com o objetivo de analisar através de
ensaios de caracterização física e mecânica, a viabilidade de incorporação do resíduo em diferentes camadas do pavimento. Como
resultados o estudo propõe duas opções de mistura solo-resíduo com percentuais de 20% e 50% de RBMG.

386 - AC - ESTUDO DO COMPORTAMENTO DE UM SOLO COM ADIÇÃO DE REJEITO DE FLOTAÇÃO DE
MINÉRIO DE FERRO PARA UTILIZAÇÃO EM CAMADAS DE PAVIMENTOS

Lorena Lemos Dias Lara, Bianca Groner Queiroz, Sérgio Pacífico Soncim, Marconi Oliveira de Almeida, Carlos Augusto de Souza
Oliveira, Fernanda Maria Belotti, Erinaldo Hilário Cavalcante, Laís Resende
A mineração de ferro exerce um papel importante na economia brasileira, entretanto inerente ao processo de beneficiamento
do minério, são gerados grandes volumes de resíduos, denominados de rejeitos. Atualmente, a principal forma de disposição
desses resíduos ocorre em estruturas denominadas barragens, que quando mal operadas, conferem riscos ao meio ambiente e à
segurança pública. O objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento mecânico de misturas de um solo de comportamento
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laterítico com adição de rejeito de flotação de minério de ferro, para aplicação como material de reforço de subleito e sub-base de
pavimentos rodoviários. Os resultados revelaram aumento nos valores do ISC do solo com adição do rejeito de minério de ferro,
e a diminuição da expansão. Resultados de ensaios triaxiais cíclicos confirmaram a adequabilidade do modelo composto resiliente
aplicado às misturas, que as habilitam ao uso como camadas de pavimentos, especialmente como material de reforço de subleito
e sub-base.

593 - AC - INFLUÊNCIA DO USO DE FIBRAS POLIPROPILENO NO PARÂMETRO DE ÍNDICE DE SUPORTE
CALIFÓRNIA E EXPANSÃO DE UM SOLO DA REGIÃO URBANA DE PALMAS-TO
Ana Paula Felício Santos, Ananda Beatriz Martins de Souza, Janaina Lima de Araújo, Marcus Vinicius Ribeiro e Souza

O uso de fibras como reforço de solos é respaldado na tecnologia de materiais compósitos, onde se busca criar um novo material
com propriedades e características específicas através da combinação de dois ou mais materiais conhecidos. No presente artigo,
utilizando uma mistura de solo silto-argiloso reforçado com fibras de polipropileno de comprimento de 6mm, foram avaliadas as
influências provocadas pela sua inserção aleatória no solo na proporção de 0,25% em massa do solo. Foram realizados ensaios de
caracterização do solo e com os resultados obtidos fez-se uma análise comparativa dos resultados dos ensaios de compactação
na energia Proctor Modificado, com as amostras de solo natural e do composto solo-fibra. Com os resultados de Índice de Suporte
Califórnia, observa-se que a fibra não aumentou a resistência do solo, porém apresentou redução nas taxas de expansão em 64%
do solo-fibra em relação ao solo natural.

Infraestrutura
ST - Aeroportos e Ferrovias I
221 - AC - COMPORTAMENTO DE DIFERENTES CURVAS GRANULOMÉTRICAS DE LASTRO FERROVIÁRIO
EM ENSAIOS TRIAXIAIS DE ESCALA REDUZIDA
André Fardin Rosa, Laura Maria Goretti da Motta, Francisco Thiago Sacramento Aragão

A granulometria do material de lastro tem influência direta no seu comportamento quando submetido ao carregamento gerado
pela passagem de trens, sendo fator determinante na vida útil do pavimento ferroviário. No entanto, a maioria das especificações
granulométricas para lastro fornecem limites com critérios pouco claros, abrangendo materiais com comportamentos distintos.
Visando estes aspectos, o presente trabalho analisa os resultados de deformação permanente, módulo de resiliência e quebra
de partículas de nove curvas granulométricas enquadradas nos limites da AREMA 24 transladados em ensaios triaxiais de escala
reduzida. Os resultados foram utilizados em correlações com parâmetros das curvas granulométricas, sendo utilizados parâmetros
convencionais encontrados na literatura e propostos três exemplos de parâmetros adicionais. Foi possível encontrar relações entre
os parâmetros das curvas e o comportamento dos ensaios, principalmente para deformação permanente, para a qual foram obtidos
bons resultados na utilização de uma regressão múltipla com três variáveis independentes.

265 - AC - AVALIAÇÃO DO FLUXO DE ÁGUA EM FERROVIAS COM DIFERENTES SOLUÇÕES PARA
SUBLASTRO
Renan Santos Maia, Daianne Fernandes Diógenes, Verônica Teixeira Franco Castelo Branco

Na estrutura ferroviária, dentre as funções da camada de sublastro, estão a proteção do solo da plataforma e a minimização do
bombeamento de finos para a camada de lastro. Quanto às formas de melhoramento dessas funções, um dos enfoques de maior
destaque é a incorporação de misturas asfálticas em substituição total ou parcial à camada de sublastro granular. Neste trabalho,
misturas asfálticas para aplicação em camadas de sublastro foram dosadas e tiveram suas permeabilidades avaliadas para diferentes
valores de volume de vazios e formas de compactação. A partir disso, foi simulado o fluxo de água em estruturas ferroviárias com
a adoção de diferentes soluções para a camada de sublastro. Constatou-se que a prevenção oferecida pelo sublastro betuminoso
ao bombeamento de finos ao lastro representa um fator essencial para a eficiência de drenagem da estrutura ferroviária.

599 - AC - SIMULAÇÃO PELO MÉTODO DOS ELEMENTOS DISCRETOS DA CAMADA DO LASTRO BASEADO
EM DADOS DO ENSAIO DE DROP WEIGHT TEST
Fernando Henrique Paim da Silva, Laura Maria Goretti da Motta

O lastro é a camada de suporte dos dormentes da infraestrutura ferroviária, usado para distribuir as tensões oriundas da
superestrutura a níveis aceitáveis do subleito. É sabido que a manutenção e a reabilitação das vias férreas devido a degradação
do lastro provocam um ônus considerável. A aceleração deste problema de degradação provoca aumento da frequência de
manutenção e provém do aumento da quantidade de material transportado nas vias férreas. O entendimento da capacidade de
carga de lastros e das mudanças que ocorrem com a passagem das composições vem induzindo os pesquisadores a utilizarem cada
vez mais modelos computacionais, em razão da grande escala dos ensaios, que exigem ampla quantidade de material. A presente
pesquisa apresenta a construção de um ambiente computacional, baseado em dados coletados em um modelo experimental, no
qual, realizou-se a simulação da solicitação do lastro mediante aplicação de carga sobre um dormente. Foram feitos ensaios de
caracterização do material do lastro, por técnica de imagem digital e ensaios de quebra individual de partículas. O objetivo foi
observar o desempenho do lastro construído e os efeitos iniciais das solicitações impostas pelo dormente. A simulação apresentou
um resultado condizente com o modelo experimental com tensões no topo e na base do lastro aproximadas, porém a diferença de
energia de compactação utilizada modificou o comportamento da deformação da camada.

481 - RT - MONITORAMENTO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA BASEADO EM SENSORES DE BAIXO CUSTO:
APLICAÇÃO FERROVIÁRIA
Rafael Henrique de Oliveira, Flávio Guilherme Vaz de Almeida Filho, Edvaldo Simões da Fonseca Junior

A pesquisa propõe o desenvolvimento de um sistema de monitoramento da infraestrutura de transporte baseado no uso de
sensores de baixo custo embarcados em veículos em operação, compondo ferramenta de menor custo e maior produtividade
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em relação às técnicas tradicionais. A princípio, cada unidade sensora será composta por microcomputador, módulo de sensores
(acelerômetro, giroscópio e magnetômetro), módulo Global Positioning System (GPS), alimentação de energia e unidade de
armazenamento. O sistema será definido e testado em dois aspectos: arranjo das unidades sensoras (variando em quantidade
de unidades embarcadas e localização no veículo) e técnicas para integração dos dados e geração de parâmetros associados à
qualidade da via. Testes iniciais no transporte ferroviário e selecionando apenas um parâmetro da via (rigidez da via) para análise
identificaram limitações do uso individual desses sensores na diferenciação de trechos de diferentes rigidezes.

Infraestrutura
ST - Materiais Granulares e Concreto II
613 - RT - ANÁLISE LABORATORIAL DE MISTURAS DE AGREGADO RECICLADO DE RESÍDUO DE
CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD) PARA APLICAÇÃO EM OBRAS DESCONTÍNUAS DE PAVIMENTOS
João Paulo Barbosa Cavalho, Rosângela Motta, Liedi Bariani Bernucci

Os resíduos de construção e demolição (RCD) são gerados em grandes quantidades no mundo, especialmente em grandes centros
urbanos, devido ao crescimento e desenvolvimento destas, sendo muitas vezes descartados sem beneficiamento ou de forma
irregular no Brasil. Após serem reciclados, os RCD podem ser aplicados em grandes volumes na pavimentação viária. Cada vez
mais são frequentes as intervenções no pavimento com a finalidade de manutenções de redes básicas de serviços, este processo
apresenta entraves como alívio de tensões na abertura da vala, não reutilização do solo escavado ou compactação imprópria e
esgotamento d’água. Tanto a experiência prática quanto as pesquisas, em geral, indicam melhoria de suas propriedades mecânicas
quando o agregado reciclado é combinado com cal ou cimento. Esta pesquisa propõe a utilização de dois novos materiais nas obras
descontínuas de pavimentos (reaterro de valas): agregado reciclado de RCD com cimento e com espuma de asfalto. Para tanto,
serão avaliados em laboratório o comportamento físico e mecânico de ambos os materiais, de forma a verificar sua viabilidade
técnica para aplicação em reaterros de valas.

630 - AC - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM ADIÇÃO DE RESÍDUO DE MÁRMORE
Meise Lopes Araújo, Anderson Millano de Sousa Fernandes, Wellington Lorran Gaia Ferreira

O pavimento é formado por camadas estruturais que devem conter características que suportem as cargas provenientes do tráfego,
dessa forma, são necessários materiais de boa qualidade para compor essas camadas. Algumas regiões do país não possuem
solo com especificações adequadas, e nem jazidas próximas para suprir as necessidades construtivas do pavimento. Assim, uma
alternativa para melhorar as propriedades dos solos é a estabilização. O presente trabalho tem como objetivo estabilizar um solo
proveniente da jazida da cidade de Caraúbas/RN com 2% de resíduo de mármore utilizando diferentes energias de compactação, a
fim de verificar se, após o processo de estabilização, o mesmo pode ser utilizado em camadas granulares dos pavimentos da região.
Nesse contexto, foram realizados ensaios de granulometria, Limite de Plasticidade (LP), Limite de Liquidez (LL), compactação e
California Bearing Ratio (CBR) no solo natural proveniente da jazida da cidade e o solo estabilizado. Os resultados mostraram que
os solos naturais, não podem ser utilizados em camada de base, pois nenhum apresentou CBR igual ou superior a 80%. No entanto,
o solo natural compactado na energia normal e o solo estabilizado com 2% compactados na energia normal e intermediária, podem
ser utilizados no reforço do subleito. Já o solo estabilizado com 2% na energia modificada pode ser aplicado na camada de subbase e revestimento primário, pois apresentou CBR igual a 24,06%, isto é, maior que 20%. Por fim, concluiu-se que houve um
benefício com a adição do resíduo de mármore, proporcionando um aumento na capacidade de suporte do solo e uma redução do
resíduo descartado no ambiente.

658 - AC - ESTUDO DE DOIS SOLOS DO ACRE PARA A PRODUÇÃO DE AGREGADOS DE ARGILA
CALCINADA E MISTURAS PARA BASES EM PAVIMENTAÇÃO
Victor H R Barbosa, Maria Esther Soares Marques, Antonio Carlos Rodrigues Guimarães, Virlene Leite Silveira

O artigo apresenta estudos realizados para avaliar a viabilidade da utilização de dois solos oriundos do estado do Acre visando seu
emprego em bases de solo-agregado. O primeiro como matéria-prima na fabricação de agregados artificiais de argila calcinada
e o segundo se trata de um solo laterítico para completar a mistura. Considerando o alto custo dos agregados britados nessa
região, decorrente de extensas áreas sem ocorrências de jazidas, combinada com solos que não possuem pedogênese ideal para
aplicação direta em camadas de pavimentos, torna-se imperativo o uso de alternativas tecnológicas que aproveitem os recursos
locais e reduzam os custos na construção de rodovias. Os resultados indicaram que o primeiro solo apresenta características físicas,
químicas e mineralógicas compatíveis com a produção de agregados calcinados adequados para o uso proposto. A Laterita utilizada
apresentou resultados satisfatórios para pavimentação segundo os critérios Resiliente e MCT. A mistura solo-agregado a partir dos
agregados calcinados permitiu efetuar a correção granulométrica e adequar a mistura à norma vigente para bases granulares.

608 - RT - APROVEITAMENTO DE FILER DE PEDREIRA DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS EM
PAVIMENTOS DE BAIXO VOLUME DE TRÁFEGO
Douglas Andrini Edmundo, Vivian Silveira dos Santos Bardini

O processo de britagem de rochas para a produção de agregados para diversas áreas de construção civil gera diversos resíduos, um
deles é o fíler, material de granulometria fina. Assim, a reciclagem de materiais apresenta-se como um mecanismo para minimizar
problemas de disposição e mitigação dos impactos gerados pelo acúmulo de resíduos. Portanto, o objetivo principal desta pesquisa
é estudar a utilização de resíduo de pedreira como material constituinte de camadas de base e sub-base de pavimentos de baixo
volume de tráfego. O resíduo estudado é oriundo do processamento da rocha do tipo gnaisse, proveniente da Pedreira Santa Isabel,
no Município de Santa Isabel-SP. Com o objetivo de caracterizar e avaliar o comportamento mecânico serão realizados ensaios
laboratoriais (Peso específico, Limites de consistência, Granulometria, Compactação, Expansão e CBR) para diferentes composições
do fíler com solo coletado de regiões próximas à pedreira.

306 - RT - AVALIAÇÃO DE MÉTODOS DE DIMENSIONAMENTO EMPÍRICO E MECANÍSTICO-EMPÍRICO
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PARA PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO COM CINZAS PESADAS

Webert Brasil Cirilo da Silva, Suelly Helena de Araújo Barroso, Antônio Eduardo Bezerra Cabral
Na tecnologia do Pavimento Intertravado (PI), é interessante investir no método de dimensionamento, a fim de propor uma
construção mais sustentável da estrutura. O objetivo desta dissertação é a análise da viabilidade técnica, financeira e ambiental
de um PI, contendo cinzas de termoelétricas e agregados convencionais, por meio de métodos de dimensionamento empírico e
mecanístico-empírico. Para isso, serão realizados, primeiramente, ensaios ambientais e de caracterização física nos materiais
convencionais e alternativos. Em seguida, serão utilizados traços alternativos com cinzas e um de referência com agregados
convencionais para a produção do concreto. Esse, em estado endurecido, será submetido aos ensaios mecânicos, como resistência
à compressão simples, absorção de água e módulo de elasticidade. Por fim, deve-se proceder à análise dos métodos de
dimensionamento mecanístico-empíricos para PIs e compará-los com metodologias empíricas. Espera-se que o estudo contribua
para o emprego de materiais alternativos e no dimensionamento mais racional de PIs.

196 - RT - PROPOSIÇÃO DE MODELOS DE DEFORMAÇÃO PERMANENTE PARA MATERIAIS NATURAIS E
ESTABILIZADOS COM CINZAS DE CARVÃO PARA A REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA
Sarah Denise Vasconcelos, Suelly Helena de Araújo Barroso

Os métodos de dimensionamento mecanístico-empíricos incorporam parâmetros de Deformação Permanente (DP) para previsão
do comportamento mecânico dos materiais. Esta tese de doutorado se propõe a investigar melhor a DP, propondo modelos de
previsão desse parâmetro para solos da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e em misturas estabilizadas quimicamente de
solo com cinzas de carvão, levando-se em consideração aspectos ambientais das misturas à luz das condições de compactação
e confinamento em campo. Para tanto, foram coletados inicialmente 8 solos na RMF e ensaios de DP preliminares apontam a
influência da estabilização química e dos tempos de cura na redução dos valores de deformação irreversível. Espera-se que
modelos de previsão da DP sejam criados, validados e testados para a realidade local e que, concomitantemente, haja uma
contribuição ambiental do uso de resíduos industriais na pavimentação.

686 - AC - APROVEITAMENTO DO RESÍDUO DA MINERAÇÃO PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO

Virlene Leite Silveira, Quincio Muniz Pinto Netto, Victor H R Barbosa, Carmen Dias Castro, Antonio Carlos Rodrigues Guimarães
A extração do minério de ferro vem expandindo nos últimos anos e o Brasil é considerado o segundo maior produtor do mundo.
Associada a esse cenário, encontra-se a grande quantidade de resíduos gerados no processo de beneficiamento. Sabe-se que
meios sustentáveis, como a utilização de resíduos na construção civil e em estradas, estão sendo cada vez mais pesquisados.
Assim, o presente trabalho teve como objetivo caracterizar o resíduo coletado no Município de Mariana - MG, para possível
emprego na pavimentação como agregado miúdo. O estudo incluiu ensaios de caracterização física, química e ambiental, além do
ensaio de Módulo de Resiliência do resíduo e em misturas com um solo local para análise do comportamento mecânico. Objetivase apresentar, além das vantagens de baixo custo e resultados obtidos em estudos anteriores, a preservação do meio ambiente
gerada pela utilização do resíduo e a preservação dos recursos naturais, reduzindo a degradação causada pela extração das
matérias-primas convencionais.

Infraestrutura
ST - Dimensionamento, Avaliação e Gestão de Pavimentos IV
91 - AC - ESTUDO COMPARATIVO ENTRE MEDIDAS DE DEFLEXÃO COM VIGA BENKELMAN E
DEFLECTÔMETRO DE PESO LEVE EM PAVIMENTOS URBANOS DA CIDADE DE JOINVILLE/SC
Paulo Roberto Rodrigues, Edgar Odebrecht, Adriana Goulart dos Santos

Este trabalho busca obter correlações entre medidas de deflexões obtidas com a Viga Benkelman (VB) e com o Light Falling Weight
Deflectometer (LFWD). Sabe-se que o ensaio da VB é mais lento e oneroso enquanto o LFWD é muito mais rápido e barato. Assim,
o objetivo principal desta pesquisa é obter uma correlação entres os dois métodos de ensaio, permitindo aos gestores públicos a
elaboração de projetos de recuperação de pavimentos, fundamentados em dados estruturais do pavimento, como critério para a
melhor aplicação de recursos financeiros. Para tal, foram eleitas duas vias urbanas do município de Joinville contemplando duas
práticas locais correntes: a primeira a execução de pavimento asfáltico sobre um pacote convencional de camadas de pavimento
e a segunda a execução de uma capa asfáltica sobre paralelepípedo. A pesquisa demonstrou que há uma boa correlação para a
primeira situação, o que não é confirmado para pavimentos asfálticos sobre paralelepípedos.

227 - AC - AVALIAÇÃO FUNCIONAL E OPERACIONAL DE RODOVIAS FEDERAIS BRASILEIRAS

Tiago Silveira de Andrade Aquino, Francisco Arthur Alves Noronha, Webert Brasil Cirilo da Silva, Francisco Heber Lacerda de
Oliveira
Com o desenvolvimento dos Sistemas de Gerência de Pavimentos, é possível aperfeiçoar os métodos de avaliação das condições
da infraestrutura de transportes e analisar diferentes estratégias de manutenção e de reabilitação de uma rede rodoviária. Dessa
maneira, foram avaliadas as condições de alguns trechos de quatro rodovias federais brasileiras, localizadas no estado do Ceará.
Do ponto de vista funcional e operacional, foram analisados os parâmetros de Índice de Irregularidade Internacional e o Volume
Médio Diário anual de tráfego. Foi observada a variação desses parâmetros entre os anos de 2013 e 2017, além da possível relação
entre essas duas variáveis. Conclui-se que os resultados obtidos colocam os trechos em condição funcional de regular a boa, em
função de aumentos e decréscimos do Volume Médio Diário.

661 - AC - AVALIAÇÃO FUNCIONAL DA RODOVIA BR-104/AL – TRECHO URBANO DA CIDADE DE
MACEIÓ/AL

Aline Calheiros Espindola, Carlos Augusto Uchôa da Silva, Ernesto Ferreira Nobre Júnior, Celso Luiz dos Santos Romeiro Júnior
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Dentro dos sistemas de gerência as avaliações caracterizam a condição estrutural e funcional dos pavimentos. O presente trabalho
teve por finalidade analisar as metodologias de avaliações e o nível de condição do pavimento de um segmento da BR-104/AL.
Analisou-se os parâmetros de classificação da condição do pavimento como Índice de Gravidade Global (IGG) e Índice do Estado
de Superfície do Pavimento (IES), com detalhamento dos defeitos de trincas interligadas, flechas decorrentes das deformações
permanentes na trilha de roda e panelas/buracos. Funcionalmente o pavimento apresentou cerca de 70% enquadrados nos conceitos
Regular a Péssimo tanto no conceito de IGG e IES. A comparação dos levantamentos objetivo e subjetivo possibilitaram constatar
as divergências entre as metodologias de caracterização das condições de superfície, com a avaliação subjetiva superestimando a
qualidade do pavimento.

49 - AC - PLANEJAMENTO DE OBRAS VIÁRIAS APLICANDO ALGORITMO GENÉTICO
Neuton José RIbeiro Neto, Viviane Adriano Falcão

Sabe-se que o planejamento de obras é imprescindível para a engenharia civil. Várias ferramentas são utilizadas para auxiliar
no processo de construção. Uma ferramenta que vem mostrando grande potencial para aumentar a eficiência da obra são os
softwares baseado em Algoritmos Genéticos (AG). O objetivo desse artigo é aplicar o software EasyPlan na obra da rodovia PE-096
na tentativa de reduzir os custos e a duração da obra, obtendo uma solução realista para uma gestão mais eficaz dos recursos da
obra. Para isso, foi escolhido um estudo de caso da literatura para a validação do software. Em seguida, o software Easyplan para
otimizar o cronograma e custo da obra da PE-096. Após a otimização com o software EasyPlan, foi observado uma redução no custo
final da obra de 14% e a duração se manteve a mesma. O resultado obtido mostra que o algoritmo genético é uma ferramenta
eficiente de planejamento.

165 - RT - ANÁLISE ECONÔMICA DO CUSTO DE CICLO DE VIDA PARA MANUTENÇÃO E REABILITAÇÃO
EM RODOVIAS: UM ESTUDO DOS SOFTWARES E DO CATÁLOGO DE SOLUÇÕES CREMA-DNIT
Lucas Aguiar Feitosa, Francisco Heber Lacerda de Oliveira

A Análise do Custo de Ciclo de Vida (Life Cycle Cost Analysis – LCCA) é uma ferramenta de engenharia usada para facilitar a tomada
de decisões de investimentos em gerenciamento de infraestruturas. Podendo ser aplicada na seleção de projetos e na avaliação
de estratégias de manutenção, reabilitação ou reconstrução, as agências de transporte têm no LCCA um conjunto de técnicas
fundamentais para a tomada de decisão em seus planos plurianuais de investimento em infraestrutura. Diante do exposto, este
artigo analisa as práticas atuais do LCCA em agências de transporte em diversos países, aplicando simulação de um cenário em
três diferentes softwares. Espera-se com o estudo entender as diferenças de abordagem, as premissas e as limitações com base
nas práticas aplicadas pelo Catálogo de Soluções CREMA, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e,
portanto, proporcionar auxilio na análise dos custos do ciclo de vida das infraestruturas rodoviárias.

Infraestrutura
ST - Ligantes e Misturas Asfálticas V
209 - AC - UTILIZAÇÃO DO ÓLEO DE CANOLA PARA REDUÇÃO DAS TEMPERATURA DE USINAGEM E
COMPACTAÇÃO DE MISTURAS ASFÁLTICAS

Thamires Dantas Guerra, Adriano Elísio de Figueiredo Lopes Lucena, Tassila Ramos Porto, Gabriel Alves de Menezes, Helton
Barboza Araújo, Marcela Maria Toscano Krau
Nos últimos anos diversas técnicas foram desenvolvidas com o intuito de reduzir as temperaturas de usinagem e compactação das
misturas asfálticas convencionais, promovendo a redução das emissões de poluentes e do consumo energéticos gerados durante
a execução dos revestimentos flexíveis. Este trabalho propõe o uso do óleo de canola como aditivo redutor das temperaturas de
usinagem e compactação de misturas asfálticas quentes. Foram testadas amostras de CAP puro e modificado com a adição de óleo
de canola nos teores de 1,0;2,0 e 3,0%. A partir dos resultados obtidos pôde-se constatar que a adição do óleo de canola tende
a reduzir a viscosidade e consequentemente as temperaturas de usinagem e compactação. A respeito da análise mecânica, foi
observado que a adição do aditivo reduz os resultados do MR e RT apesar de ambos permaneceram dentro dos intervalos exigidos
pelas normas do DNIT.

210 - AC - UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD) EM MISTURAS Á FRIO
Marcos Lamha Rocha, Geraldo Luciano de Oliveira Marques

Neste trabalho é apresentado um estudo da aplicabilidade de RCDs provindos de obras da Universidade Federal de Juiz de Fora
(UFJF) em mistura asfáltica do tipo Pré-Misturado a Frio. Os agregados foram inicialmente caracterizados por meio de ensaios
convencionais. As propriedades mecânicas foram obtidas empregando ensaios de resistência à tração por compressão diametral,
módulo de resiliência e vida de fadiga. Os resultados se mostraram satisfatórios, tanto aqueles avaliados pelas normas brasileiras,
quanto quando comparados com outros valores de literatura.

341 - AC - ESTUDO DE APLICAÇÃO DE ADITIVO SURFACTANTE EM MISTURAS ASFÁLTICAS DO TIPO
SMA

Douglas Cardoso Engelke, Camila Kern, Gracieli Bordin Colpo, Marlova Grazziotin Johnston, Jorge Augusto Pereira Ceratti, Renan
Zocal
A mistura do tipo SMA, Stone Matrix Asphalt, é uma mistura asfáltica que tem graduação descontínua e é amplamente utilizada em
rodovias com volume de tráfego elevado. Esse trabalho avaliou a utilização de um aditivo surfactante líquido no ligante asfáltico,
para a produção de uma mistura morna do tipo SMA sem a utilização de fibras. Os resultados obtidos mostram que o emprego
destas misturas em temperaturas intermediárias pode ser possível, quando os parâmetros de projeto exigidos pelo projeto de
normatização existente no Brasil forem atendidos. Os ensaios de resistência à tração, de escorrimento do ligante asfáltico e de
dano por umidade induzida foram satisfatórios. O volume de vazios de agregado mineral (VAM) é um fator a ser melhor analisado,
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uma vez que não foi possível atingir o valor mínimo exigido. A continuidade do estudo será a avaliação de desempenho mecânica
desta mistura.

353 - AC - PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL PARA OBTENÇÃO DE PROPRIEDADES VISCOELÁSTICAS DO
LIGANTE COM O USO DO AFM
Thaísa Ferreira Macedo, Patrícia Hennig Osmari, Leni Figueiredo Mathias Leite, Renata Antoun Simão, Francisco Thiago
Sacramento Aragão

Muitos estudos são realizados com o ligante a partir do uso do microscópio de força atômica (AFM) para a aquisição de imagens
de topografia, assim como, obtenção de propriedades mecânicas dos diferentes constituintes das microestruturas, tais como
rigidez, adesão e módulo de Young. O presente trabalho tem por objetivo investigar um procedimento experimental para obtenção
de propriedades viscoelásticas do ligante, a partir de ensaios de compliância dos diferentes constituintes de uma amostra
rejuvenescida. Inicialmente as microestruturas foram identificadas por imagens de topografia para realizar a indentação e obtenção
de propriedades fundamentais por ensaios de compliância com a aplicação de diferentes forças. Os resultados confirmaram que
o material se situava no regime viscoelástico linear, pois cumpriram com os princípios da homogeneidade e da superposição da
Teoria da Viscoelasticidade na maioria dos constituintes. Além disso, esses resultados serão usados como dados de entrada para
uma posterior modelagem.

Infraestrutura
ST - Materiais Granulares e Concreto III
132 - AC - ESTUDO DE MODELOS DE PREVISÃO DA DEFORMAÇÃO PERMANENTE PARA UM SOLO
ARENOSO LATERÍTICO
Madalena Maria Pereira Ribeiro, Matheus Francisco da Silva, Ana Paula Furlan

Este artigo apresenta um estudo sobre o enquadramento dos resultados de deformação permanente de um solo arenoso laterítico
em dois modelos: modelo de Monismith e modelo proposto pelos autores. O solo foi coletado na cidade de Dois Córregos/SP,
caracterizado e classificado de acordo com as metodologias USCS, HRB e MCT. Os ensaios de deformação permanente foram
realizados em 12 condições diferentes (3 umidades de compactação e 4 relações de tensões) a 300.000 aplicações de carga.
Os resultados não mostraram um enquadramento adequado ao modelo de Monismith. O modelo proposto mostrou um bom
enquadramento aos resultados de deformação permanente. As análises estatísticas conduziram à conclusão de que o modelo
proposto é válido, preciso e exato. A aplicação do modelo proposto a um caso hipotético de rodovia de baixo volume de tráfego
mostrou-se satisfatória.

343 - AC - ESTUDO DA VIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DAS CINZAS DO BAGAÇO DA CANA-DE-AÇÚCAR
EM MISTURAS DE SOLO CIMENTO PARA CAMADAS DE PAVIMENTO
Mariana de Jesus Siqueira, Deise Dias do Nascimento Machado

O descarte incorreto das cinzas do bagaço da cana de açúcar - CBC oriundas das usinas sucroalcooleiras é um fato a se preocupar,
devido aos metais pesados contidos nesse material, podendo contaminar o solo e aquíferos. Esta pesquisa analisa a viabilidade na
adição das CBC, em obras de estabilização química de solos com cimento para camadas de pavimento. Inicialmente foram realizados
ensaios de caracterização das cinzas, dosagens de misturas de solo in natura, solo-cimento e solo-cinza-cimento e finalmente
realizou-se os ensaios de Mini-Proctor e Resistência a Compressão Simples. Concluiu-se que a mistura-solo-cinza-cimento com
teores de cimento e cinza 7% e 16%, respectivamente, obtive os melhores resultados quando comparados as demais composições
e que as misturas com maior porcentagem de CBC atingiram a especificação do DNIT para camadas de base de pavimentos com
solo cimento. Desta maneira, verificou-se que a introdução de CBC em misturas de solo-cimento para pavimentação é viável.

555 - AC - AVALIAÇÃO DA CORRELAÇÃO ENTRE O MÓDULO DE RESILIÊNCIA E A CLASSIFICAÇÃO MCT
DE SOLOS FINOS ARGILOSOS
Ana Elza Dalla Roza, Caroline Dias Amancio de Lima, Laura Maria Goretti da Motta

Um novo método de dimensionamento mecanístico-empírico vem sendo implantado no Brasil e uma das vantagens é avaliar melhor
os materiais disponíveis com relação às suas propriedades mecânicas. Um dos parâmetros utilizados neste método é o módulo de
resiliência (MR). Nesta pesquisa, avalia-se o MR em relação aos parâmetros da classificação MCT (Miniatura, Compactado, Tropical)
de solos argilosos. Foram selecionados 16 solos finos, 8 classificados como NG’ e 8 como LG’ e elaboradas matrizes de correlação
entre os parâmetros da regressão do modelo composto de módulo de resiliência e os coeficientes classificatórios MCT. Verificou-se
que a classificação com o ábaco de solos transicionais pôde indicar de forma mais satisfatória o comportamento dos solos lateríticos
para estes materiais.

647 - AC - ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE A CLASSIFICAÇÃO MCT E O MÓDULO DE RESILIÊNCIA DE
SOLOS DA REGIÃO DE SANTA MARIA/RS

Lucas Eduardo Dornelles, Thaís Aquino dos Santos, Marina Frederich de Oliveira, Taiana Poershke Damo, Rinaldo José Barbosa
Pinheiro
É fundamental para o desenvolvimento econômico do país a existência de um fraestrutura de transportes de qualidade. A garantia
da vida útil de projeto de estruturas de pavimento depende da consideração das condições ambientais e das peculiaridades do solo
local. Atualmente, o método de dimensionamento brasileiro é baseado em procedimentos realizados nos Estados Unidos, entretanto,
não leva em conta deformações geradas a partir das solicitações cíclicas das cargas no pavimento, que geram graves problemas na
estrutura. Além disso, não são consideradas as características de solos tropicais, uma vez que os solos do estudo americano são
de maioria subtropical e temperado, com comportamentos diferentes dos solos encontrados no Brasil. Ao identificar a necessidade
de desenvolver novos métodos para avaliação das camadas do pavimentos, estudos têm sido realizados para incorporação do
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módulo de resiliência dos materiais, inclusive de solos, como parâmetro de projetos. Assim, essa pesquisa tem como objetivo a
comparação entre as classificações MCT (Minatura, Compactada, Tropical) e valores obtidos de módulo de resiliência para doze
amostras de solo da região de Santa Maria, Rio Grande do Sul.

609 - AC - COMPARATIVO ENTRE AS COMPACTAÇÕES PROCTOR E VIBRATÓRIA NA BRITA GRADUADA
TRATADA COM CIMENTO
Luis Miguel Gutiérrez Klinsky, Vivian Silveira dos Santos Bardini, Valeria Cristina de Faria

A brita graduada tratada com cimento (BGTC) é um material utilizado em pavimentos semi-rígidos para incrementar a capacidade
estrutural em vias com elevado volume de tráfego. A dosagem desse material é realizada em laboratório por meio da compactação
de corpos de prova com o soquete Proctor grande. No entanto, estudos ao redor do mundo indicam que esse tipo de compactação
não representa adequadamente a compactação realizada em campo, para materiais de comportamento não coesivo. Este estudo
avaliou a eficiência da compactação vibratória para moldar corpos de prova de BGTC em laboratório e para atingir a massa específica
seca máxima determinada na compactação Proctor. Os resultados indicam que, após calibração do compactador vibratório, é
possível alcançar a mesma densificação obtida na compactação por impacto. A ruptura por compressão simples desses corpos de
prova indica que o tipo de compactação pode influenciar neste parâmetro de resistência.

435 - AC - CARACTERIZAÇÃO DO MÓDULO DE RESILIÊNCIA E DA DEFORMAÇÃO PERMANENTE DE DUAS
MISTURAS SOLO-BRITA
Carine Norback, Laura Maria Goretti da Motta

O objetivo principal da pesquisa realizada é analisar a aplicabilidade das normas solo-brita, por meio de ensaios mecânicos.
Foram realizados ensaios de módulo de resiliência e deformação permanente e feitas análises sobre o acomodamento resultante.
Os ensaios de deformação permanente (DP) foram realizados com a aplicação mínima de 150.000 ciclos de carga, a 2 Hz de
frequência. Os ensaios de MR foram realizados a 1 Hz, como especificado por norma. Os dados resultantes do ensaio de DP foram
em geral satisfatórios. Porém os solos NA’ e NG’ puros e a mistura M1 resultaram em valores de deformação na ordem de 4 mm,
para os níveis mais elevados de tensão, considerado um valor elevado quando não há acomodamento, quando comparado ao
afundamento de trilha de rodas total típico admissível de um pavimento de 12,5 mm.

Infraestrutura
ST - Aeroportos e Ferrovias II
582 - AC - UTILIZAÇÃO DE IMAGENS ASSOCIADAS AO GEORREFERENCIAMENTO PARA
MONITORAMENTO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DE FERROVIAS

Carla Marília Cavalcante Alecrim, Verônica Teixeira Franco Castelo Branco, Wellington Lorran Gaia Ferreira, Carlos Augusto Uchôa
da Silva
No Brasil, a participação do modo ferroviário na matriz do transporte de cargas corresponde a apenas 20.7% (CNT, 2018). No
entanto, este modo é adequado para o transporte a grandes distâncias, que é a realidade do Brasil. Para que as ferrovias estejam
em boas condições de operação, ações de manutenção são necessárias. O presente trabalho propõe utilização de imagens e o
georreferenciamento de defeitos encontrados por meio delas para avaliação do estado de conservação de ferrovias. Nos 23km de
linha analisados foram caracterizados o estado de conservação dos pontilhões, os defeitos no lastro, a presença de vegetação e
lixo, invasão à faixa de domínio e ocorrência de passagens de nível clandestinas. A ferramenta se mostrou eficiente e constatou-se
predominância de defeitos em certa parte do trecho, que coincide com a maior incidência de atividade humana às margens da via.

734 - AC - DETERMINAÇÃO DO FATOR DE DEFLEXÃO DA VIA PERMANENTE POR MEIO DE MEDIÇÕES
“IN SITU” COM O DMD

Robson Correia da Costa, José João Pires de Oliveira Filho, Edson de Moura, Guilherme A. P. Pinto, Rosângela Motta, Liedi Bariani
Bernucci, Luciano de Oliveira
O impacto gerado nos componentes da via permanente pelo carregamento dinâmico, em geral, tem sido mensurado a partir de
parâmetros que não levam em consideração defeitos existentes na superestrutura e na subestrutura. Em ferrovias de transporte de
cargas, cujos números de solicitações são elevados, pode propiciar o desgaste precoce de componentes. Torna-se importante obter
um fator que represente o fenômeno das ações e reações na via. É nesse contexto que se insere o presente trabalho, cujo objetivo
foi determinar o fator de deslocamento dinâmico (FDD) na via permanente por meio de medições “in situ” com adequação de
um dispositivo para medição de deslocamentos (DMD). Para tanto, foram utilizados dois segmentos com e sem defeito superficial
no trilho, em uma das principais ferrovias de transporte de carga do Brasil. Em geral, a partir das medidas de deslocamentos
realizadas com a passagem de diferentes veículos (locomotivas e vagões) e, posterior comparação e análise. Determinou-se o fator
de deslocamento dinâmico (FDD).

283 - AC - BANCO DE DADOS GEOGRÁFICO DAS JAZIDAS DE AGREGADOS PARA O USO EM
PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PALMAS – TO

Rafael Winicius da Silva e Sousa, Diorde Lucas Nunes Oliveira, Janaina Lima de Araújo, Marcus Vinicius Ribeiro e Souza
O presente trabalho tem como finalidade elaborar uma metodologia para criação de um banco de dados em um Sistema de
Informações Geográficas, das principais jazidas utilizadas em pavimentação asfáltica no município de Palmas/TO. Para isso,
selecionou-se as camadas de dados vetoriais: do sistema SIGMINE (do Departamento Nacional de Produção Mineral), do modal
viário do município e das rodovias estaduais e federais. Por meio de operações de geoprocessamento e pesquisas de campo,
obteve-se um resultado satisfatório, com a identificação e caracterização das jazidas de areia, cascalho e granito que operam
atualmente no município. À priori, este banco se demonstrou uma ferramenta útil para o apoio de empresas locais, de modo a
facilitar a obtenção das características das jazidas ativas: contato, materiais disponíveis e características tecnológicas.
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Infraestrutura
ST - Ligantes e Misturas Asfálticas VI
486 - AC - ESTUDO DO DESEMPENHO DE UMA MISTURA ASFÁLTICA A QUENTE COM A SUBSTITUIÇÃO
DE PARTE DO AGREGADO NATURAL POR ESCÓRIA DE ACIARIA
Eliza Zulmira Coelho Serafim, Rafael Batista Fernandes, Paulo Roberto Borges

Sendo o concreto asfáltico usinado a quente (CAUQ) composto por agregados naturais e cimento asfáltico de petróleo, um dos
tipos de revestimento asfáltico mais utilizado nas vias urbanas e rodovias brasileiras, analisou-se o desempenho de uma mistura
asfáltica a quente utilizando em sua composição a substituição de parte dos agregados naturais, por escória de aciaria, em
dosagem realizada através do método Marshall composta por 75% de massa de escória de aciaria e outros 25% em agregado
natural, com variação do teor de ligante de 4% a 6% e utilizando cimento asfáltico de petróleo (CAP) 50/70 como ligante. Após a
realização dos ensaios de resistência por compressão diametral, fluência e estabilidade, os resultados obtidos com a utilização da
escória de aciaria como alternativa para a substituição de agregados naturais e como alternativa para utilização dos resíduos de
mineração, mostraram-se satisfatórios atendendo aos requisitos mínimos exigidos pelas normas vigentes, apontando a viabilidade
de sua utilização em misturas asfálticas a quente.

620 - AC - AVALIAÇÃO DE MISTURAS 100% RAP FRENTE À RIGIDEZ E À DEFORMAÇÃO PERMANENTE

Debora Tanise Bordin, Luciano Pivoto Specht, Pedro Orlando Borges de Almeida Júnior, Bethania Machado Correa, Cléber Faccin,
Gustavo Menegusso Pires, Kamilla Lima Vasconcelos, Matheus Souza Gaspar
O contexto do trabalho foi estudar a rigidez e deformação permanente de duas misturas 100% RAP, um oriundo de fresado com
ligante 50/70 e outro com ligante 60/85 modificado. Para ambas as misturas foram utilizadas o passante na peneira #3/8 (9,5mm).
Esses materiais foram condicionados e moldados nas temperaturas: 100, 140 e 170°C. Não foi adicionado ligante virgem nas
misturas. Foi realizado o ensaio uniaxial de carga repetida e o ensaio de Módulo Complexo. O principal resultado encontrado para
o Módulo complexo é que misturas 100% RAP, convencionais e modificadas, conseguiram reativar as propriedades do ligante
envelhecido em temperaturas próximas a 140°C. Com relação aos resultados do ensaio uniaxial de carga repetida, todos os corpos
de prova resistiram à deformação permanente até a finalização do teste. Portanto, essa pesquisa apresenta uma tendência mundial
e mostra a possibilidade de utilização de misturas com 100% RAP em aplicações de pavimentação.

583 - RT - UTILIZAÇÃO DE AGREGADOS ALTERNATIVOS EM DIFERENTES FAIXAS GRANULOMÉTRICAS
DO MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO
Davi Torquato Dantas, Suelly Helena de Araújo Barroso

O Microrrevestimento Asfáltico a Frio (MRAF) é um tipo de revestimento aplicado na manutenção preventiva de pavimentos. Como
os agregados minerais estão cada vez mais escassos e caros, o objetivo principal desta pesquisa é avaliar a utilização de agregados
alternativos (revestimentos asfálticos fresados e cinza pesada) na composição de diferentes faixas granulométricas do MRAF. Para
isto, dividiu-se este trabalho em quatro fases. A primeira é composta de revisão bibliográfica, seguida da coleta e caracterização
dos agregados minerais, cinza pesada, material fresado e emulsão. Na segunda fase, serão definidas as composições das misturas
para cada faixa granulométrica. Na terceira fase, serão analisados os desempenhos dessas misturas, bem como o atendimento às
exigências ambientais. Na última fase, serão comparados os custos do MRAF com e sem os agregados alternativos. Espera-se que
seja viável a utilização dos agregados alternativos em serviços de MRAF.

312 - AC - INFLUÊNCIA DA VELOCIDADE DE CARREGAMENTO E TEMPERATURA NO COMPORTAMENTO
MECÂNICO DE MISTURAS RECICLADAS A FRIO COM EMULSÃO ASFÁLTICA E ESPUMA DE ASFALTO
Camila Christine dos Santos Antão, André Kazuo Kuchiishi, Kamilla Lima Vasconcelos, Liedi Bariani Bernucci

A reciclagem a frio de pavimentos é uma alternativa sustentável para a redução do consumo de materiais virgens e do descarte
inadequado de resíduos gerados em obras de restauração. Entretanto, ainda não há um consenso sobre as propriedades mecânicas
das misturas recicladas a frio, principalmente em relação ao comportamento viscoelástico. Por meio de simulações computacionais
usando o software 3D-Move, este artigo discute a influência da velocidade dos veículos e da alteração da temperatura de trabalho
das camadas de base construídas com misturas recicladas a frio estabilizadas com emulsão asfáltica e com espuma de asfalto.

619 - RT - EFEITO DOS PERÍODOS DE REPOUSO NO ENSAIO DE FADIGA EM MISTURAS ASFÁLTICAS E
EM LIGANTES
Letícia Sousa de Oliveira, Lucas Feitosa de Albuquerque Lima Babadopulos, Jorge Barbosa Soares

O trabalho visa contribuir para o estudo do fenômeno de trincamento por fadiga nos revestimentos asfálticos por meio da avaliação
da influência dos períodos de repouso (rest periods – RPs) nas escalas do ligante e da respectiva mistura asfáltica completa.
Materiais em ambas as escalas serão submetidos a ensaios de fadiga com os mesmos RPs. Será utilizado o ensaio de fadiga
uniaxial por tração-compressão direta nas misturas asfálticas e o ensaio de fadiga realizado no reômetro de cisalhamento dinâmico
(Dynamic Shear Rheometer – DSR) no ligante. Espera-se obter a relação entre os efeitos dos RPs nas escalas investigadas e a
consideração dos fenômenos reversíveis ao realizar os ensaios de fadiga, além de obter as eventuais diferenças existentes em uma
mesma escala no comportamento quanto a fadiga com e sem RPs.

70 - RT - ANÁLISE DO MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO COM A INCORPORAÇÃO DE CINZA DE
BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR E FIBRAS TÊXTEIS
Arthur Pereira Neto, Jesner Sereni Ildefonso

O microrrevestimento asfáltico é uma técnica de baixo custo e que é aplicada principalmente na recuperação da funcionalidade de
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pavimentos danificados. Contudo, ele pode apresentar certa limitação quanto a sua trabalhabilidade e propriedades mecânicas.
Desse modo, serão incorporadas a cinza de bagaço de cana-de-açúcar (CBC) e fibras têxteis (algodão, poliéster e elastano) à
sua composição com o intuito de aprimorar o desempenho do microrrevestimento e de mitigar o impacto gerado pelo descarte
incorreto desses resíduos. Para mais, se efetuarão ensaios laboratoriais para a caracterização dos materiais e dosagem do
microrrevestimento, para que assim seja feito o comparativo de desempenho entre a dupla adição (cinza e fibras) e a simples
inserção de CBC no microrrevestimento. Posteriormente, será executado em um trecho experimental de via com tráfego leve ou
médio, ambos traços da mistura asfáltica, visando analisar os desempenhos dos microrrevestimentos propostos frente aos esforços
decorrentes do serviço.

Infraestrutura
ST - Relatórios de Iniciação Científica e Comunicações Técnicas
39 - RIC - ANÁLISE DE VIABILIDADE DE INCORPORAÇÃO DE RESÍDUOS PET EM MISTURAS
ASFÁLTICAS PRODUZIDAS NA REGIÃO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Samara Iasmim Schardong, André Luiz Bock

Diversas pesquisas demonstram que o uso do Politereftalato de Etileno (PET) em misturas asfálticas pode trazer inúmeros
benefícios, principalmente por ser um material inerte, com boa resistência e estabilidade química. O objetivo do presente estudo
está em analisar a viabilidade técnica e os benefícios proporcionados pela incorporação do resíduo PET em concretos asfálticos
(CA) produzidos e empregados em pavimentos da região noroeste do estado do Rio Grande do Sul (RS). As análises técnicas
realizar-se-ão por meio da dosagem Marshall de CA com incorporação de diferentes percentuais de PET e ensaios de caracterização
mecânica de resistência e deformabilidade das misturas produzidas. Os resultados esperados visam a obtenção de um CA com
comportamento mecânico superior à mistura de referência (sem PET), utilizando agregado de origem basáltica, predominante na
região noroeste do RS. Espera-se, além de promover um reaproveitamento de resíduos sólidos, melhorar as características de
durabilidade e desempenho do revestimento asfáltico produzido.

735 - RIC - AVALIAÇÃO DA TRABALHABILIDADE DE MISTURAS ASFÁLTICAS INCORPORADAS COM
RESÍDUOS PLÁSTICOS
Ana Luísa Zottis, Lélio Antônio Teixeira Brito

O presente trabalho propõe uma análise quantitativa do efeito da incorporação de resíduos plásticos na trabalhabilidade de uma
mistura asfáltica, feita através da análise de um parâmetro obtido nas curvas de compactação do Compactador Giratório Superpave
(CGS): o Construction Densification Index (CDI). Pretende-se assim, analisar se essas misturas asfálticas obtiveram alterações
significativas na trabalhabilidade, de forma a verificar se o concreto asfáltico produzido com a adição desse material é capaz de
garantir o cobrimento adequado do agregado pelo filme de asfalto.

98 - RIC - ANÁLISE DO POTENCIAL DA MISTURA SOLO-CAL DE ABRANDAR OS PROCESSOS EROSIVOS
EM VIAS NÃO-PAVIMENTADAS COM O USO DO APARELHO DE INDERBITZEN
Ronaldo Vargas Lopes, Ana Elza Dalla Roza

Os processos erosivos são considerados os principais agentes de deterioração das estradas não-pavimentadas e são um dos
responsáveis pela constante necessidade de reparo das mesmas. Diante de tal quadro, este trabalho visa determinar o potencial
uso da mistura solo-cal na construção dessas vias como medida mitigadora dos processos erosivos. Para tal serão utilizadas
amostras de solo laterítico da região de uma estrada rural de Sinop-MT estabilizados com adição de cal, as quais serão em seguida
submetidas ao Ensaio de Inderbitzen para determinação do seu índice de erodibilidade, os quais serão comparados com o do solo
natural.

130 - RIC - ANÁLISE COMPARATIVA DE RESULTADOS DE ENSAIOS DE MINI-CBR EM SOLO
ESTABILIZADOS COM POLÍMEROS VINÍLICO
Gabriel Wellington de Carvalho, Francis Massashi Kakuda, Rodrigo Eduardo Córdoba

A infraestrutura de transportes mobiliza por si só grandes quantidades de solo, com as características e propriedades físicas que
atendam as especificações de projeto para suportar aos esforços e cargas a que será submetido o pavimento. No entanto, nem
sempre estas condições são atendidas na sua condição de campo, fazendo-se necessário o domínio de técnicas de estabilização
de solos para enquadrar o mesmo dentro das normas vigentes. O trabalho buscou verificar o efeito da adição de estabilizantes
poliméricos no comportamento mecânico do solo em estudo por meio de resultados de ensaios de Mini-CBR, que se utiliza corpos
de prova reduzidos, tornando-se o ensaio rápido e mais barato, possibilitando a realização de maiores quantidades de repetições
de ensaio e variação de parâmetros. A análise se pautou em um estudo comparativo entre um solo não laterítico puramente e com
adição de diferentes teores de um polímero à base vinílica. Verificou-se também o efeito do tempo de cura antes da imersão em
água do corpo de prova.

137 - RIC - AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO MECÂNICO DE SOLOS ESTABILIZADOS COM POLÍMERO
PARA UTILIZAÇÃO EM CAMADAS GRANULARES
Leonardo Pires Batista, Francis Massashi Kakuda

Em situações em que o solo local não atenda as características e resistência exigida pelo projeto, duas possibilidades podem ser
avaliadas. Primeiramente, a retirada do material de origem seguido da substituição por um solo de áreas de empréstimos com
características geotécnicas e de resistência que atenda as exigências de projeto. Essa medida pode tornar-se onerosa nos casos
de trechos de rodovias que necessitam de grande volume de substituição de solos locais ou em situações em que as jazidas de
empréstimos se encontrem a grandes distâncias. Uma outra possibilidade é a melhoria do comportamento do solo local para
atender as exigências dos projetos de pavimentação. Essa melhoria pode ser alcançada por meio de aditivos que agem como
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elementos estabilizante destes solos. Estes processos podem proporcionar ao solo o aumento da resistência, da durabilidade
e redução da expansão frente a exposição de água. Partindo desse pressuposto, analisou-se neste trabalho a utilização de um
polímero a base vinílica como aditivo para solos, de comportamento laterítico e não laterítico. A princípio, por meio de processo
comparativo, analisou-se as propriedades mecânicas do solo puro e com adição deste polímero em diferentes teores e ainda se
avaliou o efeito do tempo de cura. O estudo pautou-se nos resultados de ensaios de Índice Suporte Califórnia.

226 - CT - AVALIAÇÃO DAS PLACAS DE CCP DOS CORREDORES DE ÔNIBUS DE ANÁPOLIS EM FUNÇÃO
DA SUA EXTENSÃO
Matheus Silva Oliveira, Cláudia Azevedo Pereira, Christiane Rosa de Paiva

A lei N° 12.587/12 de mobilidade urbana em vigor, tem por objetivo garantir a melhoria de acessibilidade, e trafegabilidade, bem
como integrar os modos de transportes. Assim, as cidades com população superior a 20 mil habitantes, tiveram que se adequar
ao plano de mobilidade urbana buscando mitigar problemas operacionais, e funcionais em nível de rede de transporte. Assim, a
cidade de Anápolis, em Goiás, elaborou seu plano com a implantação de corredores de ônibus nas principais avenidas do município.
Nestes corredores houve a substituição do pavimento flexível por placas de CCP (Concreto de Cimento Portland), nas paradas de
embarque e desembarque, em razão dos eventos de frenagem e aceleração. Logo este trabalho visa estudar a distância de parada
nesses locais em função da velocidade da via, para avaliar se a extensão destas placas será suficiente ao que se propõe e monitorar
o pavimento frente as possíveis patologias que podem ocorrer.

656 - CT - ANÁLISE METODOLÓGICA COMPARATIVA PARA SOLUÇÕES DE ANTEPROJETO DE
PAVIMENTAÇÃO EM MELHORAMENTO DE RODOVIAS

Alexandre Samuel Ramalho, Alessandra Costa Gosch, Hélio Felipe Bortolan Thomaz, Cristhyano Cavali da Luz, Tennison Freire de
Souza Junior
A rodovia federal BR-135/BA, no trecho entre Barreiras e São Desidério na Bahia, atualmente não atende à demanda de tráfego
existente na região, e encontra-se em desacordo com os critérios geométricos e de segurança viária necessários ao pleno atendimento
dos usuários da via. Há também necessidade de readequações do pavimento, tanto superficial quanto estruturalmente. Um
Anteprojeto de Engenharia foi elaborado para o trecho, envolvendo adequações de traçado e redimensionamento do pavimento,
para o cumprimento das normativas referentes à classe e tráfego da rodovia. Foram orçadas duas alternativas de anteprojeto
de pavimentação, uma de recuperação do trecho, e outra de reconstrução total do pavimento. Observou-se que na situação do
trecho em estudo a opção mais conveniente é a reconstrução do pavimento todo, pois a utilização de reforço estrutural com uso
de revestimento betuminoso gera elevados custos, enquanto a reconstrução possibilita reforço de subleito, diminuindo assim a
espessura de concreto asfáltico.

133 - CT - ANÁLISE DA ESTABILIDADE DE UMA ESCALA VISUAL NA AVALIAÇÃO DE PAVIMENTOS

Lucas Felipe Sobrinho Ignácio, Lucas Aramayo Pereira, Luana Cristina Romero Palma, Carlos Alberto Prado da Silva Junior,
Heliana Barbosa Fontenele
O objetivo deste trabalho é analisar a estabilidade de uma escala visual nas avaliações subjetivas em pavimentos flexíveis
realizadas por um painel composto por sete avaliadores. Para tanto, foram realizadas duas avaliações espaçadas em cerca de
dois meses, mantendo os mesmos integrantes do painel. Neste estudo o painel atribuiu notas para a condição superficial de 199
unidades amostrais de comprimento variável. As notas individuais foram correlacionadas com a média do painel para cada uma
das avaliações realizadas. Além das correlações, foram calculados os coeficientes de variação para todas as unidades amostrais.
Os resultados obtidos permitiram concluir que a escala visual é estável ao longo do tempo e pode ser considerada uma ferramenta
válida no processo de avaliações subjetivas.

194 - CT - ANÁLISE DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LEVANTAMENTO DE IRREGULARIDADE
LONGITUDINAL – IRI – NA RODOVIA BR 060/GO
Diógenes Costa de Carvalho, Lucinei Tavares de Assunção, Nilo Flavio Rosa Campos Junior

O índice de irregularidade longitudinal (IRI), conceituado internacionalmente como “Internacional Roughness Index” é o
levantamento que indica um dos parâmetros mais utilizado para a verificação funcional do pavimento. Assim, o objetivo deste
artigo é analisar o desempenho funcional por meio do IRI com intuito de auxiliar na priorização para a manutenção e recebimento
de obras do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT e ratificar a importância do Sistema de Gerência de
Pavimentos. A área de estudo foi da BR-060/GO no estado de Goiás, e houve a duplicação e restauração de pista existente. Os
resultados mostram que o trecho estudado se encontra em boas condições de utilização. O resultado reflete que o pavimento
novo possui condições de trafegabilidade ligeiramente superiores ao pavimento restaurado. Esses tipos de estudo auxiliam no
planejamento das intervenções de manutenção funcional das rodovias, além de estabelecer um alto nível de segurança e conforto
ao usuário.

272 - RIC - AVALIAÇÃO DA MACROTEXTURA DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS COM A UTILIZAÇÃO DA
VISÃO COMPUTACIONAL 3D
Aldaianny de Oliveira Maia, Renan Santos Maia, Verônica Teixeira Franco Castelo Branco

A análise superficial da textura de pavimentos é de grande importância para garantir que a estrutura atenda a requisitos mínimos
de trafegabilidade, como segurança, durabilidade, conforto e aparência. Este trabalho apresenta uma técnica de modelagem 3D
para análise de textura superficial realizada em pavimentos asfálticos, de modo a oferecer um indicativo da viabilidade de aplicação
desta técnica por meio da comparação com resultados fornecidos por técnicas como a mancha de areia e o Aggregate Imaging
Measurement System (AIMS). Obteve-se uma boa correlação de parâmetros da International Organization for Standardization
(ISO) para modelos tridimensionais comparados aos resultados de ensaios de mancha de areia e aos valores obtidos a partir do
AIMS, apresentando-se valores de R² de 0,88 e 0,77 respectivamente.

434 - RIC - AVALIAÇÃO ESTRUTURAL DE SUB-BASE CIMENTADA EM TRECHO EXPERIMENTAL DE
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PAVIMENTO SEMIRRÍGIDO NA UFS

Kristiane da Silva Carvalho, Fernando Silva Albuquerque
A avaliação estrutural de pavimentos envolve o estudo de parâmetros capazes de definir a capacidade do pavimento em atender o
tráfego atual e futuro. Essa pesquisa tem como objetivo avaliar a condição estrutural de uma camada cimentada em um pavimento
monitorado. Para isso, foram realizadas sondagens e método não destrutivo para determinação de módulos e espessuras, além
de contagem do tráfego atual e determinação de defeitos de superfície. Os resultados de módulos elásticos e de resiliência
apresentaram divergência entre si e entre os valores de projeto. Mesmo com o tráfego considerado leve, alguns defeitos foram
identificados e foi avaliada a possibilidade de ter ocorrido erros durante a execução da sub-base.

466 - RIC - RELAÇÃO DO ÍNDICE DE CONDIÇÃO DO PAVIMENTO (PCI) COM O SISTEMA DE
GERENCIAMENTOS DA SEGURANÇA OPERACIONAL BASEADO EM ESTUDO DE CASO LOCAL NO
AERÓDROMO MILITAR

Anna Paula Vieira Silva, Josiene Chrystina R. Cardoso, Mariane Aparecida Alves Oliveira, Cláudia Azevedo Pereira, Domenico
Merrichelli II
Atualmente tem-se percebido um aumento na utilização mundial do modal aéreo e com isto a necessidade por manutenção nas
condições de segurança das operações. Sabe-se que as ocorrências de acidentes no setor são decorrentes de inúmeros fatores, com
isto, foi desenvolvido o Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional-SGSO que visa mitigar os riscos destes acidentes.
Sendo as condições de infraestrutura dos aeródromos um destes fatores é importante que se conheça como ela pode influenciar em
uma ocorrência de acidente/incidente. Assim, este trabalho consiste inicialmente no levantamento de dados acerca das patologias
encontradas no pavimento da pista de pouso de um aeródromo, posteriormente o estudo dos resultados encontrados utilizando do
conceito PCI – Pavement Condition Index em seguida será realizada uma análise de como estas patologias podem evoluir e como
elas podem interferir na operação do aeródromo e com relacionar o SGSO com o PCI da pista de pouso e decolagem.

618 - CT - PROCESSOS UTILIZADOS PELO DNIT PARA COLETA DE DADOS NECESSÁRIOS PARA A
CALIBRAÇÃO E AFERIÇÃO DO MODELO HDM-4 ÀS CONDIÇÕES DAS RODOVIAS BRASILEIRAS
Edwin Fernando Muñoz Pipicano, Sandro Scarpelini Vieira

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT tem como missão implementar a política de infraestrutura de
transportes contribuindo para o desenvolvimento sustentável do país e possui iniciativas estratégicas que visam atender os objetivos
de tal missão. Uma dessas iniciativas está relacionada à expansão e aprimoramento da utilização da gerência de pavimentos, que
conta atualmente com a plataforma do Sistema de Gerência de Pavimentos – SGP/DNIT e com o HDM-4 (Highway Development
and Management), ferramenta de análise utilizada em diversas nações do mundo. Nesse contexto, e visando a calibração e aferição
do HDM-4 às condições da rede rodoviária brasileira, o DNIT realizou uma ampla pesquisa entre os anos de 2013 e 2017. O objetivo
da presente comunicação técnica é apresentar a descrição dos processos utilizados na obtenção dos dados necessários, tanto para
a configuração e parametrização, quanto para à calibração do HDM-4.

29 - RIC - INFLUENCIA DO RESÍDUO DE CCA EM SUBSTITUIÇÃO AO CIMENTO NO CONCRETO DOSADO
PARA PEÇAS DE PAVIMENTOS INTERTRAVADOS
Adriana Goulart dos Santos, Henrique Franzener Hyppolito

A cinza de casca do arroz (CCA) se trata de um resíduo agroindustrial, a literatura indica que esse material pode ser adicionado
ao concreto em porções reduzidas no lugar do cimento, por se tratar de um material pozolânico. Sob este enfoque, a pesquisa
teve como objetivo avaliar a resistência à compressão e a absorção de água de peças de concreto para pavimentação intertravada
produzidas a partir da substituição parcial de cimento por CCA. Para isso, foi definido um traço de referência sem a presença de
CCA e, a partir daí, feita a substituição do cimento por CCA nas proporções de 5%,15% e 25%. Através dos resultados dos testes
de resistência e absorção de água, constatou-se uma melhora no desempenho nas proporções de substituição de 5% e uma
equivalência nas proporções até 15%.

522 - CT - ESTUDO COMPARATIVO ENTRE A APLICAÇÃO DE ASFALTO BORRACHA E DO ASFALTO
CONVENCIONAL NO ÍNDICE DE ACIDENTALIDADE VIÁRIA ESTUDO DE CASO RJ-122
Tassiane de Paula Pinheiro Coelho, Diego Fernandes Neris

Este artigo visa comprar segurança viária em relação ao tipo de asfalto, aborda o fato de o asfalto modificado por BMP ser uma
solução viável, por visualizar-se material superior comparado ao convencional nos termos de elasticidade, durabilidade, rigidez,
conservação e economia. A metodologia abordada foi baseada na avaliação de dados de quantidades de acidentes em uma
determinada rodovia, a RJ 122, partindo do conceito do aumento da população, probabilidade do aumento de viagens, falta de
melhoria em sinalização, pouca fiscalização de velocidade e em seguida a comparação de linhas de tendências com a realidade. A
rodovia RJ 122 de aproximadamente 36 km, não passou por outra mudança importante além da modificação de asfalto convencional
para asfalto borracha, se destaca pela a utilização da técnica de Just in Time e percentual de BMP. Em termos de segurança, o
processo apresentou-se adequado com redução na quantidade de acidentes de aproximadamente 30,60%.

Infraestrutura
ST - Ligantes e Misturas Asfálticas VII
208 - AC - DIFERENTES ABORDAGENS DE ANÁLISE E CRITÉRIOS DE RUPTURA APLICADOS À ENSAIOS
DE FADIGA E SUA REPERCUSSÃO NO DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO
João Victor Staub de Melo, Igor Tiago Buzzi Torres, Luana Schuster, Ramon Mendes Knabben

Os ensaios de fadiga em misturas asfálticas, são parte integrante dos procedimentos de caracterização avançada do material e são
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utilizados para o dimensionamento racional dos pavimentos. Contudo, existem diversos critérios de ruptura e métodos de análise
que podem ser utilizados para a obtenção dos modelos de fadiga da mistura. Estes métodos e critérios podem não produzir os
mesmos resultados na obtenção da lei de fadiga do material, acarretando em diferentes espessuras de revestimento. Este trabalho
apresenta os resultados da influência de diferentes métodos de análise e critérios de ruptura por fadiga no dimensionamento do
pavimento flexível. Para o estudo, uma mistura asfáltica foi produzida e submetida ao ensaio de fadiga no aparato a quatro pontos,
sobre deformação controlada, frequência de 10 Hz, carregamento sinusoidal e temperatura de 20 oC. A partir dos resultados
obtidos, foram aplicadas duas abordagens de análise, a fenomenológica e da energia dissipada acumulada, e também, três critérios
de ruptura, o critério de Pronk & Hopman, o critério da Arizona State University (ASU) e o critério convencional. Os resultados
evidenciaram a influência do método (abordagem) de análise e do critério de ruptura no dimensionamento da estrutura do
pavimento flexível.

534 - RT - PROPOSIÇÃO DE CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE AGREGADOS E LIGANTES DE
REVESTIMENTOS ASFÁLTICOS DO TIPO TRATAMENTO SUPERFICIAL
Gledson Silva Mesquita Junior, Suelly Helena de Araújo Barroso

A dissertação de mestrado em andamento tem como principal objetivo propor critérios de seleção de ligantes e agregados para
Tratamentos Superficiais (TS) com base em minimizar a ocorrência da perda de agregados e exsudação. Para tanto, serão avaliadas
as etapas de dosagem e execução do revestimento através de corpos de prova retirados do campo e moldados em laboratório. Para
avaliar a perda de agregado serão utilizados o Wet Track Abrasion Test (WTAT) e o Flip-over Test (FOT). Para o estudo da exsudação
será usado o ensaio adaptado do Loaded Wheel Test (LWT). Durante esses testes, a identificação dos defeitos será realizada com
o uso de Processamento Digital de Imagens (PDI). Espera-se contribuir para a melhoria das práticas utilizadas atualmente para a
execução dos TS no Brasil e propor adaptações para as normas nacionais vigentes.

632 - RT - AVALIAÇÃO DE PARÂMETRO DE RESISTÊNCIA À FADIGA PARA LIGANTES ASFÁLTICOS
BASEADO NA MECÂNICA DA FRATURA
Daniela Corassa Garcia, Adalberto Leandro Faxina

Estudos na escala do ligante asfáltico fornecem importantes indicadores do comportamento à fadiga da mistura asfáltica. Ensaios
e parâmetros de fadiga para ligantes asfálticos foram desenvolvidos como alternativas ao parâmetro da especificação Superpave
(Superior Performing Pavements), mas apresentam limitações. Nuñez et al. (2016) observaram que o índice de tolerância ao dano
(af) do ensaio Linear Amplitude Sweep (LAS) se mostrou ineficiente para determinar o ponto de falha em alguns asfaltos modificados
e Nuñez et al. (2016) sugeri-ram uma abordagem baseada na Mecânica da Fratura Elástico-Linear (MFEL). O objetivo deste
trabalho é avaliar o parâmetro de resistência à fadiga baseado na MFEL quanto à aplicabilidade e representação do comportamento
à fadiga. Resultados de ensaios LAS e Time Sweep (TS) serão empregados no estudo. Também serão analisados dois fenômenos
capazes de justificar a falha do parâmetro af: a instabilidade da amostra e a falha de aderência entre a amostra e o aparelho.

696 - RT - AVALIAÇÃO DO EFEITO DE ADITIVOS NA REOLOGIA DE MATERIAIS ASFÁLTICOS E
CIMENTÍCIOS
Davidson Menezes Dias, Lucas Feitosa de Albuquerque Lima Babadopulos, Jorge Barbosa Soares

Reologia de concretos asfálticos (e também de misturas finas e de ligantes) tem assumido relativa importância no cenário mundial
da Pavimentação. A análise reológica vem sendo usada como ferramenta para apoio à dosagem de misturas asfálticas, uma vez
que possibilita avaliar o efeito de modificações na dosagem (e.g. inclusão de aditivos e teor utilizado) no comportamento mecânico
do material. Em reologia de asfalto, a propriedade fundamental buscada mais comumente é o módulo complexo em diferentes
frequências e temperaturas, simulando em uma faixa maior as condições reais de campo. Enquanto isso, a caracterização reológica
de concreto de Cimento Portland (e de argamassas e pastas de cimento) também constituem contribuição valiosa para a tecnologia
de construções (edifícios, estradas, barragens, e outras obras de infraestrutura). Com o desenvolvimento de novos aditivos para
suprir as demandas tecnológicas emergentes, são necessários métodos mais confiáveis tanto para se determinar aceitabilidade e
dosagem dos constituintes, quanto para delinear efeitos de modificações e facilitar o desenvolvimento de novos materiais. Nesse
contexto, este trabalho se propõe a avaliar o efeito dos aditivos na reologia de materiais asfálticos e cimentícios buscando uma
análise multiescala buscando prever o comportamento de Misturas Asfálticas Completas e Concretos de Cimento Portland partindo
da caracterização de seus constituintes.

26 - RT - ESTUDO DO ENVELHECIMENTO FOTO-OXIDATIVO DE MISTURAS ASFÁLTICAS
Thalita Cristina Brito Nascimento, Adalberto Leandro Faxina

O envelhecimento provoca aumento da rigidez do ligante asfáltico, podendo prejudicar o desempenho da mistura asfáltica, uma
vez que o enrijecimento excessivo favorece a ocorrência prematura de trincamento por fadiga e de origem térmica no pavimento.
Estão disponíveis alguns protocolos de ensaio que permitem simular em laboratório o envelhecimento que ligantes e misturas
asfálticas sofrem em campo, porém estes procedimentos não simulam a ação da radiação ultravioleta (UV). Nesta pesquisa,
pretende-se quantificar o efeito da radiação UV no envelhecimento de misturas asfálticas, por meio da determinação do módulo
de resiliência das misturas asfálticas e por meio de ensaios químicos e reológicos nos ligantes asfálticos extraídos e recuperados.
Pretende-se comparar o método de envelhecimento proposto (foto-oxidativo) com o método padronizado pela AASHTO R 30-02
(termo-oxidativo) e o envelhecimento de misturas asfálticas extraídas de pista. Acredita-se que esta pesquisa possa contribuir para
aprofundar o conhecimento do fenômeno do envelhecimento de misturas asfálticas.

521 - AC - ANÁLISE DA SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO AGREGADO MIÚDO PÉTREO DE MISTURAS
ASFÁLTICAS PELO RESÍDUO DE BORRACHA ORIUNDO DA RECAPAGEM DE PNEU

Gabriela Pires da Silva, Bruna Calabria Diniz, Adriéli Raquel da Silva Räder, Diego Menegusso Pires, José Antônio Santanna
Echeverria
O aumento do volume de resíduos sólidos vem intensificando a preocupação com a destinação final desses materiais, desse modo,
a incorporação do resíduo de pneu em pavimentos betuminosos torna-se uma boa alternativa para a reciclagem e reutilização
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desse material. O estudo apresentado consiste na análise laboratorial das propriedades do asfalto borracha por via seca. Foram
substituídos teores de 0,7% e 1,5% de fração do pó de pedra pela borracha miúda e graúda (a ser especificada posteriormente
no artigo). Para as misturas em análise foram realizados ensaios de estabilidade, fluência, resistência à tração por compressão
diametral, adesividade (metodologia de Lottman modificado) e módulo de resiliência. As misturas apresentaram resultados muito
próximos à mistura de referência, onde em alguns ensaios com adição de borracha mostraram-se com melhores desempenhos.
As misturas com teores menores de borracha, ou seja, 0,7% de borracha proporcionaram melhores resultados que as misturas de
1,5% de borracha.

570 - AC - AVALIAÇÃO DA EMISSÃO DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS DURANTE OS PROCESSOS DE
USINAGEM, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE MISTURAS ASFÁLTICAS EM AMBIENTE URBANO
Jefferson Pereira Ribeiro, Lucas Melo Barbosa, Verônica Teixeira Franco Castelo Branco, Rivelino Martins Cavalcante

O presente estudo buscou avaliar as emissões atmosféricas oriundas dos processos relacionados às obras de pavimentação asfáltica
(usinagem, transporte e aplicação de misturas asfálticas). Os serviços de pavimentação asfáltica promovem o desenvolvimento dos
grandes centros urbanos, pois facilitam o escoamento de mercadorias e o deslocamento da população. No entanto, trazem consigo
diversos passivos ambientais, em especial, a poluição atmosférica. Para o cumprimento dos objetivos, foram utilizados métodos
de amostragem passiva, para a quantificação dos fumos de asfalto (NO2 e SO2), e amostragem ativa, para a quantificação de
material particulado total (MPT). Os resultados mostraram que as concentrações de material particulado na usina foram superiores
às outras atividades (transporte e aplicação). Durante o transporte da mistura asfáltica, as concentrações de NO2 e SO2 foram
bem superiores que as medidas realizadas durante a sua aplicação. O fator determinante na emissão dos fumos de asfalto foi a
temperatura, embora outros fatores, como as condições meteorológicas vigentes, possam ter contribuído para a dispersão dos
poluentes, principalmente durante a aplicação da mistura asfáltica.

184 - RT - ESTUDO DO COMPORTAMENTO DE MISTURAS ASFÁLTICAS MODIFICADAS POR BORRACHA
DE PNEUS ATRAVÉS DO PROCESSO ÚMIDO
Camila Gonçalves Luz Nunes, Ricardo Almeida de Melo

Para minimizar a degradação do pavimento, muitas vezes é necessário modificar os materiais que compõem o revestimento para
que ele se torne mais resistente aos agentes de deterioração. Assim, este trabalho tem como objetivo avaliar o desempenho
de misturas asfálticas com adição de borracha moída de pneus inservíveis em três teores: 10%, 15% e 20%. Para isso, tanto a
mistura asfáltica convencional (0% de borracha), quanto as misturas modificas com a borracha serão submetidas a uma série
de ensaios laboratoriais, para avaliação das suas propriedades físicas e mecânicas segundo os métodos Marshall e Superpave.
Os resultados obtidos nos ensaios passarão por uma análise estatística, que permitirá comparar o desempenho entre a mistura
convencional e as misturas modificadas.

Infraestrutura
ST - Materiais Alternativos e Modelagem
109 - AC - MODELAGEM NUMÉRICA DE PAVIMENTOS DE CONCRETO COM O PROGRAMA
COMPUTACIONAL ABAQUS
Jordana Vieira de Almeida, Francisco Thiago Sacramento Aragão

Os pavimentos de concreto de cimento Portland apresentam comportamento estrutural complexo, portanto modelos empíricos
tipicamente usados na literatura não conseguem estimar rigorosamente o seu comportamento. Assim, a combinação de programas
experimentais e modelos numéricos bem definidos é uma opção mais apropriada que pode fornecer informações mais precisas
sobre as respostas dos pavimentos às solicitações do tráfego. Neste estudo, dois modelos numéricos em 3D de pavimentos de
concreto foram criados e usados para simular as deformações em uma placa instrumentada. Os resultados destas simulações
foram comparados com os medidos em campo. Foram modeladas a pista experimental do IPR/DNER construída no Rio de Janeiro
em 1997 e a placa 1 seção E do pavimento experimental da USP de São Paulo, de 1999. Adicionalmente, este artigo avaliou a
influência da espessura e do módulo elástico do concreto e da sub-base granular e cimentada nas tensões e deformações que
ocorrem na base da placa.

554 - AC - AVALIAÇÃO DO TEOR DE RAP NO COMPORTAMENTO MECÂNICO DE MISTURAS RECICLADAS
COM ADIÇÃO DE CIMENTO
Alexsandre Filipe De Barba, Gislaine Luvizão, Fabiano Alexandre Nienov, Lucas Quiocca Zampieri

Este trabalho buscou simular em laboratório, misturas de base reciclada com adição de cimento Portland. Moldaram-se corpos
de prova com misturas contendo 30%, 40% e 50% de RAP (Recycled/Reclaimed Asphalt Pavement), e BGS (Brita Graduada
Simples). Utilizou-se adição de 20% de pó de pedra e 3% de cimento Portland. Foram realizados os ensaios de RCS (Resistência à
Compressão Simples) e RTCD (Resistência à Tração por Compressão Diametral) para os 7 e os 32 dias de cura. Observou-se que
nenhum dos corpos de prova atingiram a RCS estipulada pela norma ES-P-09/16 (DEINFRA, 2016) para os 7 dias, mas a mistura
com 40% de RAP chegou muito próximo a este valor. Todos os corpos de prova atingiram a RTCD mínima estipulada pela norma
para os 7 dias. Foram calculados os módulos de elasticidade tangente e secante. Por fim, concluiu-se o trabalho, avaliando o teor
ótimo de RAP como 40%.

183 - AC - UTILIZAÇÃO DE FRESADO ASFÁLTICO COMO SUBSTITUINTE DE AGREGADOS NATURAIS NA
PRODUÇÃO DE CONCRETO PERMEÁVEL PARA UTILIZAÇÃO EM VIAS DE TRÁFEGO LEVE
Antônio Daniel Boff Vieira, Jonathan Rehbein dos Santos, Lucas Alves Lamberti, Tatiana Cureau Cervo

A impermeabilização do solo em áreas populosas associada a uma estrutura de drenagem inadequada propicia o acúmulo de água
superficial, que gera problemas a sociedade. Uma solução estrutural é o uso de pavimentos de concreto permeável, que devido
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ao seu alto índice de vazios permite a percolação da água. Com isso, surge a possibilidade da incorporação de fresado asfáltico
à mistura em substituição aos agregados virgens, visando uma melhoria de caráter econômico e ambiental. O presente trabalho
buscou avaliar a viabilidade do uso de 30% de fresado asfáltico na produção de pavimentos de concreto permeável, comparando
com uma mistura somente com agregados naturais. Com os resultados encontrados de resistências mecânicas e de condutividade
hidráulica, comparado aos termos mínimos das normas vigentes, foi possível concluir que, nessa proporção, é viável a utilização
do fresado na mistura.

473 - AC - SIMULAÇÃO DO COMPORTAMENTO MECÂNICO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS
INSTRUMENTADOS SUBMETIDOS A DIFERENTES CONDIÇÕES DE SATURAÇÃO
Gustavo Badilla Vargas, Francisco Thiago Sacramento Aragão

O objetivo principal desta pesquisa é contribuir com o entendimento sobre o comportamento global dos materiais e estruturas de
pavimentos considerando a variação do nível do lençol freático, uma das principais variáveis associada às condições climáticas.
Para isto, o comportamento mecânico dos materiais que compõem as camadas de quatro estruturas de pavimentos rodoviários
costarriquenhas foi avaliado a partir de ensaios de laboratório. Estas características foram usadas como parâmetros de entrada
para simular o comportamento das estruturas de pavimentos em um programa de elementos finitos. A partir dos resultados,
verificou-se que o teor de umidade dos materiais granulares afeta significativamente a deflexão superficial e as deformações
críticas da estrutura. Este estudo corresponde a uma análise paramétrica inicial e faz parte de uma pesquisa ampla, que permitirá a
modelagem avançada de pavimentos asfálticos considerando a anisotropia e o comportamento não linear de materiais granulares.

539 - AC - ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DE RESÍDUO DA FRESAGEM DE ASFALTO (RAP) EM BASES DE
PAVIMENTO: COMPORTAMENTO À FLEXÃO E CAPILARIDADE DA MISTURA
Felipe Molin, Gislaine Luvizão, Fabiano Alexandre Nienov, Lucas Quiocca Zampieri

O presente estudo tem por objetivo avaliar a utilização do RAP como substituto de agregados pétreos virgens na construção
de bases de pavimentos, com foco no comportamento a flexão e capilaridade da mistura. Os agregados foram submetidos a
ensaios de caracterização de acordo com as prescrições das normas vigentes. Utilizou-se uma mistura composta por 60% de
brita graduada simples (BGS), 40% de RAP e adição de 20% de pó de pedra, além de adições de cimento na ordem de 2%, 3%
e 4%. Foram moldados corpos de prova cilíndricos e prismáticos, utilizados para a aferição da capilaridade e resistência à flexão,
respectivamente, onde comparou-se as diferentes misturas com distintas adições de cimento. Os resultados obtidos mostram que
quanto maior a porcentagem de cimento presente na amostra menor é a absorção e a ascensão de água e maior é a resistência
à flexão das misturas.

383 - RT - AVALIAÇÃO DE DIFERENTES FORMAS DE CAPTAÇÃO DE ENERGIA PARA PAVIMENTOS DO
ESTADO DO CEARÁ
Alessandra Honório Oliveira, Jorge Barbosa Soares

Para o crescimento econômico de uma região, a política energética deve dar prioridade ao desenvolvimento de tecnologias que
garantam o abastecimento e o acesso à energia, de preferência, por meio de matrizes sustentáveis. Além das fontes de energia já
conhecidas como a hídrica, a eólica, a solar, a térmica e a energia dos oceanos, atualmente, algumas pesquisas vem utilizando o
pavimento rodoviário como uma fonte geradora de energia. A energia solar, por exemplo, pode ser captada pelo pavimento, onde
é possível converter diretamente a radiação solar em eletricidade – através de células fotovoltaicas. Já a energia mecânica pode
ser captada através de sensores piezoelétricos instalados na camada de revestimento que detectam a passagem dos veículos. A
presente tese fará uma avaliação da viabilidade técnica e econômica, da implantação das duas tecnologias de captação de energia
através do pavimento. Será baseada em revisão bibliográfica, ensaios mecânicos dos materiais utilizados, tanto em laboratório,
como por meio de um trecho experimental. Ao final, será realizado um comparativo entre materiais, métodos construtivos e
desempenhos dos pavimentos e técnicas de captação de energia, além de uma avaliação dos custos da energia produzida.
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Área Temática: Logística
Logística
ST - Logística Humanitária
332 - AC - LEVANTAMENTO DAS AÇÕES DE GERENCIAMENTO DE DESASTRES PREVISTAS NA
LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E RELAÇÃO COM PESQUISAS PUBLICADAS PELO CEPED USP (2014 E 2015)
Tábata Rejane Bertazzo, Thomas Castanheira Manfrinatti, Cristiane Kerches, Hugo Tsugunobu Yoshida Yoshizaki

O gerenciamento de desastres envolve o planejamento e execução de ações nas fases prévias e posteriores a sua ocorrência. Tais
ações, quando realizadas por entidades governamentais, e, especificamente no Brasil, devem seguir as diretrizes determinadas pela
legislação do país. Desta forma, o objetivo principal deste estudo é levantar as diretrizes que envolvem ações de gerenciamento
de desastres previstas na legislação brasileira e, complementarmente, as relacionar com as pesquisas desenvolvidas por um dos
centros de pesquisa sobre desastres, o CEPED USP. Como metodologia, foi realizado um levantamento documental das leis e
relatórios internos sobre as publicações do centro de estudos. Como resultado, observou-se que há necessidade de estudos que
corroborem o desenvolvimento de políticas públicas para desenvolver a resiliência local.

305 - AC - RESPOSTA AO DESASTRE DO FURACÃO MATTHEW NO HAITI EM 2016 - ANÁLISE DA
ATUAÇÃO DOS MILITARES POR UMA ABORDAGEM DE PROCESSOS
Marina Lins de Carvalho, Karine Coelho Jacomelli, Tharcisio Cotta Fontainha, Adriana Leiras

A literatura aponta que a gestão de processos é uma importante ferramenta para operações de resposta a desastres. O militar
se desataca por possuir importantes capacidades logísticas para a resposta a desastres, mas uma lacuna de pesquisas com teste
empírico de modelos e teorias no contexto de desastres. Assim, este artigo analisa os processos executados pelos militares em
resposta ao Furacão Matthew no Haiti em 2016. A partir de um modelo de referência é realizada a identificação dos processos que
foram ou não realizados na operação com base em relatórios de final de operações e entrevistas com militares. A comparação entre
o modelo acadêmico com a prática resulta na sugestão de três novos processos para o modelo e na demonstração da necessidade
de uma maior documentação das operações militares. Pesquisas futuras devem considerar outros stakeholders para uma visão
mais completa do processo de resposta.

463 - CT - LOGÍSTICA DE RESPOSTAS A DESASTRES: O INCÊNDIO NO LARGO DO PAISSANDU-SP, 2018
Irineu de Brito Junior, Larissa Ciccotti Freire, Tábata Rejane Bertazzo, Filipe Aécio Alves de Andrade Santos, Maria Clara
Rodrigues Pinheiro, Thomas Pinto Ribeiro, Hugo Tsugunobu Yoshida Yoshizaki

O presente estudo visa analisar as consequências e atividades logísticas adotadas na cidade de São Paulo após o incêndio e
posterior desabamento do prédio Wilson Paes de Almeida, no Largo do Paissandu, ocorrido em 01 de maio de 2018. A análise
foi baseada em entrevistas com os agentes que atuaram durante a resposta ao desastre, relatórios disponibilizados pelos órgãos
governamentais e não governamentais envolvidos e informações de mídia. O estudo visa registrar os procedimentos realizados e
as lições apreendidas durante a operação.

427 - AC - DE AMBIENTE PRECÁRIO À MORADIA: ESTUDO DE CASO SOBRE OS DESAFIOS DA LOGÍSTICA
HUMANITÁRIA EM UMA AÇÃO EM UMA LOCALIDADE DE BAIXA RESILIÊNCIA
Leonardo Varella, Mirian Buss Gonçalves

Pesquisas e o desenvolvimento teórico da Logística Humanitária estão em constante atualização, mas a relação entre a teoria e
prática por vezes é difusa, visto que a experiência de muitos pesquisadores com a realidade usualmente não é retratada. Este
artigo apresenta um estudo de caso sobre uma ação humanitária de readequação de uma moradia localizada em região urbana de
baixa resiliência, relatando as atividades, processos, dificuldades e obstáculos, traçando um paralelo com a teoria que embasa a
área da Logística Humanitária, resultando em um quadro de processos e paralelos da teoria descrita com a realidade presenciada.
Por fim, são apresentados as conclusões e sugestões de pesquisas futuras que circundam este tema.

483 - AC - ANÁLISE PARA REPLANEJAMENTO DA LOCALIZAÇÃO DE BASES DE DESPACHO DE VEÍCULOS
DE RESGATE: UM ESTUDO DE CASO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
Thayse Ferrari, Marcus Vinicius Oliveira Camara, Glaydston Mattos Ribeiro

Serviços Médicos de Emergência são sistemas de segurança pública responsáveis pelo atendimento pré-hospitalar a pacientes de
emergência médica. Neste sentido, Problemas de Localização de Facilidades têm sido aplicados a fim de indicar locais estratégicos
para posicionar bases de despacho de veículos de resgate que atendem às ocorrências de emergência. Este trabalho tem como
objetivo realizar uma avaliação dos possíveis impactos de um replanejamento das localizações de bases de despacho de veículos
de resgate na cobertura e do tempo de resposta do atendimento de emergência. Dez cenários foram propostos com variações na
quantidade de locais candidatos a receber bases de despacho de veículos de resgate, com ou sem limitação de número de bases a
serem abertas. Esses cenários foram aplicados a um estudo de caso real no município do Rio de Janeiro – Brasil.

Logística
ST - Logística Urbana I
28 - AC - POTENCIAL DA INSTALAÇÃO DE PICK-UP POINTS COMO ALTERNATIVA À ENTREGA
DOMICILIAR EM AGÊNCIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: UM ESTUDO PARA BELO HORIZONTE
Leise Kelli de Oliveira, Melina Laila Duarte, Paulo Henrique Góes Pinto, Renata Lúcia Magalhães de Oliveira
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Os pick-up points são uma alternativa às entregas domiciliares de mercadorias. Neste trabalho, analisa-se o potencial de implantação
de pick-up points em agências da Caixa Econômica Federal de Belo Horizonte. Para tanto, técnicas de análise espacial foram
utilizadas na determinação das áreas de influência dessas instalações, considerando a população atendida. Os resultados indicam
que 18% da população seria atendida para uma área de influência de um quilômetro (no sistema viário) e até 93% da população
seria atendida considerando uma área de influência de cinco quilômetros. Ainda, existe uma concentração de agências em locais
com alta concentração populacional e renda. Estes resultados evidenciam o potencial de utilizar as agências para instalação de
pick-up points, principalmente na região Centro-Sul de Belo Horizonte.

144 - AC - MODELAGEM E ANÁLISE DOS IMPACTOS ECONÔMICOS NA UTILIZAÇÃO DE PONTOS DE
COLETA NA DISTRIBUIÇÃO URBANA DE E-COMMERCE: O CASO DE SÃO PAULO
Rhandal Freitas Masteguim, Claudio Barbieri da Cunha, Eva Ponce

As vendas online vêm aumentando constantemente nos últimos anos. Ao contrário do modelo tradicional de compras em lojas
físicas os varejistas de comercio eletrônico precisam entregar pedidos personalizados a locais altamente dispersos em janelas de
tempo relativamente estreitas. Consequentemente são observados os efeitos negativos decorrentes, como congestionamentos e
poluição em grandes áreas urbanas e densamente povoadas. Embora as entregas a domicílio sejam preferidas pelos compradores
on-line, pesquisas na literatura mostram o desenvolvimento de alternativas que satisfazem tanto a demanda do consumidor por
flexibilidade quanto a necessidade das empresas de otimizar a distribuição de encomendas por meio de remessas consolidadas. As
estações automatizadas de encomendas (Automated Parcel Stations - APS) e pontos de coleta (Pickup Points - PP) são soluções
em rápido crescimento que permitem a entrega de encomendas em locais diversos das grandes cidades. Essas opções de entrega
ao consumidor estão desempenhando um papel decisivo na reorganização das atividades logística e comerciais nas empresas, e
estão se tornando as principais características da estratégia no comércio eletrônico e de transporte no mundo. Neste contexto, este
trabalho traz como objetivo a investigação das condições em que uma rede de pontos de coleta (PP) ou estações automatizadas
(APS) são mais eficientes que entregas a domicílio no ponto de vista econômico, no contexto de grandes cidades em países em
desenvolvimento.

591 - AC - MODELO DE SIMULAÇÃO BASEADO EM AGENTES PARA AVALIAR POLÍTICA DE
DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS URBANAS DO E-COMMERCE
Roberta Alves, Renato da Silva Lima, Alexandre Ferreira de Pinho, Jose Holguin-Veras

Este estudo tem como objetivo explorar como os Modelos de Simulação Baseados em Agente (MSBA) podem ajudar a reduzir o
impacto das entregas de comércio eletrônico na logística urbana. No Brasil, as entregas de comércio eletrônico são à domicilio
e assistidas. Isso resulta em um grande número de entregas com falha e tentativas de re-entrega. As Estações de Entrega
Automática (EEA) representam uma solução para reduzir a quantidade de devoluções e consolidar a entrega de mercadorias.
Simulamos quatro cenários em Belo Horizonte, Brasil, variando a implementação da EEA e a exclusão das tentativas de devolução.
Os EEAs trazem melhorias em termos de redução de redelementos e das distâncias percorridas pelos caminhões em até 46%.

293 - RT - UM ESTUDO SOBRE ESPRAIAMENTO LOGÍSTICO NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO
PAULO
Leonardo Guerin, José Geraldo Vidal Vieira

O planejamento da localização de instalações logísticas próxima dos consumidores e da infraestrutura de transportes é importante
para o fluxo de mercadorias e para a sustentabilidade da região. Desta forma, este artigo apresenta uma análise do espraiamento
logístico na Região Metropolitana de São Paulo e discute as suas razões. Para verificar a existência do fenômeno, uma amostra
de endereços de empresas logísticas foi selecionada e foram calculados os centros geográficos, por meio do baricentro e a da
análise da dispersão. Os resultados revelam a intensidade do fenômeno entre o ano 2000-2017, sendo influenciado por questões
geográficas, econômicas e fiscais. Por fim, verificou-se um pequeno espraiamento no período estudado para empresas de capital
social igual ou superior a 250 mil reais de 1,6km, com o centro de gravidade se deslocando 1,8km em direção ao noroeste da
Região Metropolitana de São Paulo.

409 - AC - ESTUDO DE LOCALIZAÇÃO PARA UM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO NA REGIÃO DE SÃO PAULO
PARA OPERAÇÕES COM PRODUTOS HORTIFRÚTI
Ester Divieso Roman Rodrigues, Sérgio Adriano Loureiro, Rogério Dias Leite

As exigências dos consumidores são crescentes no que diz respeito ao consumo de produtos de qualidade. Para as empresas de
hortifrúti as atividades de manuseio, armazenagem e transporte são complexas, pois se tratam de produtos altamente perecíveis.
O objetivo deste trabalho é estudar a melhor localização de um Centro de Distribuição para uma empresa de hortifrúti com sede
em Campinas, visando aumentar a eficiência das entregas para lojas de São Paulo. O artigo propõe o emprego do método de
análise multicritério combinado a modelos clássicos de localização de instalações, como Modelo do Centro de Gravidade, para
identificação da melhor localização para um Centro de Distribuição urbano de mercadorias. Além das variáveis clássicas de custos
operacionais são considerados aspectos relacionados à restrição de circulação de veículos. Concluiu-se que a nova instalação
apresenta vantagens se implementada nas proximidades do bairro Santana, possibilitando maior eficiência de distribuição e
oportunidade de crescimento na capital.

Logística
ST - Logística de Carga de Longa Distância
291 - AC - THE ROLE OF TRANSPORT AND LOGISTICS QUALITY IN EXPORTS: THE CASE OF
CONTAINERIZED PRODUCTS FROM EMERGING COUNTRIES
Fernando Seabra, Ana Luiza Beck, Mayara Thays Müller
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O objetivo desse artigo é avaliar o impacto dos indicadores de infraestrutura de transportes no volume de exportações de
países emergentes. Na principal hipótese assume-se que uma melhora na infraestrutura hard e soft tem um efeito positivo
na competitividade das exportações, o qual é maior nos casos de bens que são mais integrados a cadeias globais de valor. Os
resultados derivam-se da aplicação de duas metodologias. Primeiro, dado o grande número de índices logísticos no modelo, uma
abordagem de componentes principais é implementada para reduzir o número de variáveis. Os resultados evidenciam que todos
os índices são fortemente correlacionados, o que implica que somente um componente principal exibe uma parcela majoritária
da variância. Segundo uma estimativa de modelo painel, indica que exportações respondem a melhorias na infraestrutura de
transportes no caso de carnes e autopeças. Portanto, ganhos de infraestrutura de transporte hard e soft tendem a aumentar a
competitividade de exportações de produtos com maior valor agregado.

379 - AC - ANÁLISE DA LOGÍSTICA DE EXPORTAÇÃO DA SOJA DO CENTRO-OESTE BRASILEIRO A
PARTIR DA EXPANSÃO DO CANAL DO PANAMÁ
Renato de Palma Llorca, Renato da Silva Lima, Harlenn dos Santos Lopes

Este trabalho analisou a Logística de escoamento da soja do Centro-Oeste brasileiro a partir da expansão do Canal do Panamá,
concluída em 2016. As análises foram realizadas para a soja destinada à China. Cenários foram construídos para avaliar
comparativamente a utilização desta rota em relação à rota tradicional, que transporta a soja por rotas marítimas via passagem
pelo Cabo da Boa Esperança. Foi construído um modelo matemático baseado no problema de transporte, considerando os principais
portos exportadores de soja, projetos de infraestrutura logística e os estados da região Centro-Oeste, para otimizar os custos
logísticos. Verificou-se a baixa influência atual do Canal na logística de escoamento da soja brasileira para a China, com potencial
de aumento de participação pelos portos do Arco Norte devido à demanda crescente, restrições de capacidade nos portos do Sul e
Sudeste e investimentos em infraestrutura brasileira.

154 - AC - MAXIMIZAÇÃO DA MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO DE UM TERMINAL RETROPORTUÁRIO DE
CONTÊINERES
Patricia Bilinski, Cassiano Augusto Isler, Gustavo Costa

Os terminais retroportuários surgiram para oferecer flexibilidade operacional e integrar a cadeia logística de contêineres à medida
que estes equipamentos se perpetuaram como impulsionadores do comércio global de mercadorias. Dado que as operações nesses
terminais devem ser planejadas de modo a aumentar o seu retorno financeiro, este artigo tem o objetivo de determinar o número
ótimo de operações por tipo de equipamento e carga que maximiza a margem de contribuição de uma empresa que opera um
terminal em Itapoá-SC. Um modelo matemático de programação linear inteira é proposto para atender às restrições operacionais
e comerciais da empresa. Pela análise de diferentes cenários, a máxima margem de contribuição sob demanda condicionada foi
obtida pela contratação de 8 funcionários em um dos setores e a entrada de um novo cliente na carteira da empresa. O segundo
melhor resultado naquela condição foi obtido pela criação de um turno adicional na oficina do terminal.

433 - CT - CORREDORES DE TRANSPORTE COMO INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO DA
INFRAESTRUTURA: PROJETO CORREDORES LOGÍSTICOS ESTRATÉGICOS

Eimair Bottega Ebeling, Everton Correia do Carmo, Joaquim Carlos Soutinho Neto, Mariana Campos Porto, Alexandre Vaz
Sampaio, Artur Monteiro Leitão Junior
Esta Comunicação trata do Projeto intitulado Corredores Logísticos Estratégicos – CLE que tem por objetivo obter uma visão
diagnóstica e panorâmica, do ponto de vista da logística e do transporte, para os escoamentos dos principais produtos da economia
brasileira, assim como, para a promoção de infraestrutura para temas estratégicos como transporte de passageiros e a integração/
segurança nacional, utilizando como ferramenta de planejamento o conceito de Corredor Logístico de forma a subsidiar a elaboração
e avaliação de políticas públicas voltadas para o setor de transporte.

600 - RT - OTIMIZAÇÃO NA ALOCAÇÃO PILHAS EM UM PÁTIO DE ESTOCAGEM DE PORTOS: MODELAGEM
MATEMÁTICA E TÉCNICAS DE SOLUÇÃO
Marcos Wagner Jesus Servare Junior, Helder Roberto de Oliveira Rocha, José Leandro Félix Salles

Pátios de estocagem em áreas portuárias são importantes na gestão da cadeia de suprimentos, devido a agregação de custos
logísticos. O seu objetivo primordial é realizar o carregamento dos navios de acordo com a sua capacidade, quantidade vendida
e especificação do produto e, ainda, da maneira mais rápida possível. Para granéis sólidos, nos pátios de estocagem ocorrem a
alocação das pilhas de produtos ao longo de sua extensão, juntamente ao sistema de recebimento e movimentação, além de
misturas e recuperação de pilhas para abastecimento de navios. Na otimização deste sistema é observado um trade-off entre
possíveis objetivos desse problema como, por exemplo, maximizar a precisão da programação, a taxa de transferência entre os
estágios e minimizar o custo. Além destes aspectos, esta proposta propõe a adição de fatores como a incerteza de oferta, demanda
e falha nos recursos, além de validar modelagens mais próximas dos casos reais para o problema.

43 - AC - ANÁLISE DO DESEMPENHO LOGÍSTICO DE EMPRESAS DO SETOR MOVELEIRO
Jéssica Oliveira Nunes Ferreira, Adelaida Pallavicini Fonseca, José Matsuo Shimoishi

Esta pesquisa propôs analisar o desempenho logístico interno de empresas moveleiras, em específico a eficiência relativa às
atividades logísticas de apoio à manufatura – armazenagem, manuseio de materiais e embalagem. Para isto, aplicou-se a Análise
Envoltória de Dados (DEA) ao estudo de caso do município de Aparecida de Goiânia – GO. A amostragem por conveniência, baseada
na acessibilidade de dados coletados in loco, garantiu explorar a situação real de 15 fabricantes de móveis. O processamento
do modelo numa ferramenta computacional resultou em escores de eficiência, que permitiu classificar e comparar as empresas
eficientes das ineficientes. Complementarmente, a análise descritiva sobre os indicadores de desempenho das atividades de
transporte, gestão de estoque e processamento de pedidos, revelou que as empresas eficientes terceirizam mais os serviços de
transporte, apresentam uma menor cobertura de estoque e, atendem melhor os seus clientes com um tempo de ciclo do pedido
inferior aos das ineficientes.
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Logística
ST - Logística Urbana II
374 - AC - LOGÍSTICA URBANA EM FAVELAS E ÁREAS PRECÁRIAS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA
LITERATURA
Ana Paula Ribotta Hirakawa, Ester Divieso Roman Rodrigues, Orlando Fontes Lima Jr

Um acelerado e intenso processo de urbanização tornou a dinâmica urbana mais complexa nas últimas décadas. Nos países em
desenvolvimento as cidades herdaram particularidades como o aumento de favelas e, consequentemente, novos desafios para a
distribuição de mercadorias. Diante da importância desse tema, principalmente no Brasil e demais países em desenvolvimento,
são encontrados poucos estudos relacionados à logística urbana em áreas precárias. Este artigo apresenta uma revisão sistemática
de publicações que abordam a distribuição de mercadorias nas cidades, com o objetivo de analisar a maneira como a logística
urbana está inserida nas favelas. Com uma busca em bases de pesquisa no período de 2010 à 2018, os resultados apontaram
que a logística em favelas só pode ser planejada levando-se em consideração problemas específicos dessas regiões, e ainda, que
a falta de estudos aprofundados nesse tema dificultam a tomada de decisão por atores envolvidos nos processos de distribuição
de mercadorias.

46 - AC - OS PROBLEMAS E AS SOLUÇÕES DO TRANSPORTE URBANO DE MERCADORIAS EM CIDADES
MINEIRAS SOB A ÓTICA DOS VAREJISTAS
Leise Kelli de Oliveira, Luísa Tavares Muzzi de Sousa, Carla de Oliveira Leite Nascimento, Thaiza Gabrielle Costa e Silva,
Paulo Henrique Góes Pinto, Mateus Nogueira Garcia, Renata Moura Pereira, Lais Pugas Farias, Suellem Ferreira, Renata Lúcia
Magalhães de Oliveira, Mylena Cristine Rodrigues de Jesus, Lucas Brandão Monteiro de Assis, Iara Alves Martins de Souza

Neste artigo são identificados problemas e soluções para o transporte urbano de carga em seis cidades mineiras: Betim, Belo
Horizonte, Contagem, Divinópolis, Itabira e Nova Lima. Os dados foram coletados em estabelecimentos comerciais e refletem
a opinião dos varejistas. Os dados foram analisados através da estatística descritiva e do método dos intervalos sucessivos. Os
resultados indicam que não existem um problema e uma solução comum a todas as cidades. A disponibilidade das vagas é o
principal problema em Betim, Belo Horizonte, Contagem e Itabira. A regulamentação destas áreas só é considerada solução para
Belo Horizonte e Itabira. A entrega fora pico é considerada solução em Divinópolis e, caso exista incentivo monetário, em Betim
e Itabira. Portanto, torna-se necessário investigar a realidade de cada cidade para que o poder público implemente soluções que
minimizem as externalidades do transporte urbano de cargas.

725 - RT - FATORES DE INFLUÊNCIA NO TRANSPORTE URBANO DE CARGA E OS ATRIBUTOS DE
DIFERENCIAÇÃO DAS CIDADES MÉDIAS BRASILEIRAS: O EXEMPLO DA CIDADE DE JUIZ FORA
Mariana de Oliveira Flora, José Geraldo Vidal Vieira

Medidas adotadas com o objetivo de resolver problemas e desafios relacionados ao transporte urbano de carga, nem sempre
têm o efeito esperado, uma vez que não levam em conta toda a complexidade envolvida nos espaços urbanos. O processo de
urbanização, em especial os aspectos diversos que advém da diferença entre os tamanhos das cidades, afetam significativamente
o Transporte Urbano de Carga. Nesse sentido se faz necessária a abordagem do transporte de mercadorias nas cidades à luz do
contexto urbano no qual o mesmo está inserido. Este trabalho trata do comportamento do Transporte Urbano de Carga (TUC)
em centros urbanos brasileiros de porte médio. Aqui será identificado os atributos caracterizam e diferenciam as Cidades Médias
(CM), bem como os fatores de influência no TUC. Também serão apresentados os resultados de duas pesquisas relacionadas ao
tema: survey realizada entre Transportadores e Varejistas da região central da cidade de Juiz de Fora e pesquisa de opinião entre
especialistas e agentes públicos de cidades de porte médio acerca do nível de interação entre atributos que caracterizam as CM e
os fatores que influenciam o TUC. A dissertação terá como output três estruturas distintas: estrutura de identificação das principais
questões acerca do TUC em CM; estrutura que demonstra a interação entre os atributos de caracterização das CM e os fatores
que influenciam o TUC; estrutura que demonstra o comportamento dos fatores e influência no TUC corroborado pelo exemplo
da cidade de Juiz de Fora. Para análise dos dados obtidos pela survey aplicada entre varejistas e transportadores, será utilizada
técnica exploratória multivariada por meio de Análise Fatorial, e para a pesquisa de opinião entre especialistas e agentes públicos
será realizado teste não paramétrico de homogeneidade para comparação das distribuições das duas amostras – especialistas e
agentes públicos.

586 - RT - ROTEIRIZAÇÃO DE VEÍCULOS EM OPERAÇÕES MILK-RUN INTEGRADAS EM TEMPO REAL COM
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO SOBRE TRÁFEGO
Jaime Andrés Cardona Arias, Giset Natalia Montoya Moreno, Orlando Fontes Lima Jr, Antonio Galvão Novaes

Níveis instáveis de congestionamento em redes viárias aumentam o tempo de deslocamento dos veículos, tornando necessárias
alternativas que agilizem as operações logísticas de fornecimento. Em prol desse intuito, atuam os esquemas milk-run dinâmicos.
Em condições regulares e homogêneas de tráfego, o operador logístico prevê as durações dos deslocamentos pela comparação
dos períodos do dia, avaliando, por exemplo, as horas de maior tráfego em determinadas áreas em contraposição aos momentos
de volumes regulares. Por sua vez, quando um sistema de informações dinâmico de tráfego não for disponível, deve-se recorrer
a métodos menos sofisticados para identificar os fatores exógenos capazes de afetar o tráfego e de mudar a velocidade padrão
do caminhão, como condições climáticas extremas entre outras. Assim, visando maior eficiência no transporte, o estudo analisa
modelos e protocolos que são utilizados na roteirização de veículos em operações milk-run (MR) e que consideram informações de
tráfego em tempo real.

166 - AC - PROPOSTA DE ARQUITETURA DE ITS PARA O GERENCIAMENTO DA CARGA EM UM CENTRO
URBANO
Marina Leite de Barros Baltar, Paulo Cezar Martins Ribeiro, Leonardo Cezário Ferreira da Silva
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Nesta pesquisa é proposta uma nova política para gerenciamento de veículos de carga urbana. Baseado na revisão bibliográfica e
nos problemas observados através da análise de dados da região central do Rio é proposto um polígono de restrição de acesso de
veículos de carga vinculado à reserva de vagas de estacionamento de carga e descarga. A ideia da arquitetura de ITS apresentada
é unir um sistema de gerenciamento de áreas para carga e descarga com a restrição de acesso a determinada área. Os veículos
de carga terão acesso à região com restrição apenas com vaga de estacionamento já reservada, reduzindo o gasto com tempo
do motorista e com combustível. Além disso, a arquitetura busca reduzir o impacto do veículo de carga no tráfego geral, pois a
procura por vagas faz com que os motoristas fiquem percorrendo uma área em baixa velocidade formando filas e estimulando o
estacionamento em fila dupla.
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Área Temática: Gestão de Transportes
Gestão de Transportes
ST - Gestão do Transporte de Cargas I
325 - AC - AVALIAÇÃO DA ECOEFICIENCIA NA INTERMODALIDADE PARA O TRANSPORTE REGIONAL DE
CARGA – O CASO DO CALCÁRIO SIDERÚRGICO
Cíntia Machado de Oliveira, Marcio de Almeida D’Agosto, Guilherme Anselmo Guimarães dos Santos, George Vasconcelos Goes,
Lino Guimarães Marujo, Daniel Neves Schmitz Gonçalves, Mariane Gonzalez da Costa

Na última década, o conhecimento sobre a redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE) do transporte rodoviário tem
crescido substancialmente, sob o conceito de transporte rodoviário verde. Assim, abre-se possibilidades para novos estudos do
transporte de carga sobre a intermodalidade efetiva desse modo em conjunto com outras estratégias. O objetivo deste trabalho
é desenvolver um procedimento que possibilite a escolha de alternativas não usuais para o transporte de produto de baixo valor
agregado que apresente desempenho superior à alternativa de transporte especializado, considerando os aspectos econômico e
ambiental. A aplicação do procedimento para a situação escolhida de transporte de calcário mostra que a alternativa de transporte
especializado (A1TE), embora atenda aos requisitos tradicionais do transporte de produtos de baixo valor agregado, por utilizar
o transporte ferroviário por cerca de 90% do percurso, apresenta desempenho inferior a duas das alternativas não usuais de
transporte (A2NUT e A3NUT).

188 - RT - TOMADA DE DECISÃO ESTRATÉGICA NA LOGÍSTICA REVERSA DOS RESÍDUOS DA
CONSTRUÇÃO CIVIL
Mariane da Silva Krepel, Patricia Alcantara Cardoso

Os resíduos da construção civil e demolição (RCD) vêm recebendo cada vez mais atenção por parte dos construtores e pesquisadores
de todo mundo. Pesquisas envolvendo a gestão dos RCD têm sido publicadas nas últimas décadas, porém, os estudos existentes
em respeito à cadeia de produção dos RCD são na sua maioria implementados numa perspectiva estática, sem considerar a
natureza dinâmica e interdependências das variáveis do sistema de gestão dos RCD, acarretando em equívocos sobre o real efeito
da implementação das estratégias de gestão. Dessa forma, a dissertação propõe um modelo que pode servir de ferramenta de
apoio à decisão para projetar a gestão da cadeia reversa dos RCD em projetos de construção, e simular os efeitos da influência de
políticas na logística reversa dos RCD. A pesquisa é conduzida utilizando a metodologia da Dinâmica de Sistemas, uma abordagem
sistêmica que lida com a complexidade de sistemas diversos. O objetivo do trabalho é aprofundar o entendimento sobre as
relações de feedback que fundamentam o sistema de gestão da cadeia reversa dos RCD e contribuir para o desenvolvimento de um
modelo dinâmico para avaliar possíveis estratégias sob vários cenários, de forma que a melhor estratégia, considerando aspectos
econômicos e ambientais, possa ser identificada antes de ser implementada na prática.

336 - AC - SUSTENTABILIDADE NO ABASTECIMENTO DE MEGAEVENTOS: UMA ANÁLISE
BIBLIOMÉTRICA E SISTÊMICA
Isabella Mayara Abreu da Hora, Renan Dias Alves

O objetivo do artigo é analisar a sustentabilidade no abastecimento de Megaeventos para auxiliar pesquisas futuras. Trata-se
de um artigo teórico, cujo procedimento metodológico adotado foi a análise bibliométrica e sistêmica de artigos, realizadas em
duas etapas. Na primeira, buscou-se visualizar os estudos da temática na base de periódicos da Web of Science, totalizando
193 artigos entre 2007 e 2018, analisados bibliometricamente. Esta etapa gerou uma evolução da temática, contribuindo para
analisar tendências. Na segunda, foram revisados sistematicamente quinze trabalhos alinhados com o tema. Esses 15 artigos
foram publicados entre 2009 e 2016, resultando em um panorama da temática no contexto acadêmico internacional. O conceito
de Sustentabilidade em Megaeventos apareceu apenas em 2007, o que mostra a atualidade do tema, embora este seja a junção
de temáticas anteriormente estudadas.

573 - AC - VALOR DO TEMPO E ESCOLHA MODAL NO TRANSPORTE DE CARGA: ESTUDO DE CASO DE RIO
DE JANEIRO E RIO GRANDE DO SUL
Ana Margarita Larrañaga Uriarte, Felipe Lobo Umbelino de Souza, Julián Arellana, Luiz Afonso dos Santos Senna

Este estudo analisa a estrutura de decisão dos usuários embarcadores de transporte de carga de dois estados brasileiros: Rio Grande
do Sul (RS) e Rio de Janeiro (RJ). Modelos de escolha discreta foram estimados para analisar a escolha modal de embarcadores
de carga a partir de dados de Preferência Declarada. Os resultados evidenciaram e quantificaram o impacto nas preferências das
empresas embarcadoras de carga de minimizar tempos, custos e atraso nos envios de mercadoria. Adicionalmente, foi quantificado
o impacto de características de confiabilidade, disponibilidade do modo e tipo de serviço na escolha modal. Os resultados mostraram
a complementariedade dos dados de RJ e RS na estimação dos modelos. Características de custo são percebidas de forma similar
por embarcadores de carga de ambos os estados, entretanto características de confiabilidade e de tempo de viagem mostraram ser
percebidas de forma diferente. O valor do tempo estimado para RJ foi de R$/t. h 7,43 e para RS de R$/t. h 2,49.

425 - AC - PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NA LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL
Tássia Faria de Assis, Cíntia Machado de Oliveira, Marcio de Almeida D’Agosto

Este artigo tem o objetivo de avaliar o desempenho de atividades logísticas, após a aplicação de boas práticas sustentáveis, por
meio da elaboração de um procedimento a partir da definição do problema, coleta dos dados, elaboração do cenário baseline,
escolha das boas práticas, elaboração do cenário com as boas práticas, avaliação da eficiência do cenário baseline e cenários
com as boas práticas, avaliação da eficácia do cenário baseline e cenários com as boas práticas e apresentação dos resultados
comparativos. O estudo de caso foi elaborado a partir de atendimento do ciclo de pedido diário de uma indústria de bebidas no
município do Rio de Janeiro. Os indicadores avaliados foram o consumo de combustível, emissão de CO2, emissão de CO2eq,
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custo fixo, custo variável e tempo de atendimento de pedido, resultando em redução de 9,5% do consumo de combustível e
consequentemente das emissões de CO2, de 9,5% no custo variável, 15% do custo fixo e um aumento de 7,7% no tempo de
atendimento do ciclo do pedido com a aplicação das boas práticas de utilização de diferentes tipos de veículos para realização de
entregas e coletas e ecodriving.

Gestão de Transportes
ST - Gestão do Transporte de Cargas II
233 - AC - CAPACIDADE DE TRÁFEGO FERROVIÁRIO: UMA APLICAÇÃO PRÁTICA AO CORREDOR
RONDONÓPOLIS SANTOS
Thiago de Oliveira Victorino, Gilson Gonçalves de Matos, José Matsuo Shimoishi

Com o crescimento das exportações de commodities agrícolas e minerais no Brasil, além das discussões sobre as prorrogações
antecipadas dos contratos de concessão ferroviários, observou-se um aumento do debate sobre a capacidade de tráfego ferroviário,
sobretudo nos principais corredores nacionais. A partir do novo marco regulatório do setor ferroviário, de 2011, o tema ganhou
destaque, uma vez que a capacidade de tráfego ociosa da malha ferroviária passa a ser disponibilizada ao mercado. Nesse
contexto, o presente artigo apresenta diferentes metodologias de cálculo de capacidade presentes na literatura, bem como faz
uma avaliação entre os resultados obtidos pela metodologia adotada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT e as
demais, para o corredor ferroviário Rondonópolis - Santos. O intuito principal foi verificar se os resultados obtidos pela Agência na
auditoria da capacidade informada pelas concessionárias estão aderentes à literatura do setor.

242 - AC - METODOLOGIA DE VERIFICAÇÃO E GOVERNANÇA DO ECOSSISTEMA DE CONTROLE DE
ECLUSAGEM
Alessandro Santiago dos Santos, Leandro Avanço, Mauro Kendi Noda, Matheus Jacon Pereira, Roberto Gonçalves

Navegando pelos rios brasileiros, a transposição de áreas com diferentes níveis no leito do curso d’água é feito em um processo
de eclusagem de forma automática ou manual. Todo este ecossistema de controle e automação das eclusas é operado por meio
de mecanismos automatizados, que controlam a abertura e fechamento de comportas, incluindo sistemas de proteção, segurança
e supervisório que apoiam a operação e manutenção da infraestrutura. Com o avanço tecnológico, novos recursos permitem a
operação remota, o que promove maior preocupação com a segurança e com o nível de controle sobre todo ecossistema. Este
artigo apresenta uma metodologia de verificação da qualidade e eficiência dos sistemas de controle, assim como propõe um modelo
de governança a ser aplicado. A metodologia foi aplicada nas eclusas do rio Tietê na Hidrovia Tietê-Paraná, denotando aderência e
boas perspectivas de implantação de um sistema supervisório de apoio à agência fiscalizadora.

260 - AC - ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DAS FERROVIAS ESPECIALIZADAS EM TRANSPORTE DE MINÉRIO
DE FERRO E PELOTAS INTEGRANTES DE UMA CADEIA PRODUTIVA INTEGRADA
Renata Guimarães de Oliveira Fontan, Rodrigo de Alvarenga Rosa

O mercado mundial de minério ferro extrai e negocia mais de dois milhões de toneladas por ano. As poucas empresas mineradoras
estabelecem uma cadeia produtiva integrando mina, ferrovia e porto visando reduzir seus custos. Essas ferrovias são vistas
como custos operacionais para exploração da mina e envolvem altos investimentos e custos operacionais. Neste artigo, propõese analisar comparativamente o desempenho de doze ferrovias especializadas no transporte de minério de ferro e pelotas, e que
são propriedades das empresas mineradoras/pelotizadoras. Estas ferrovias estão localizadas em quatro continentes, distribuídas
em dez países. Para isso, foi utilizada a metodologia Data Envelopment Analysis (DEA) com Retornos Variáveis de Escala (BCC) e
orientação a saída. O objetivo é medir a eficiência das ferrovias e identificar seu posicionamento em relação às outras ferrovias.
Das doze ferrovias avaliadas, cinco foram consideradas como eficientes e três poderão alcançar a fronteira de eficiência com
ajustes apresentados e analisados.

517 - AC - OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO DO PÁTIO DE MANOBRAS FERROVIÁRIAS UTILIZANDO A METAHEURÍSTICA GRASP
Landerson Morais Alexandre, Juan Xabier Esteban de Aquino Calles, Leandro Colombi Resendo

Considerando a importância da gestão do pátio ferroviário para a uma ferrovia, este trabalho propõe uma heurística para a
otimização das manobras dos vagões em um pátio de classificação. Nesta parte do pátio, as locomotivas de manobra devem pegar
vagões em um ponto e levar a outro ponto do pátio, respeitando restrições específicas de pátios ferroviários, como por exemplo,
restrições de segurança. Com essa tarefa, a gestão desta parte do pátio é caracterizada como um problema de pick-up and delivery
(PDP). Assim, neste trabalho é apresentado uma implementação da meta-heurística GRASP para o problema PDP considerando
restrições ferroviárias. Os resultados numéricos destacam os ajustes dos parâmetros da heurística para o problema, bem como a
viabilidade de seu uso em cenários reais.

153 - AC - MODELO DE CARACTERIZAÇÃO DA ESCALA DE TRABALHO DE OPERADORES NO TERMINAL
PORTUÁRIO DE CONTÊINERES DE ITAPOÁ-SC
Jeferson Kalckmann Gilgen, Vanina Macowski Durski Silva, Cassiano Augusto Isler

Este artigo tem o objetivo de estabelecer a escala de trabalho dos operadores nos equipamentos do terminal portuário de contêineres
em Itapoá-SC. Para tanto, propõe-se um modelo matemático de programação linear inteira que minimiza os custos mensais de
contratação dos recursos humanos a partir de um limite de funcionários com habilidades específicas disponíveis para operarem um
dado conjunto de equipamentos. O modelo resulta no número de operadores necessários e em uma tabela de horários de início
e término da operação dos equipamentos considerando requisitos de descanso da equipe. Os resultados de cenários evidenciam
redução de custos mensais de contratação de pessoal entre R$1.779,00 e R$11.598,00, por turno de 12 horas sob operação
ininterrupta do porto. Além disso, a utilização do modelo implica na redução do esforço na tarefa de alocar operadores aos
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equipamentos e viabiliza o dimensionamento das equipes mediante expansão prevista do terminal.

Gestão de Transportes
ST - Gestão do Transporte de Passageiros I
395 - AC - TRANSPORTE INTERMODAL DE PASSAGEIROS: FATORES CONSTITUINTES DA QUALIDADE
DO SERVIÇO
Luiz Guimarães Ribeiro Neto, Maria Leonor Alves Maia

A expansão territorial das cidades tem provocado dificuldades ao poder público em garantir acessibilidade ao transporte de
passageiros em regiões de menor densidade populacional. O desenvolvimento da intermodalidade surge como uma alternativa
para interligar linhas ou modos complementares de deslocamento, tornando mais eficiente e sustentável a realização de viagens
porta a porta. O presente artigo tem como objetivo identificar as variáveis mais relevantes observadas pelos usuários do sistema
de transporte público para explicar a qualidade do serviço de sistemas intermodais de transporte de passageiros. A metodologia
empregada utiliza o método estatístico de análise fatorial para investigar o nível de interdependência entre estes fatores. Os
resultados da pesquisa indicam que segurança e acessibilidade são os componentes mais representativos para explicitar a qualidade
do serviço de uma rede intermodal de transporte de passageiros.

462 - AC - TRANSPORTE EM ELDORADO DO SUL/RS: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO

Vanessa Machado Robalo, Clara Natalia Steigleder Walter, Fernanda David Weber, Raquel da Fonseca Holz
Este artigo teve como objetivo caracterizar o usuário do transporte coletivo e do transporte clandestino em Eldorado do Sul/
RS, procurando entender o que define seu uso e o grau de satisfação quanto ao serviço prestado tanto pelo transporte coletivo,
como pelo transporte clandestino. O estudo foi realizado através de uma pesquisa de satisfação com 153 usuários, através de um
questionário com 25 perguntas divididas em: perfil do usuário e uso do transporte coletivo e clandestino. O objetivo foi saber os
motivos de deslocamentos, a frequência de uso do transporte coletivo, a opinião do entrevistado sobre a escolha do transporte
coletivo e/ou clandestino e as motivações dessas escolhas. Dentre os principais achados, destaca-se o tempo de viagem do
transporte clandestino e a segurança no transporte coletivo como questões importantes na definição de sua escolha.

87 - AC - ANÁLISE DE DESEMPENHO OPERACIONAL DO TRANSPORTE PÚBLICO POR ÔNIBUS NA
CIDADE DE ITABIRA
Rafaela Ferreira Lage, Sérgio Pacífico Soncim, Iara Alves Martins de Souza, Patrícia Baldini de Medeiros Garcia

O objetivo dessa pesquisa foi analisar o desempenho operacional do transporte público por ônibus da cidade de Itabira (MG),
nos anos de 2012 e 2016, afim de verificar se as mudanças ocorridas na estrutura da cidade causaram impacto na eficiência do
sistema. Para isto, recorreu-se a dados e relatórios disponibilizados pela TRANSITA, bem como a informações divulgadas pelo
IBGE e DENATRAN. Foram avaliadas cinco linhas de maior demanda através de indicadores de desempenho que aferem variáveis
que impactam o cotidiano do usuário como: a velocidade operacional média, a confiabilidade e a quantidade de passageiros por
viagem. Além dos indicadores, foi verificado também o perfil e evolução da demanda. Os resultados sugerem aspectos operacionais
preocupantes: redução expressiva da velocidade operacional e o aumento dos tempos de viagem. No geral, o desempenho das
linhas apresentou índices heterogêneos, estando o sistema nitidamente prejudicado pelas ações externas a ele.

215 - AC - ANÁLISE DE DESEMPENHO EM TRECHOS COM E SEM PRIORIDADE PARA O TRANSPORTE
COLETIVO AO LONGO DE UM CORREDOR BRT
Célio Gouveia Júnior, Katarini Wanini Gonçalves de Araújo, Maurício Oliveira de Andrade

Este artigo visa analisar em que medida a interferência do tráfego misto pode afetar o desempenho de um sistema BRT, em termos
da velocidade operacional. O estudo foi conduzido no corredor Norte-Sul na Região Metropolitana do Recife (RMR), o qual foi
dividido em quatro trechos de acordo com a interferência do tráfego misto e a configuração da infraestrutura viária. A partir dos
dados coletados foi feita uma análise estatística dos tempos de viagem e, com o auxílio das pontuações atribuídas no BRT Standard
(ITDP, 2016), foi possível verificar a variação no desempenho entre os trechos. Os resultados obtidos mostram que há uma
diferença significativa no desempenho e, sobretudo, na qualidade do serviço entre os trechos com e sem prioridade para o BRT.

393 - AC - PLANEJAMENTO E INTEGRAÇÃO DOS MODAIS DE TRANSPORTE ENTRE A LINHA 13 DA CPTM
E O AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS
Rayane Mayara de Souza, Marcus Vinicius Lemos Ignacio

Apesar de o Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU) ser o maior do Brasil e o mais movimentado da América Latina, o
complexo aeroportuário conta com poucas alternativas de acesso e egresso. O Governo do Estado de São Paulo concluiu a
implantação da Linha 13 – Jade da CPTM, oferecendo uma alternativa de ligação entre o aeroporto e a cidade de São Paulo.
Passageiros e funcionários do Aeroporto de Guarulhos passaram a contar com uma alternativa diferente da Rodovia Hélio Smidt,
cuja tráfego, espera-se, também diminua a partir do uso dos trens. Entretanto, a Linha 13 tem sua última estação a poucos
metros do Terminal 1, onde predomina a operação de voos domésticos. Para acessar os terminais 2 e 3, de onde partem os voos
internacionais, passageiros precisam utilizar um sistema de transporte auxiliar e sobre pneus. Diante deste cenário, propõe-se um
estudo cujo objetivo é avaliar a integração dos modos de transporte existentes por meio do método de pontuação e classificação
e propor alternativas como o uso de faixa exclusiva de ônibus ou veículo leve sobre trilhos (VLT), que atendam aos passageiros e
funcionários propiciando maior conforto, agilidade e segurança no acesso ao aeroporto.

504 - AC - TÁXI E UBER: IMPLICAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES E QUALIDADE DOS SERVIÇOS NO
BRASIL
Christiane Lima Barbosa, Leandro Pantoja Paranhos, Tonny Martins Balbinot, Vinicius Costa Castro
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Esse trabalho aborda um assunto recente no campo do transporte urbano apontando as diferenças entre as regulamentações de
Táxi e Uber e como isso pode afetar a qualidade destes serviços. Para avaliar como os usuários desses tipos de transporte público
individual são afetados, foi elaborado um questionário aberto a sociedade, onde tentou-se identificar, entre outros fatores, o perfil
desses usuários quanto a sua frequência em utilizar tais serviços e quais são os principais motivos que levam a escolha de um
serviço em relação ao outro, além de apontar como o usuário avalia a questão da qualidade de cada um deles.
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546 - AC - ANÁLISE DO TRANSPORTE PÚBLICO RODOVIÁRIO NO RIO DE JANEIRO DURANTE A COPA
DO MUNDO DE 2014
Marcelle Candido Cordeiro, Lino Guimarães Marujo, Aline Feitoza Lopes, Natasha Loureiro Pinto, Diego Moreira de Araujo
Carvalho

Os megaeventos mobilizam grandes esforços em infraestrutura de modo a atender toda a demanda adicional por produtos e
serviços. Áreas como transporte, construção civil e turismo recebem grandes investimentos para melhorar a experiência dos
visitantes, além disso, proporcionam aos moradores um legado após o término dos megaeventos. Em 2014, a Copa do Mundo
foi realizada no Brasil. Esse estudo teve por objetivo analisar o impacto dos jogos da final da Copa no estádio do Maracanã no
transporte público do Rio de Janeiro (13 de julho de 2014) e da disputa da seleção brasileira pelo 3º lugar da Copa do Mundo
em Brasília (12 de julho). Apesar dos jogos mesmos terem ocorrido em finais de semana em que a quantidade de ônibus é
naturalmente menor, verificou-se uma forte redução da frota circulante durante os jogos, evidenciando o impacto dos jogos no
trânsito da cidade do Rio de Janeiro.

698 - AC - ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DA QUALIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO NA REGIÃO
METROPOLITANA DE GOIÂNIA
Mariana Araújo Guimarães, Luiz Eduardo Coelho Filho, Willer Luciano Carvalho, Ronny Marcelo Aliaga Medrano

As metrópoles brasileiras enfrentam uma crise de mobilidade urbana, causada principalmente devido ao aumento do uso do
transporte individual e, consequentemente, à redução das viagens por transporte público. Este cenário se repete em Goiânia,
capital brasileira com maior quantidade de veículos por habitantes. Neste contexto, o conhecimento da percepção da sociedade
sobre a qualidade do transporte coletivo é essencial para o desenvolvimento de ações de modo a tornar este serviço mais atrativo.
Este trabalho teve como objetivo avaliar a percepção da população da Região Metropolitana de Goiânia em relação à qualidade do
serviço de transporte público ofertado. Para isso, foram realizadas pesquisas de campo com usuários e não usuários do sistema,
avaliando 25 atributos. Obteve-se como resultado que, embora a avaliação do não usuário seja no geral mais negativa que a do
usuário do sistema de transporte, a maioria dos itens melhores e piores avaliados pelos dois grupos são coincidentes.

52 - AC - UMA AVALIAÇÃO DO IMPACTO DO DESABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DURANTE A GREVE
DOS CAMINHONEIROS NO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SÃO PAULO: EFEITOS NA LOTAÇÃO,
NA VELOCIDADE DAS VIAGENS E NA REGULARIDADE DOS USUÁRIOS
Renato Oliveira Arbex, Claudio Barbieri da Cunha

O desabastecimento de combustíveis nos postos que ocorreu no Brasil no final de maio de 2018 em decorrência da greve dos
caminhoneiros ocasionou importantes impactos na economia em todo o país e prejudicou a mobilidade das pessoas. O transporte
público também foi prejudicado em várias cidades, com redução significativa de frota em operação. Em São Paulo, por exemplo,
apenas 82,4% das partidas de ônibus programadas para o dia foram realizadas, causando transtornos aos usuários. Nesse contexto,
através do processamento de dados de bilhetagem eletrônica de usuários e rastreamento de veículos, este artigo busca investigar
quais os impactos que este desabastecimento ocasionou na demanda do transporte coletivo por ônibus na cidade de São Paulo.
Foi selecionada a segunda-feira dia 28 de maio de 2018, dia útil crítico de escassez, para a qual são apresentadas as variações
observadas para as características das viagens, lotação dos veículos, velocidades operacionais e a regularidade dos passageiros
que usaram o sistema neste dia. Os resultados mostram que não houve uma mudança significativa no perfil de regularidade dos
usuários, em comparação com a segunda-feira anterior. Além disso, apesar de uma redução do número de partidas de 17,6%, a
mediana da velocidade média das viagens foi 3,8% maior e o número estimado de viagens reduziu apenas 8,8%. Porém, o fator
de lotação médio ponderado pelo passageiro x hora teve um acréscimo de 17,3% ao longo do dia no sistema de ônibus, indicando
um aumento significativo de lotação do sistema.

391 - AC - ANÁLISE DE PERCEPÇÕES SOBRE A INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE BICICLETA
COMPARTILHADA COM O TRANSPORTE PÚBLICO POR ÔNIBUS ESTUDO DE CASO: O GYNDEBIKE
Gabriella Queiroz Brito, Leonardo Braga Gomes, Murilo Ribeiro Rodrigues, Poliana de Sousa Leite

Desde a implantação do primeiro sistema de bicicletas compartilhadas no Brasil, pouco se viu a respeito de estratégia de integração
desse modo de transporte com o transporte de massa, seja por ônibus ou metrô. Por isso, o objetivo desta pesquisa é compreender
a percepção das pessoas sobre a possibilidade de integração entre o sistema de bicicletas compartilhadas e o sistema de transporte
público. O estudo foi desenvolvido no Brasil, em Goiânia, por meio de uma pesquisa de campo realizada com usuários e potenciais
usuários do sistema de bicicletas compartilhadas GynDebike. A partir dos resultados da pesquisa, realizou-se uma análise sobre a
percepção dos entrevistadores sobre a possibilidade de integração desses dois modos, que para mais de 90% destes foi apontado
como uma boa opção. Além disso, foi possível utilizar a Análise Fatorial para encontrar quais fatores estão relacionados a escolha
dos entrevistados.

565 - AC - CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RIDESOURCING E SUA RELAÇÃO COM O TRANSPORTE
COLETIVO: ESTUDO DE CASO EM PORTO ALEGRE
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Daniela Lichtler Cassel, Maria Cristina Molina Ladeira, Helena Beatriz Bettella Cybis
O rápido crescimento dos serviços de ridesourcing teve um efeito disruptivo na área dos transportes. Ainda se sabe pouco sobre
as repercussões destes serviços, principalmente em países em desenvolvimento. O impacto no transporte coletivo preocupa
técnicos e pesquisadores, uma vez que o ridesourcing tem sido visto como potencial agravador da tendência de perda de usuários.
Este estudo buscou explorar o ridesourcing no contexto brasileiro através de um estudo de caso em Porto Alegre, identificando
características do serviço, seus usuários e os impactos gerados nos demais modos de transporte, principalmente no transporte
coletivo. Através de pesquisa exploratória com usuários de ridesourcing, encontrou-se evidências sobre o perfil de usuários e
padrões de viagem. A partir de dados de origem e destino de viagens de um aplicativo, calculou-se o potencial de substituição das
viagens realizadas por ridesourcing pelo serviço de ônibus e a relação entre o tempo de viagem destes dois modos.
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719 - AC - ESTIMATIVA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS POR DETECÇÃO DE SINAL
DE Wi-Fi DE DISPOSITIVOS MÓVEIS
Diego Benites Paradeda, Werner Kraus Junior, Rodrigo Castelan Carlson

Apresenta-se método baseado em detecção de dispositivos móveis wi-fi, tipicamente em smartphones, para estimação de embarques
e desembarques de passageiros do transporte público. Inicia-se pela descrição de equipamento detector de em smartphones que
registra sinalizações de dispositivos em busca de conexão, associando-os aos respectivos endereços identificadores únicos. Antes
de aplicação em campo, experimentos controlados são realizados para verificação da acurácia do detector, medida pelo tempo até a
primeira detecção e pelo intervalo entre sucessivas detecções do mesmo dispositivo. Em seguida, aplica-se o detector em ambiente
típico de produção consistindo de um ponto de parada de ônibus movimentado. Detecções de dispositivos são combinadas com
dados de rastreamento de ônibus para estimação dos embarques e desembarques. Levantamento manual de sobe-e-desce no
ponto de parada serve de referência para o método automático de estimação. Resultados de campo indicam a validade da proposta,
sujeita a limites estatísticos do número de usuários do transporte público portando em smartphones com interface de rede wi-fi
ativada.

408 - AC - TENDÊNCIAS EM SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE APLICADOS A ÔNIBUS –
ANÁLISE DA CIDADE DE PORTO ALEGRE
Lucas Janssen Luft, Fernando Dutra Michel, Maria Cristina Molina Ladeira

É crescente a demanda por soluções que lidem com o fluxo de viagens nas cidades do século XXI. Como solução, surgem tecnologias
que auxiliam no planejamento, controle e operação de sistemas de transporte, chamados Intelligent Transportation Systems. Sabese, no entanto, que há desafios atrelados à aplicação destas tendências, principalmente em países em desenvolvimento. Neste
trabalho, coletou-se aplicações em ITS ao redor do mundo e propostas de novos sistemas na literatura acadêmica. Posteriormente,
foram realizadas entrevistas com o órgão gestor e a instituição representante das empresas privadas de ônibus da cidade de Porto
Alegre (Brasil). Discutiu-se o cenário atual do ITS para ônibus na cidade, além dos entraves e perspectivas para implementação
das tendências pesquisadas. Conclui-se que ainda são necessários investimentos em sistemas de base que possibilitem a aplicação
de conceitos recentes. Ademais, a falta de subsídios, aliada a uma crise setorial, resultam em escassez de recursos para projetos.

512 - AC - DESAFIOS E PERSPECTIVAS DA CIDADE DE PORTO ALEGRE COMO SMART CITY
Maria Cristina Molina Ladeira, Angela de Moura Ferreira Danilevicz, Carla S. ten Caten, Fernando Dutra Michel

As cidades inteligentes representam um modelo conceitual de desenvolvimento urbano baseado na utilização do capital humano,
coletivo e tecnológico para o aperfeiçoamento e da prosperidade nas aglomerações urbanas. As cidades inteligentes criam diferentes
oportunidades de negócios e possibilidade de cooperação entre os setores públicos e privados. Este artigo tem por objetivo
apresentar a mobilidade urbana dentro do contexto de smart city através de um comparativo entre as cidades de Amsterdam e
Porto Alegre identificando os pontos fortes e fracos. Para tanto, utilizou-se uma abordagem metodológica de caráter qualitativo
exploratório, baseado em benchmarking, com coleta de dados em fontes primárias e secundárias em 2017. Os resultados mostram
que ao compararmos Amsterdam com Porto Alegre é possível identificar, resguardando as diferenças econômicas, sociais, políticas
e ambientais, muitas semelhanças tanto nos objetivos quanto na ambição e execução de seus projetos.

20 - AC - PROPOSTA DE UMA BASE DE DADOS INTEGRADA PARA APOIAR NO PLANEJAMENTO DO
SETOR DE AVIAÇÃO CIVIL BRASILEIRO
Leonardo Tristão, Alexandre Hering Coelho

A execução de estudos de planejamento no âmbito do transporte aéreo civil é guiada por uma massa de dados consistente,
confiável e histórica. Embora haja acessibilidade a esses dados em sites e portais governamentais, a sua estrutura, organização,
seus padrões e sua documentação são insipientes. Este trabalho consiste em um estudo para o desenvolvimento de uma base de
dados integrada, cujo objetivo é apoiar tarefas relacionadas ao planejamento do transporte aéreo brasileiro, focando na utilização
de dados públicos. A construção da base de dados gerada foi guiada pelo método proposto. A partir disso, foi desenvolvido um
protótipo de um sistema computacional, denominado SIDDA, que permite a visualização dos dados que compõem a base de dados
por meio de mapas e indicadores de desempenho.

54 - AC - UAI-FI: UM MÉTODO BASEADO EM APRENDIZADO DE MÁQUINA PARA CONTAGEM
AUTOMÁTICA DE PASSAGEIROS UTILIZANDO SINAIS WI-FI
Marcos Paulino Roriz Junior, Ronny Marcelo Aliaga Medrano
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A contagem de passageiros constitui uma importante parte na gestão e otimização do transporte público. Diversas iniciativas
de Sistemas Inteligentes de Transporte têm sido empregadas com intuito de automatizar esta tarefa com o uso de câmeras
estereoscópicas e sensores de infravermelho. Porém, tais sistemas são bastante onerosos. Como alternativa, pode-se explorar o
smartphones dos passageiros para realizar esta tarefa. Estes emitem periodicamente um quadro (pacote) de rede de sondagem
para descobrir redes Wi-Fi em volta. Neste sentido, este artigo visa investigar a viabilidade de utilizar este sinal para realizar a
contagem automática de passageiros. O artigo propõe o método UAI-FI, que utiliza conceitos de aprendizado de máquina, para
classificar e contabilizar automaticamente os quadros de rede Wi-Fi recebidos. O método desenvolvido foi aplicado em uma linha
de ônibus da cidade de Goiânia. Os resultados iniciais indicam que o método conseguiu contabilizar aproximadamente 83,33% e
88,57% do embarque e desembarque dos passageiros contabilizados manualmente.

Gestão de Transportes
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123 - AC - ROBUSTEZ DAS INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTE DE PAÍSES EMERGENTES ÀS
MUDANÇAS DO CLIMA
George Vasconcelos Goes, Daniel Neves Schmitz Gonçalves, Marcio de Almeida D’Agosto

Os sistemas de transporte têm se tornado mais vulneráveis a incidentes, dado que a presença de congestionamentos tende a
crescer conforme o processo de urbanização avança. Logo, torna-se mais difícil a recuperação perante incidentes, visto que a
capacidade disponível para acomodar novas distribuições de fluxos é cada vez menor. Os métodos tradicionais para avaliação
do risco de inundações, baseados em registros históricos, com frequência ignoram as tendências de longo prazo, tais como as
decorrentes de mudanças climáticas oriundas de ações antropogênicas. O objetivo desse trabalho é desenvolver um método para
avaliar a robustez de uma rede viária perante eventos extremos de inundações associados às mudanças climáticas. Para isso,
conduziu-se uma revisão bibliográfica sistemática para identificar os estudos que relacionam transporte e robustez com eventos
extremos. Os resultados mostram que é possível estabelecer um método de análise que, se empregado em diversas localidades,
permite a criação de um ranking de prioridades em função dos potenciais danos.

232 - AC - POLÍTICAS PARA ELETROMOBILIDADE NO BRASIL: POSSÍVEIS CENÁRIOS E SEUS IMPACTOS
Daniel Neves Schmitz Gonçalves, George Vasconcelos Goes, Renata Albergaria de Mello Bandeira, Cíntia Machado de Oliveira,
Marcio de Almeida D’Agosto

Apesar da tendência global em intensificar a participação de veículos elétricos na frota circulante, há lacunas quanto a pesquisas que
projetem o impacto da eletromobilidade no transporte de passageiros, principalmente no caso de países em que os biocombustíveis
têm uma participação significativa na demanda energética. O objetivo deste estudo é identificar, modelar e traçar possíveis
cenários de penetração de veículos leves elétricos e híbridos no Brasil, para o transporte de passageiros, estimando o impacto no
consumo de energia elétrica, gasolina e etanol até o ano de 2050. Foram elaborados quatro cenários baseados em dados históricos
e diferentes premissas, sendo um conservador, um seguindo o plano governamental, um otimista e um de ruptura. Os resultados
permitiram avaliar a participação da energia renovável e as emissões de dióxido de carbono em cada um dos cenários estabelecidos
e identificar seus pontos positivos e negativos. Desta forma, este estudo poderá auxiliar políticas públicas para tomada de decisão
da eletromobilidade no Brasil e servir de base para outros países em desenvolvimento.

119 - AC - EFICIÊNCIA DOS TERMINAIS AEROPORTUÁRIOS BRASILEIROS CONSIDERANDO
A PERCEPÇÃO DE SATISFAÇÃO DO PASSAGEIRO E QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS DE
AUTOATENDIMENTO PARA CHECK-IN

Nathane Ana Rosa Negri, Giovanna Miceli Ronzani Borille, Mauro Caetano, Viviane Adriano Falcão, Thiago Caliari, Cláudio Jorge
Pinto Alves
Entre os diferentes estudos que analisam a eficiência aeroportuária, nota-se que a percepção de satisfação do passageiro e as
tecnologias aeroportuárias têm sido pouco exploradas. A satisfação do passageiro pode ser interpretada como uma resposta
positiva que o usuário sente ao experimentar um serviço ou produto. Já tecnologia é um fator muitas vezes associado à inovação. O
objetivo desse estudo é avaliar a eficiência de 15 aeroportos brasileiros por meio do método Análise Envoltória de Dados. O modelo
permitiu analisar diferentes variáveis, sendo a satisfação dos usuários e a quantidade de equipamentos de autoatendimento para
check-in dois desses atributos. Mediante o modelo DEA, 60% dos aeroportos da amostra apresentam eficiência máxima relativa no
ano de 2017. Além do mais, fez se aplicação da regressão Tobit para avaliar as variáveis empregadas na DEA que levam à eficiência
aeroportuária. Como resultado a satisfação do passageiro mostrou-se correlacionada com a eficiência aeroportuária.

663 - AC - ANÁLISE DO TRANSPORTE DE MINÉRIO: UMA ABORDAGEM FINANCEIRA UTILIZANDO O
MÉTODO DE BLACK & SCHOLES EM OPÇÕES REAIS
Rodrigo Rodrigues de Freitas, Diego Manoel Gonçalves, Thiago de Souza Cardoso Mayrink Paiva

O custo em transporte possui um peso grande na tomada de decisão dos agentes de negócios. A escolha correta poderá proporcionar
retornos maiores em médio e longo prazo, uma vez que, a maior parte do aporte se concentra em bens físicos. Na pesquisa
procuramos abordar o modelo de Black & Scholes com procedimento twin security (comparação de dois modelos com métodos
semelhantes). Esse método de precificação de ativos financeiros é mais utilizado no momento, pois absorve as oscilações de
mercados em ex-nunc, ou seja, daqui para frente. Foram utilizadas três empresas: MRS – Logística S.A. e Companhia Siderúrgica
Nacional – CSN para ferrovia, em relação ao mineroduto a empresa foi Anglo Ferrous Brazil subsidiária da Anglo American. Sobre
quaisquer hipóteses, o transporte por ferrovia foi o melhor no período analisado (2008 e 2016).

190 - AC - A UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTES COMO FERRAMENTA DE
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EFICIÊNCIA E SEGURANÇA OPERACIONAL NO VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS
Leonardo Cezário Ferreira da Silva, Marina Leite de Barros Baltar, Paulo Cezar Martins Ribeiro

O artigo apresenta uma proposta de arquitetura de Sistema Inteligente de Transporte (ITS) aplicada ao Veículo Leve sobre
Trilhos (VLT), tendo como base a metodologia ARC-IT versão 8.1 (United States Department of Transportation). Estabelece uma
base comparativa com o modelo existente na cidade do Rio de Janeiro, destacando como a tecnologia contribui para eficiência
e segurança da operação ferroviária; e descreve os principais pontos destacados pela literatura internacional, posicionando as
soluções adotadas perante as demais disponíveis, relatando o quanto as iniciativas são aderentes ao negócio de transporte e
finalizando com uma breve descrição dos pontos fortes, fracos, oportunidade de melhoria e ameaças.

Gestão de Transportes
ST - Métodos e Técnicas de Gestão de Transportes II
738 - AC - ANÁLISE DE FATORES HUMANOS E ORGANIZACIONAIS RELACIONADOS AO PROCEDIMENTO
DE FRENAGEM DE AERONAVES COM CONDIÇÕES AMBIENTAIS DESFAVORÁVEIS
Michelle Carvalho Galvão Silva Pinto Bandeira, Anderson Ribeiro Correia, Marcelo Ramos Martins

Este artigo identifica e prioriza os principais fatores contribuintes relacionados ao procedimento de frenagem que ocorrem durante
pouso de aeronaves comerciais de médio e grande porte. A literatura disponível e a pesquisa com especialistas indicam, que as
condições adversas durante o procedimento de frenagem ocorre principalmente quando há condições ambientais desfavoráveis e/ou
quando a pista do aeroporto é desfavorável ao pouso. Com o objetivo de identificar os principais fatores humanos, organizacionais,
aeroportuários e ambientais que influenciam o procedimento de frenagem, foram analisados os relatórios de acidentes e incidentes
da base de dados do National Transportation Safety Board (NTSB) entre 2005 e 2015. Os fatores identificados foram analisados
utilizando um modelo de acidente e priorizados de acordo com a probabilidade de ocorrência obtida através da Rede Bayesiana.
Assim, os resultados obtidos permitem a seleção dos fatores que devem ser priorizados pelos órgãos competentes, a fim de
colaborar com a gestão da segurança no transporte aéreo e reduzir as excursões de pista durante o procedimento de pouso dessas
aeronaves. A metodologia utilizada e os resultados encontrados são as principais contribuições deste estudo.

261 - AC - ROUBO DE CARGAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: UMA ANÁLISE DAS MEDIDAS
PREVENTIVAS ADOTADAS PELAS EMPRESAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS
Isabella Mayara Abreu da Hora, Isaias Pereira Seraco, Wlisses Bonelá Fontoura, Glaydston Mattos Ribeiro

Apesar das ocorrências de roubo de cargas serem um problema mundial, essa modalidade de crime tem crescido muito no Brasil,
sendo que especificamente nos últimos anos tem sido visto um incremento bastante expressivo deste problema principalmente
na região sudeste do país, tendo destaque a cidade do Rio de Janeiro, cujas ocorrências representam um prejuízo elevado.
Visando entender como esse problema impacta as empresas do setor, e buscando principalmente traçar um perfil das medidas
administrativas adotadas para contornar esse problema, esse trabalho realizou um estudo exploratório baseado em entrevistas
com as transportadoras, cujas respostas possibilitaram elencar uma série de medidas e tendências administrativas utilizadas pelas
empresas da região do Rio de Janeiro. Foi possível perceber que as transportadoras se viram obrigadas a alterar de alguma maneira
o seu planejamento gerencial de atendimento a cidade do Rio de janeiro, adotando em função disso medidas estratégicas visando
contornar o problema em questão.

397 - AC - ANÁLISE MULTICRITÉRIO DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DE UM AEROPORTO HUB
UTILIZANDO O MÉTODO AHP

Ingrid Rebouças de Moura, Luis Henrique Gonçalves Costa, Enilson Medeiros dos Santos, Yasmin Dantas de Araújo, Leonardo
Bruno Morais Vieira da Silva
A escolha de um aeroporto hub por uma empresa aérea garante uma série de benefícios relacionados à movimentação de
passageiros, o que implica em um estudo detalhado quanto a demanda, localização geográfica e infraestrutura aeroportuária
disponível para acomodar esse novo modelo de operação de voos. Nesse sentido, este artigo tem como objetivo realizar um
estudo quanto às principais características para que um aeroporto se estabeleça como um hub, firmando a importância que um
componente tem sobre outro, como fator de instalação do sistema, na visão de especialistas. A metodologia da pesquisa está
baseada na aplicação do Analytical Hierarchy Process (AHP) para determinar os pesos dos componentes para um aeroporto hub.
O resultado do trabalho caracteriza os principais indicadores e determina os critérios mais relevantes para a avaliação do potencial
de um dado aeroporto para abrigar operações de hub.

327 - AC - MÉTODO DE CLUSTERS PARA ANÁLISE DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DO TRANSPORTE
COLETIVO

Mariana Müller Barcelos, Luis Antonio Lindau, Maria Beatriz Berti da Costa, Carla S. ten Caten, Cristina Albuquerque Moreira da
Silva
Benchmarking é uma importante ferramenta da qualidade que, combinada a visão de qualidade com foco no cliente, tem potencial
de identificar e disseminar boas práticas para melhorar a qualidade dos sistemas de transporte de forma mais efetiva para o
usuário. Este estudo é uma pesquisa exploratória com o objetivo de definir relações entre satisfação dos clientes e seus perfis.
Para tanto, aplicou-se uma análise de benchmarking utilizando o método de clusterização não hierárquica k-means para agrupar
respondentes de uma pesquisa de satisfação aplicada em quatro cidades brasileiras. Foi possível verificar resultados como: usuários
de maior renda são mais críticos com “Segurança pública”; respondentes mais jovens realizam maior diferenciação entre os fatores
avaliados, usuários com tempo de deslocamento maior são mais críticos com fatores da qualidade operacionais. Concluiu-se que
as análises de perfil dos usuários possibilitam o melhor entendimento do público para o qual as melhorias do transporte devem
estar direcionadas.
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Gestão de Transportes
ST - Relatórios de Iniciação Científica e Comunicações Técnicas
537 - CT - AVALIAÇÃO QUALITATIVA SOB A ÓTICA DOS USUÁRIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO URBANO
DE TUCURUÍ-PA
Marcelo Carlos Maia dos Santos, Daniella Saraiva Lopes, Railana da Silva, Warly dos Santos Lima, Marlon Braga dos Santos

O presente trabalho busca avaliar de maneira qualitativa o transporte público por ônibus em um sistema não integrado na cidade
de Tucuruí-PA. Para tanto, a pesquisa analisou o grau de satisfação dos usuários em relação a esse modo de transporte, a partir
da aplicação de questionários semiestruturados, além de realizar o levantamento de critérios de qualidade do serviço segundo
os indicadores de Ferraz e Torres (2004). Com base nos resultados obtidos, pode-se inferir que o sistema de transporte público
ofertado é ineficiente para o usuário, com altas taxas de desaprovação para os fatores analisados, especialmente para os fatores:
tarifa, sistema de informações e frequência de atendimento. Por outro lado, os fatores com melhores avaliações foram: segurança,
acessibilidade e comportamento dos operadores. Nesse sentido, o estudo fornece subsídios para que órgãos gestor e operador
estabeleçam melhorias e, assim, estimulem o aumento da demanda pelo transporte público na cidade.
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Área Temática: Tráfego Urbano e Rodoviário
Tráfego Urbano e Rodoviário
ST - Segurança Viária I
213 - AC - PLANOS DE MOBILIDADE URBANA E A SEGURANÇA VIÁRIA: UMA ÁNALISE DAS CAPITAIS
BRASILEIRAS
Gabriel Pereira Caldeira, Jorge Tiago Bastos

A regulamentação da Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU) ampliou a discussão sobre o planejamento da mobilidade nos
municípios brasileiros. No entanto, algumas políticas, como a de segurança viária, por não estarem objetivamente contempladas
na PNMU, podem não ser devidamente consideradas nos processos de elaboração dos Planos de Mobilidade Urbana (PMU). O
objetivo deste trabalho, então, é analisar como a segurança viária vem sendo inserida nos PMUs de um conjunto de capitais
brasileiras, analisando seus conteúdos e consistência interna – entre as etapas de diagnóstico, análise e planejamento de ações. A
partir dos resultados observa-se que a segurança viária tem sido adequadamente contemplada principalmente onde as estruturas
administrativas são mais consolidadas; ao passo que em determinadas regiões o tema não é tratado. Observa-se também quais
políticas de gestão da segurança viária são mais utilizadas, além de demonstrar como diretrizes globais estão sendo incorporadas
nos processos de elaboração das políticas urbanas.

9 - AC - ANÁLISE EXPLORATÓRIA DO COMPORTAMENTO DE MOTOCICLISTAS COM RELAÇÃO AO USO DE
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
Caio Henriques de Oliveira Lobo Cordeiro, Heloisa Maria Barbosa, Rodrigo Affonso de Albuquerque Nóbrega

Este estudo aborda uma investigação sobre o comportamento de motociclistas na cidade de Belo Horizonte-MG quanto ao uso de
equipamentos de proteção. O estudo baseou-se em um levantamento de campo com formulário de entrevista, seguido da técnica
de inferência estatística Hypothesis Test (HT) para analisar os dados. Resultados mostram unanimidade quanto ao uso de capacete,
porém grande variação quanto ao uso de outros dispositivos (68,6% não usam calça de proteção, 55% nunca usam luvas e 52,7%
não usam botas, entre outros). Questões levantadas sobre acidentes passados permitiram inferir que o uso de equipamentos de
proteção contribui para reduzir a gravidade das lesões. Além disso, os resultados indicam que o uso dos equipamentos pode estar
associado à possibilidade dos motociclistas em serem monitorados. Como conclusão, as autoridades de transporte devem estimular
o uso desses equipamentos por meio de políticas públicas, tornando-os obrigatórias e acessíveis e orientando padrões de uso e
fiscalizações.

572 - RT - ANÁLISE DE CARACTERÍSTICAS COMPORTAMENTAIS NÃO CONFORMES DE MOTOCICLISTAS
EM INTERSEÇÕES SEMAFORIZADAS DE FORTALEZA
Marcos William Sasaki, Flávio José Craveiro Cunto

As motocicletas se proliferaram no ambiente urbano principalmente pela sua agilidade e sua facilidade de aquisição e manutenção.
Entretanto, esse crescimento no uso veio acompanhado de uma piora nos indicadores de segurança viária para os usuários de
motos. A quantidade de acidentes envolvendo motociclistas tem crescido nos últimos anos, tornando-se um grave problema
socioeconômico. Neste contexto, torna-se importante que se entenda os motivos que contribuem para a ocorrência de acidentes
e assim criar estratégias para evita-los, nesta linha de pensamento utilizou-se o conceito de Comportamentos Não Conforme dos
motociclistas juntamente com o conceito de Ambiente Construído para buscar uma relação entre esses dois aspectos e entender
como fatores do ambiente podem influenciar no comportamento dos motociclistas, sendo este o objetivo geral deste trabalho.
Para realizar esse estudo foi utilizado 140 horas de vídeo monitoramento de 22 interseções de Fortaleza. Com essa dissertação
espera-se contribuir com para o melhor entendimento dos acidentes de trânsito com motociclistas no ambiente urbano, tanto na
área metodológica quanto no fenômeno comportamental.

416 - AC - METODOLOGIA IRAP PARA REDUÇÃO DE MORTOS E FERIDOS NO TRÂNSITO: UMA VISÃO
ACERCA DAS CONTRAMEDIDAS
Frederico Rodrigues, Camila Silva Coelho, Ícaro Ramos Nunes Batista, Thiara Gomes Galdino Leite

Acidentes de trânsito são um problema enfrentado pela maioria dos países, especialmente aqueles em desenvolvimento. Esforços
no âmbito do aumento da segurança viária têm sido feito em diversas linhas de atuação como, por exemplo, desenvolvimento
de rodovias ou veículos mais seguros, legislações mais rígidas, aumento de fiscalização, etc. Neste contexto, foi desenvolvida a
metodologia IRAP (international Road Assessment Programe) que, dentre um dos protocolos, classifica a rodovia em estrelas e
faz proposições de intervenções através de um Plano de Investimento em Rodovias Mais Seguras (PIRMS). O objetivo do presente
trabalho é avaliar aa abrangência das 94 contramedidas para a redução de mortos e feridos em rodovias, propostas pela referida
metodologia, no contexto dos principais tipos de acidentes presentes na malha rodoviária brasileira. Os resultados mostram boa
aderência das propostas, com ressalvas para trechos urbanos e alguns tipos de interseções.

578 - AC - ANÁLISE DA ACIDENTALIDADE E DOCUMENTAÇÃO DE ACIDENTES NA CIDADE DE TUCURUÍPA
Barbara Cristina Soares Silva, Arielly Batista de Oliveira, Ediones da Costa Conceição, Flaudil Alves da Rocha Conceição, Marlon
Braga dos Santos

O presente artigo avalia a acidentalidade viária e propõe a sistematização da coleta de dados de acidentes de trânsito ocorridos na
cidade de Tucuruí-PA, buscando caracterizar a situação atual do município no que se refere à coleta e à composição do banco de
dados existente. Para tanto, reuniram-se dados junto aos órgãos municipais de trânsito para identificar os acidentes ocorridos no
ano de 2016. Os resultados apontaram para a ausência de informações relevantes nos registros de acidentes, como: caracterização
da via e dos pontos exatos de ocorrência, situação do condutor, ambiente e sinalização. Desta forma propôs-se um novo modelo
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de formulário que completa as lacunas existentes e permite sistematizar o registro dos acidentes de trânsito, proporcionando a
composição de um banco de dados confiável e, por conseguinte, essencial para uma correta e eficaz intervenção na organização
do trânsito na cidade.

169 - AC - INFLUÊNCIAS DE UMA DUPLICAÇÃO QUANTO A SEGURANÇA VIÁRIA: ESTUDO DO CASO DA
BR 392, TRECHO PELOTAS X RIO GRANDE
Lucas Adams Simon, Rafael Rosa Hallal

Este artigo apresenta as influências da duplicação quanto a segurança viária da BR 392, no trecho entre Pelotas e Rio Grande.
Trata-se de uma pesquisa quantitativa, descritiva documental e retrospectiva. Utilizando o método do DNIT para identificação
e priorização de segmentos críticos, com o banco de dados da ECOSUL, empresa que concessiona a rodovia, foi calculado a
taxa de severidade de cada segmento, dos últimos 8 anos. Como a duplicação foi concluída no ano de 2014, cada segmento foi
classificado como duplicado ou não duplicado, então efetuou-se a análise individual comparativa, onde o Km 18 mostrou ser o mais
significativo, por apresentar a maior taxa de severidade antes da duplicação e após apresentar sensível melhora percentual. Foram
registrados 1750 acidentes no trecho, onde 54% deixaram mortos ou feridos. Outro dado analisado foi o custo dos acidentes, onde
constatou-se o total gasto de 162 milhões de reais, nos últimos 8 anos.

Tráfego Urbano e Rodoviário
ST - Segurança Viária II
92 - AC - BAYESIAN NETWORKS MODELING IN TRAFFIC ACCIDENTS: CASE STUDY FOR BRAZIL
Maria Lígia Chuerubim, Alan Valejo, Irineu da Silva

The construction of networks from databases of road accidents is considered a challenging issue in road safety. The accident
databases are naturally unbalanced, which requires the use of models that allow the simultaneous analysis of multiple variables,
without a priori prerequisites to be established. Bayesian Networks (BNs) have presented promising results in relation to traditional
methods. Based on this motivation, this paper analyses the effectiveness of BNs in the classification of the severity of accidents,
together with factors related to the causality, the road infrastructure and the environmental conditions. The results indicate that,
when used in conjunction with balancing techniques, the BNs perform better in the classification of the minority classes, with
an average accuracy of 84.0%, while the classification of the unbalanced data indicates an average pseudo-accuracy of 56.3%,
diagnosed by the low proportion of instances correctly predicted for the minority class.

505 - RT - EFEITOS DOS EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, DO TIPO FIXO, NA SEGURANÇA
VIÁRIA DE RODOVIAS FEDERAIS BRASILEIRAS
Elayne Barbosa dos Santos, Michelle Andrade

A segurança dos usuários do sistema viário pode ser alcançada por um conjunto de intervenções nos componentes da segurança
viária. O estabelecimento de leis e limites de velocidade é uma das intervenções no gerenciamento da velocidade e gera, como
benefícios, a redução das lesões e mortes no trânsito. Ao avaliar os efeitos da fiscalização eletrônica na segurança viária conseguese medir os benefícios gerados. As etapas da metodologia apresentada serão necessárias para a definição do método (etapa atual
da pesquisa). Em seguida, este será aplicado a fim de gerar os resultados, que serão analisados, conforme o objetivo da pesquisa,
e discutidos.

120 - AC - INFLUÊNCIA DE DIFERENTES AGREGAÇÕES ESPACIAIS NAS VARIÁVEIS UTILIZADAS NA
MODELAGEM MACROSCÓPICA DA SEGURANÇA VIÁRIA EM FORTALEZA
Marcos José Timbó Lima Gomes, Flávio José Craveiro Cunto

Dados espaciais agregados sofrem os efeitos do Problema da Unidade de Área Modificável – PUAM notadamente quando o fenômeno
de interesse não é utilizado como critério de definição das áreas de análise, podendo ocasionar inconsistências estatísticas. Este
estudo tem como objetivo avaliar a influência de diferentes escalas de análise nas estatísticas de variáveis utilizadas na modelagem
macroscópica da segurança viária no município de Fortaleza. Foram criados dois conjuntos de configurações espaciais com critérios
diferentes, de modo a identificar mudanças nas médias, desvios padrões, correlações e na autocorrelação espacial das variáveis.
Os resultados mostram que as variações destas estatísticas dependem não só da mudança da escala, mas também do formato da
variável gerada pelo processo de agregação.

175 - RT - ANÁLISE DO TEMPO DE DURAÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO EM VIAS ARTERIAIS DE
FORTALEZA
Vandeyberg Nogueira de Souza, Francisco Moraes de Oliveira Neto

O impacto gerado no congestionamento urbano pelos acidentes de trânsito está fortemente correlacionado com a sua duração.
Por isso, entender os fatores que influenciam essa duração e a sua variabilidade é de vital importância para o desenvolvimento de
estratégias eficientes no controle do tráfego. Visando contribuir com essa problemática, esta pesquisa tem como objetivo geral
analisar a duração de acidentes de trânsito em vias urbanas arteriais, utilizando como estudo de caso a cidade de Fortaleza-CE.
Para isso, serão utilizados dados de acidentes ocorridos nos anos de 2015 e 2016 em conjuntos com dados de velocidade e fluxo
veicular por faixa obtidos de 334 equipamentos de fiscalização eletrônica. Ao fim, espera-se que os resultados obtidos auxiliem na
compreensão da duração dos acidentes de Fortaleza, identificando fatores que influenciam essa duração e entendendo como se dá
a sua variabilidade temporal e espacial.

193 - AC - ELABORAÇÃO DE MODELOS DE PREVISÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO EM RODOVIAS
RURAIS DE PISTA SIMPLES DO ESTADO DE SANTA CATARINA COM BASE NO HIGHWAY SAFETY
MANUAL
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Kenia Rúbia Thomazi, Lenise Grando Goldner
Desenvolver medidas e ferramentas que promovam o aumento da segurança viária é imprescindível para diminuir os índices
atuais de acidentes em todo mundo. Dentre as medidas na esfera do gerenciamento de segurança viária, destacam-se os modelos
de previsão de acidentes de trânsito (MPA). Este estudo desenvolveu modelos de previsão de acidentes de trânsito baseados
na metodologia americana do Highway Safety Manual (HSM), em rodovias rurais de pista simples do Estado de Santa Catarina.
Pelos resultados obtidos na calibração do modelo preditivo com refinamento do método empírico de Bayes, foi possível validar a
transferibilidade da metodologia HSM para o cenário catarinense e desenvolver a função de desempenho de segurança (SPF) para
a amostra do estudo. Medidas de qualidade de ajuste foram empregadas a fim de verificar a confiança e a aderência dos resultados
alcançados com os dados observados no período de estudo.

297 - AC - CONFLITOS URBANOS E SEGURANÇA VIÁRIA EM CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA
Alceu Dal Bosco Junior, Jorge Tiago Bastos, José Ricardo Vargas de Faria

No Brasil e no mundo, é crescente a atenção dada à segurança viária, que adquire expressão na forma de políticas e programas
governamentais. Contudo, protestos e manifestações populares reivindicando respostas do poder público à ocorrência de acidentes
e fatalidades são recorrentes. Essas insatisfações são exemplos de conflitos urbanos por segurança viária. Assim, o objetivo desse
trabalho é apresentar uma metodologia de análise dos locais de protestos em Curitiba e Região Metropolitana, considerando as
características físicas com potencial de redução na acidentalidade e as respostas do poder público aos protestos. Os resultados
demonstram que os locais de conflitos se concentram na periferia da cidade, com suas demandas sendo respondidas de forma
limitada, sem uma visão mais ampla das necessidades locais. A metodologia empregada tem potencial de avaliar de maneira
prática essas necessidades e tornar possível respostas mais efetivas às exigências dos moradores.

Tráfego Urbano e Rodoviário
ST - Segurança Viária III
320 - AC - ANÁLISE DA FREQUÊNCIA E SEVERIDADE DE ACIDENTES VIÁRIOS EM CURVAS DE
RODOVIAS DE PISTA SIMPLES: O CASO DA BR 116
César Luís Andriola, Tânia Batistela Torres, Daniel Sergio Presta García

Dada a necessidade de prover rodovias mais seguras aos usuários, este trabalho buscou identificar os impactos dos parâmetros
geométricos na frequência e na severidade dos acidentes em curvas de rodovias de pista simples. Esta análise foi conduzida para
225 quilômetros de trechos rodoviários de pista simples da BR 116 no estado do Rio Grande do Sul. A reconstituição geométrica
rodoviária viabilizou a construção de uma base de dados que reúne as características dos acidentes registrados entre 2007 e 2016
pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e os parâmetros geométricos, permitindo a modelagem da frequência e da severidade dos
acidentes a partir desses parâmetros. Foram estimados os modelos econométricos: (i) binomial negativo (BN) para a modelagem
da frequência; e (ii) logit ordenado (LO) para a severidade de acidentes. Os resultados indicam que o aumento da declividade e da
superelevação impactam no aumento da frequência de acidentes e na redução da severidade.

388 - RT - PROCEDIMENTO PARA AUDITORIA DE SEGURANÇA VIÁRIA INCLUINDO AVALIAÇÕES EM
AMBIENTES VIRTUAIS
Rogério Lemos Ribeiro, Michelle Andrade

O uso de técnicas de auditoria de segurança viária com análises em ambientes virtuais (ASV-AV) ainda é incipiente, tanto em
nível nacional quanto em nível internacional. Ademais, alguns modelos que consideram tais tecnologias a utilizam como uma
substituição total à analise tradicional. O objetivo principal deste trabalho é propor um procedimento abrangente de ASV-AV,
levando em consideração tanto a análise de técnicos especialistas em segurança viária quanto análises de percepção de usuários
condutores. Para isso, propõe-se a construção e teste de um método que empregue o uso de novas tecnologias, como os óculos
de realidade virtual e simulador de direção realístico. Almeja-se que essa proposta contribua, ainda, para a definição de subsídios
técnicos para a elaboração do ordenamento legal antes da implantação de novos projetos e modificação de projetos existentes.

549 - AC - EFEITO DAS LINHAS DE CENTRO E DE BORDO DE UMA RODOVIA SOBRE A VELOCIDADE
PRATICADA POR CONDUTORES EM SIMULADOR DE DIREÇÃO IMERSIVO
Mauricio Castilhos de Oliveira, Christine Tessele Nodari, Mauricio Roberto Veronez, Fabiane Bordin, Luiz Gonzaga Jr.

Este artigo possui como objetivo estimar o efeito que as linhas de centro e de bordo de uma rodovia provocam sobre a velocidade
praticada por condutores. Para isso foi utilizado um simulador de direção imersivo, o qual tem se mostrado adequado em pesquisas
em segurança viária. O experimento deste estudo envolveu 24 participantes, sendo metade de cada gênero e subdivididos
igualmente em três faixas etárias. Em relação às faixas etárias, os resultados da análise estatística indicaram que pessoas jovens
tendem a conduzir mais rapidamente sem a presença de linhas de centro e de bordo, enquanto pessoas mais velhas tendem a
dirigir mais rapidamente quando as linhas de centro e de bordo estão presentes. Em relação ao gênero, mulheres conduziram mais
rapidamente com a presença das linhas, enquanto homens dirigiram mais rapidamente sem a presença das linhas.

575 - AC - AVALIAÇÃO DE SIMULADOR DE DIREÇÃO A PARTIR DE QUESTIONÁRIO DE PRESENÇA
Aurenice da Cruz Figueira, Ana Paula Camargo Larocca

O uso de simuladores de direção aplicado às pesquisas em transportes, especialmente em fatores humanos, tem aumentado
consideravelmente. Essa popularidade traz à tona uma preocupação no que diz respeito a validação dessa ferramenta. Este trabalho
tem por objetivo realizar uma avaliação subjetiva do simulador de direção a partir de questionário após participação de voluntários
em experimento de manobra de ultrapassagem. Foi realizada uma análise de componentes principais categóricos (CATPCA) para
confrontar o questionário adaptado com o original, e análise de correlação bivariada entre os escores obtidos da CATPCA e algumas
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variáveis independentes da amostra. Para este experimento, o simulador de direção foi avaliado positivamente pelos voluntários,
mas existe a necessidade de uma validação complementar com acréscimo de medidas coletadas durante a simulação.

21 - AC - ESTUDO DA DISTRAÇÃO E SONOLÊNCIA EM MOTORISTAS PROFISSIONAIS COM BASE EM
DADOS DE UM SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DO CONDUTOR
Sara Ferreira, Zafeiris Kokkinogenis, Antonio Fidalgo Couto

O objetivo do presente estudo é explorar os dados gerados por um sistema de monitorização do condutor que emite alertas quando
deteta eventos de sonolência e distração. Com base na data e hora do inicio e fim das viagens foi possível caracterizar as viagens
tendo em conta a duração das mesmas bem como o número e duração das paragens. Por outro lado, os alertas foram agregados
às referidas viagens, considerando-se assim a cada observação (sub-viagem cujo acumulado corresponde ao total da viagem) uma
frequência de alertas. Os dados foram obtidos para 70 condutores de seis empresas distintas. Com a aplicação de dois modelos
lineares generalizados com distribuição binomial negativa, obteve-se as elasticidades das variáveis que representam assim o efeito
das características da viagem na ocorrência de alertas de distração e sonolência. O estudo demonstra o potencial de utilização de
dados deste tipo para o estudo do comportamento dos motoristas profissionais.

489 - AC - ANÁLISE DA EFETIVIDADE DA IMPLANTAÇÃO DE BARREIRAS DE CONCRETO EM RODOVIAS
DE PISTA DUPLA
Gabriel Andrade Lanzaro, Michelle Andrade

Uma das etapas mais importantes do processo de gestão da segurança viária se refere à analise da efetividade de intervenções,
pois estas subsidiam a tomada de decisão para que novas medidas sejam implantadas. Assim, destaca-se a utilização de barreiras
de concreto como elemento separador de fluxo em canteiros centrais de rodovias de pista dupla com o objetivo de reduzir a
acidentalidade e a severidade destes. Para auferir se barreiras realmente impactam a segurança de um trecho rodoviário, foi
realizado um estudo caso-controle, na BR-381, com dados antes e depois de uma intervenção, pautando-se em três distintas
metodologias: DNER (1998), Vadeby e Forsman (2018) e o teste de McNemar. Por meio de uma soma ponderada para considerar
a severidade dos acidentes, foi constatado que barreiras são elementos eficientes para minimizar a ocorrência de acidentes graves
em rodovias de pista dupla.

Tráfego Urbano e Rodoviário
ST - Segurança Viária IV
628 - AC - METODOLOGIA DE PRIORIZAÇÃO DE LOCAIS CONCENTRADORES DE ACIDENTES NA MALHA
RODOVIÁRIA FEDERAL SOB RESPONSABILIDADE DO DNIT
Bernardo Cascão Pires e Albuquerque, Vinicius Quintiliano Pereira, Ivone Catarina Simões Hoffmann, Carmen Regina Linhares
Pereira Resende, Leonardo Roberto Perim, Wallace Vargas Roque

O tratamento de locais concentradores de acidentes é uma tarefa que, além de salvar vidas, representa grandes investimentos
e potencial redução de gastos anualmente recorrentes. Para que se possa determinar os locais em que a adoção de medidas
mitigadoras de acidentes incorre em um maior retorno financeiro é necessário desenvolver uma metodologia de priorização
que contemple fatores econômicos, a quantidade e a gravidade dos acidentes, o número de indivíduos afetados e a importância
logística da localidade para o estado/país. Com essas premissas elaborou-se uma formulação de duas etapas em que os segmentos
identificados como críticos são separados em grupos de prioridade e posteriormente ranqueados dentro desses conjuntos. A
metodologia desenvolvida foi aplicada aos locais concentradores de acidentes identificados nas rodovias federais sob administração
do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT do Brasil, mostrando-se bastante eficaz em apontar os locais
cujo investimento é baixo frente o retorno potencial.

56 - AC - UMA PROPOSTA DE ANÁLISE DO IMPACTO DOS VEÍCULOS AUTÔNOMOS SOBRE ASPECTOS
LOGÍSTICOS DO SISTEMA VIÁRIO ATUAL
Paula Naomi Muniz dos Santos, João Batista Camargo Júnior, Lúcio Flávio Vismari

Apesar da expressiva quantidade de trabalhos relacionados aos veículos autônomos, poucos são encontrados sobre a coexistência
de veículos autônomos e convencionais no sistema viário. O comportamento dos veículos autônomos é abordado majoritariamente
visando analisar a tecnologia envolvida para a comunicação entre os veículos ou a segurança destes dispositivos. Desta forma,
o objetivo da pesquisa é avaliar o impacto, do ponto de vista logístico, no comportamento do tráfego em vias com veículos
convencionais e autônomos simultaneamente. Através de simulação computacional utilizando ferramentas tradicionais e de
código aberto, este trabalho analisa, como a inclusão crescente de veículos autônomos no sistema viário convencional afeta
o comportamento dinâmico dos veículos. Cenários de tráfego foram modelados e considerados neste estudo, e sobre eles se
concluiu, de forma quantitativa, que os veículos trafegam com maior fluidez (menor tempo em fila e maiores velocidades medias)
quando toda a frota de veículos presente em uma rota é autônoma.

303 - AC - APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA PARA CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
DE ACIDENTES EM TRECHOS RODIVÁRIOS COM BASE NO HISTÓRICO DE ACIDENTES, CONDIÇÕES DA
VIA E ÍNDICES DE CHUVA E NEBULOSIDADE
Tarcisio Costa Brum, Afonso Celso de Castro Lemonge, Priscila Vanessa Zabala Capriles Goliatt

O Brasil é um país que possui altas taxas de acidentes de trânsito e rodoviários. A extensa malha rodoviária, as condições da via
somadas às condições climáticas, são um dos grandes fatores que contribuem para esta triste estatística nacional. Uma das medidas
para reduzir o número de acidentes é a diminuição da exposição ao risco, como por exemplo, selecionar rotas que possuam menor
probabilidade de acidentes em determinado período de tempo. Face ao problema descrito, o objetivo deste trabalho é propor a
aplicação de técnicas de aprendizado de máquina para predição do risco de acidentes em trechos rodoviários, com base no histórico
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de acidentes, condições da via e índices de chuva e nebulosidade. Utilizou-se como referência a malha rodoviária do estado de
Minas Gerais, que é a maior malha rodoviária brasileira. Foi construído um banco de dados para relacionar as diferentes bases de
informação utilizadas na pesquisa com intuito de consolidar os dados de entrada nos algoritmos de classificação binária utilizados.
Os resultados foram medidos em termos da curva ROC, classificando com 80% de acerto trechos rodoviários em termos de risco
de acidente. Este resultado mostra que há espaço para melhoria desta proposta de trabalho e a possibilidade de utilizar técnicas
de regressão como uma alternativa aos métodos de classificação.

657 - AC - O MAL-ESTAR EM CONDUÇÃO SIMULADA: COMPARAÇÃO ENTRE SIMULADORES IMERSIVOS
DE DIREÇÃO COM PLATAFORMA ESTÁTICA E DINÂMICA
Tânia Batistela Torres, Laísa Braga Kappler, Christine Tessele Nodari, Carlo da Silveira Framarim

Este artigo tem por objetivo principal avaliar e comparar a sensação de mal-estar dos condutores em simuladores imersivos
dinâmicos e estáticos. Para isso, o Simulator Sickness Questionnaire (SSQ) foi aplicado a 36 voluntários (18 homens e 18 mulheres)
distribuídos em três faixas etárias (19 a 30 anos; entre 30 e 60; e maior que 60 anos) que foram submetidos à experiência de
condução simulada. A severidade de sintomas de mal-estar em condução simulada foi obtida para o SSQ e para a sua versão
adaptada à realidade virtual – Virtual Reality Sickness Questionnaire, VRSQ – permitindo comparação das duas abordagens. A
análise dos resultados usando ANOVA indica que simuladores estáticos causam maior severidade de mal-estar que os dinâmicos.
Enquanto a aplicação do SSQ permitiu a identificação de sintomas oculomotores que afetam os condutores nos dois tipos de
plataforma, a aplicação do VRSQ permitiu a identificar também sintomas de desorientação.

218 - RT - EFEITOS DOS SISTEMAS INTELIGENTES DE AVISO NAS ESTRATÉGIAS DE BUSCA VISUAL
DOS MOTORISTAS EM SITUAÇÕES DE BAIXA VISIBILIDADE
Felipe Calsavara, Ana Paula Camargo Larocca

Os sistemas inteligentes de transporte permitem que os veículos se comuniquem entre si e com o ambiente ao seu redor. Na
literatura existem pesquisas que abordam os benefícios dos diferentes sistemas automotivos embarcados. Contudo, poucas são
as que analisam o comportamento visual do motorista ao conduzir em condições de baixa visibilidade. Esta pesquisa tem como
objetivo investigar os efeitos dos sistemas de aviso nas estratégias de busca visual do motorista ao conduzir em condições de
visibilidade normal e reduzida. O simulador de condução torna-se uma ferramenta importante para a avaliação do comportamento
do condutor em situações de neblina, visto que por questões éticas, a realização de um experimento de condução real é inviável
por colocar em risco a vida do condutor, além de permitir maior controle das variáveis analisadas.

19 - AC - ANÁLISE DE PERCURSOS CASA-TRABALHO E DE ACIDENTES COM MOTOCICLISTAS ATRAVÉS
DA ESPACIALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES
Caio Henriques de Oliveira Lobo Cordeiro, Heloisa Maria Barbosa, Rodrigo Affonso de Albuquerque Nóbrega

Este artigo reconstruiu espacialmente os deslocamentos realizados pelos motociclistas na cidade de Belo Horizonte. Para a realização
deste estudo aplicou-se formulário de entrevista de campo e utilizou-se uma ferramenta de análise espacial (ESRI ArcMap) para
análise dos dados. Os percursos foram analisados em função da distribuição de acidentes com motocicletas. Os acidentes foram
obtidos junto ao órgão gestor de trânsito da cidade. Os principais resultados indicam que as informações de localização (bairros
e acidentes) contribuíram para constatar que os acidentes de trânsito com motociclistas coincidem com as rotas extraídas dos
levantamentos feitos por meio da pesquisa de campo indicando aderência. A espacialização das informações, ainda que analisada
descritivamente, permite orientar o poder público no planejamento e gestão de recursos. Este estudo procurou iniciar a discussão
acerca da utilização da espacialização de fatores que possam se relacionar aos acidentes.

Tráfego Urbano e Rodoviário
ST - Tráfego em Vias Urbanas I
509 - AC - VERIFICAÇÃO FORMAL DE ESTRATÉGIA DE CONTROLE DE INTERSEÇÃO COM VEÍCULOS
AUTOMATIZADOS
Joana Alves dos Santos, Fábio Luis Baldissera, Rodrigo Castelan Carlson

Com o rápido desenvolvimento de veículos automatizados, há uma necessidade crescente de coordenar a interação deles no
tráfego. A segurança é um fator chave na coordenação de veículos automatizados, portanto, garanti-la por meio de restrições
rígidas é de extrema importância. Neste trabalho, demonstramos o uso de verificação formal de um modelo simplificado de uma
estratégia de controle de tráfego que coordena veículos automatizados em interseções. Por um erro de projeto, a estratégia não
garante a segurança em algumas condições específicas, resultando em colisões traseiras. Uma solução proposta para o problema
descrito também é verificada e mostra-se que o resolve corretamente. A modelagem é realizada com a linguagem Fiacre e a
verificação é realizada com o verificador de modelos selt.

404 - RT - MÉTODO PARA MODELAGEM MICROSCÓPICA DO ATRASO DE PEDESTRES EM TRAVESSIAS
SEMAFORIZADAS
Talyson Pereira Bandeira, Manoel Mendonça de Castro Neto

Os atuais modelos computacionais de microssimulação de tráfego constituem uma importante ferramenta de análise do desempenho
operacional de diversos modos de transporte, incluindo pedestres. Para tanto, faz-se necessário calibrar os parâmetros desses
modelos para que os mesmos possam representar a realidade operacional com fidelidade. Assim, apesar de recentes estudos
nessa área, ainda existe uma importante lacuna relacionada à consolidação de um método de modelagem voltado à estimativa
do atraso de pedestres em travessias semaforizadas. Neste contexto, o objetivo principal desta pesquisa de mestrado é propor e
implementar um método de modelagem de pedestres em travessias semaforizadas utilizando o software VISSIM.
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23 - AC - ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DOS PARÂMETROS COMPORTAMENTAIS DO MICROSSIMULADOR
TRANSMODELER NA MODELAGEM DA VELOCIDADE MÉDIA DE UMA VIA ARTERIAL: ESTUDO DE CASO DE
FORTALEZA
Alessandro Macêdo de Araújo, André Luis Medeiros, Janailson Queiroz Sousa, Roberto Matheus Nunes Torquato

Este estudo tem como objetivo geral definir os parâmetros do simulador TransModeler mais relevantes para a modelagem de um
corredor arterial, utilizando a velocidade média como medida de desempenho. O método empregado consistiu em compreender
e selecionar os principais parâmetros, classificar em calibráveis e possíveis de serem obtidos em campo, realizar a análise de
sensibilidade dos calibráveis e identificar aqueles com maior impacto na medida de desempenho, utilizando como estudo de caso
uma via arterial da cidade de Fortaleza. Os resultados indicaram que os parâmetros &#946; e &#947; do modelo de car-following
e o headway buffer exercem influência significativa na velocidade média. Dentre as limitações da análise, estão a consideração
apenas da diferença absoluta entre as velocidades médias e a ausência da análise de interdependência entre os parâmetros.

191 - AC - CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA DE PARÂMETROS FUNDAMENTAIS DE TRÁFEGO EM
APROXIMAÇÕES DE INTERSEÇÕES URBANAS SEMAFORIZADAS
Fabio de Souza Pereira Borges, Adelaida Pallavicini Fonseca, Li Weigang

A coleção e análise dos dados registrados nos sistemas de controle de tráfego e equipamentos de fiscalização eletrônica de
veículos baseadas em big data constituem provavelmente uma das ferramentas de pesquisa mais importantes e amplamente
usadas em transportes. Neste contexto, as técnicas de data mining têm proporcionado excelentes resultados na classificação
e previsão dos regimes de fluxo livre e congestionado em rodovias, exclusivamente. Então, considerando que vias urbanas e
rodovias possuem comportamentos diferentes, este trabalho propõe uma metodologia de calibração dos parâmetros fundamentais
de tráfego, especifica para aproximações de interseções urbanas semaforizadas, por meio da técnica de agrupamento k-means
aplicada aos dados registrados por esses equipamentos instalados nas aproximações. Para validar o método, foram utilizados
os dados coletados por 08 sensores dispostos em duas interseções entre os meses de dezembro de 2014 e junho de 2017. Os
resultados dessa metodologia são consistentes e promissores, principalmente devido à sua aderência às condições usualmente
aceitas no âmbito da engenharia de tráfego e ao aproveitamento da infraestrutura de equipamentos de fiscalização existente nas
cidades brasileiras.

287 - AC - MODELO MULTICRITÉRIO PARA A IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NA CIDADE
DE CAMPINA GRANDE-PB
Carlos Magno da Silva Oliveira, Camila Padovan da Silva, Cláudio Moura Silva, Murilo de Melo Santos, Paulo Cesar Marques da
Silva

A implantação de sinalização semafórica é uma decisão que acarreta impactos consideráveis, sendo que esse dispositivo é usado
para controlar o tráfego em vias urbanas. Existem diversos métodos que são utilizados pela Engenharia de Transporte para embasar
a tomada de decisão quanto à implantação de semáforos. Alguns métodos são utilizados para identificar a necessidade de instalação
dessa forma de sinalização de trânsito, sendo considerados diversas áreas de interesses para avaliação. Este artigo apresenta uma
abordagem multicritério, aplicada na cidade de Campina Grande-PB, onde é estruturado um modelo com o instrumento teóricometodológico de intervenção selecionado – Metodologia de Multicritério de Apoio à Decisão Construtivista (MCDA-C), que permite
estabelecer uma relação de prioridade, possibilitando hierarquizar, dentre o universo de interseções viárias aspirantes a receberem
semáforos, aquelas com maior necessidade de implantação deste dispositivo.

Tráfego Urbano e Rodoviário
ST - Tráfego em Vias Urbanas II
58 - AC - ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS DOS DETETORES DE UM SISTEMA INTELIGENTE DE
TRANSPORTES
Pedro Laranjeira, José Pedro Tavares, João Abreu e Silva

A quantidade de dados gerados pela sociedade tem vindo a crescer rapidamente e a área de Engenharia de Tráfego não escapa a
esta tendência. Vários sistemas inteligentes de transporte (ITS) produzem, registam e armazenam dados de tráfego há já alguns
anos, sem que muitas vezes essa quantidade de dados tenha sido tratada, analisada ou utilizada. O presente trabalho desenvolve
ferramentas específicas para o tratamento, visualização e análise dos dados provenientes do ITS do Município do Porto. Os sensores
desse ITS serão classificados pela qualidade dos seus atributos, designadamente identificando os detetores que mais contribuem
para a explicação do comportamento do tráfego. As metodologias desenvolvidas recorrem às técnicas de deformação dinâmica
temporal, algoritmo Euclidiano e análise de componentes principais, de modo a realizar, sem custos, atividades da Engenharia de
Tráfego que tradicionalmente mobilizam avultados recursos e tempo.

334 - RT - AVALIAÇÃO DA RELAÇÃO DE CENÁRIOS DE TRÁFEGO COM AGREGAÇÃO SUB-HORÁRIA E
ACIDENTES DE TRÂNSITO EM INTERSEÇÕES SEMAFORIZADAS
Lucas Tito Pereira Sobreira, Flávio José Craveiro Cunto

O advento de novas tecnologias de monitoramento de tráfego permite o desenvolvimento de estudos mais robustos na área da
segurança viária, a partir da obtenção de dados com pequena agregação temporal (1 a 15 minutos). Surgem, também, novas
técnicas para modelagem da relação entre variáveis preditoras e acidentes de trânsito, como a utilização de cenários de tráfego,
em detrimento das entidades. Esta dissertação de mestrado tem como principal objetivo avaliar a relação entre cenários de tráfego
com agregações de 15 minutos e acidentes de trânsito em interseções semaforizadas da cidade de Fortaleza-CE.

569 - AC - MÉTODO DE SUBTRAÇÃO DE FUNDO PARA DETECÇÃO VEICULAR EM CONDIÇÕES DE
TRÁFEGO INTERROMPIDO
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Lucas Sousa Ferreira, Flávio José Craveiro Cunto
Um dos grandes problemas no processamento de imagens para o estudo de tráfego urbano ocorre na etapa de subtração de
fundo devido a ocorrência de interrupções no fluxo. As funções de segmentação, em geral, apresentam dificuldades de detecção
de objetos em situações inerciais, no caso, veículos. O presente trabalho consiste na proposição de um método capaz de fazer a
diferenciação dos elementos do tráfego quando este é interrompido, a partir de um método de subtração de fundo por limiarização.
Observa-se que o método proposto obteve melhores resultados, no comparativo com o método de misturas gaussianas(MOG2), em
vista dos indicadores de acurácia e do teste t. A análise comparativa resultou em taxas de exatidão e precisão de 91,5% e 89,0%,
respectivamente, para o método proposto, enquanto o MOG2 obteve taxas de 79,2% e 85,1%. Faz-se também a apresentação das
limitações do método, bem como proposições para estudos posteriores.

224 - AC - ANÁLISE ENTRE TEMPO REPORTADO DA OCORRÊNCIA DE ACIDENTES DE TRÂNSITO E
PERTURBAÇÕES NA CONDIÇÃO DE FLUXO VEICULAR EM INTERSEÇÕES SEMAFORIZADAS
Lucas Tito Pereira Sobreira, Gabriela Gomes Soares Rezende, Flávio José Craveiro Cunto

O advento de novas tecnologias de monitoramento e controle de tráfego permite o desenvolvimento de estudos mais robustos de
segurança viária, a partir da obtenção de dados de tráfego desagregados em intervalos de 1 a 15 minutos ou até em tempo real.
Entretanto, com a aplicação desse tipo de dado demanda um melhor conhecimento sobre a precisão do horário de reportagem dos
acidentes. Este trabalho tem como objetivo apresentar uma análise entre os tempos reportados dos acidentes e perturbações nas
condições de fluxo em interseções semaforizadas. A perturbação no fluxo veicular foi detectada a partir de oscilações na velocidade
com utilização de algoritmo e validada com uma análise visual. Os resultados mostraram uma diferença média de 17 minutos entre
a reportagem e a ocorrência da perturbação com desvio padrão de 24 minutos. Verificou-se, também, que acidentes com feridos
e fatalidades tendem a apresentar maior precisão comparados aos sem vítimas.

526 - AC - MÉTODOS PARA AVALIAÇÃO DE CONDIÇÕES DE TRÁFEGO A PARTIR DE DADOS DO GOOGLE
TRAFFIC E DO TWITTER
André Borgato Morelli, Andre Luiz Cunha

Tendo em vista a dificuldade na determinação do nível de serviço em regiões urbanas complexas, o presente trabalho propõe uma
análise exploratória de dois métodos distintos para avaliação de qualidade de transporte para veículos automotores em regiões
urbanas. O primeiro método baseou-se na medição do comprimento de congestionamentos e lentidão na rede viária a partir de
técnicas de processamento de imagens em mapas de tráfego. Para tanto foram obtidas imagens da camada de tráfego do Google
Maps (Google Traffic), para intervalos de 15 minutos, na cidade de São Paulo, visando a determinação do comprimento total de
vias congestionadas ou com lentidão a partir de contagem de pixels. Já o segundo método baseou-se em dados obtidos em uma
rede social digital, analisados com técnicas de processamento de linguagem natural e aprendizado de máquina para obtenção
da qualidade do ponto de vista do usuário. Para tanto, foram coletados comentários no Twitter (tweets) com palavras-chave
relacionadas ao tráfego e classificados como positivos, negativos ou não relacionados. Durante os cinco dias úteis analisados, o
volume dos comentários negativos foi comparado ao comprimento total de vias congestionadas ou com lentidão na região urbana.
Os resultados apontam forte correlação entre os dois métodos, e sinalizam a possibilidade de ambos serem alternativas viáveis
para a medida de qualidade de tráfego.

Tráfego Urbano e Rodoviário
ST - Tráfego em Rodovias I
219 - AC - ESTIMATIVA DO TRÁFEGO GERADO EM RODOVIAS FEDERAIS A PARTIR DO MODELO
GRAVITACIONAL DE DISTRIBUIÇÃO DE VIAGENS

Felipe do Amaral Costa, Anderson Rosniecek, Marília Macêdo de Melo, Sidney Boaretto da Silva, Paulo Cesar Marques da Silva
O tráfego gerado é o efeito verificado quando melhorias em uma rodovia promovem o aumento do número de viagens, aumentando
sua demanda. Deve-se, por isso, calcular a elasticidade da demanda da rodovia para estimar-se a parcela de tráfego gerado nos
estudos de viabilidade técnica de rodovias federais brasileiras. Através do estudo de caso de trecho da rodovia BR-330/BA, buscouse quantificar tal efeito por meio do Modelo Gravitacional de Distribuição de Viagens. Os resultados de elasticidade encontrados
mostraram-se entre 70% e 90% inferiores aos obtidos no estudo utilizado como referência para comparação.

230 - AC - A UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO (VANT) NA AEROFOTOGRAMETRIA E
ANÁLISE DO TRAÇADO GEOMÉTRICO HORIZONTAL: ESTUDO DE CASO DA TRILHA DO TALHAMAR –
TAVARES/RS
Camila da Silva Martinatto, Christian Garcia Serpa, Milton Luiz Paiva de Lima, Cezar Augusto Burkert Bastos

A Trilha do Talhamar situa-se em meio ao Parque Nacional da Lagoa do Peixe, no município de Tavares/RS. Trata-se de uma via
não pavimentada que permite a circulação de veículos pelo interior do Parque, sendo assim, a qualidade da infraestrutura é de
suma importância para o desenvolvimento das atividades locais e consequentemente alavancando o turismo pelo Parque. Este
trabalho aborda a análise do traçado geométrico horizontal existente e de uma nova alternativa, para tanto é necessário obterse informações topográficas do terreno. Com os avanços tecnológicos, a aerofotogrametria vem sendo amplamente utilizada,
e com auxílio do Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT) Dji Phanton 3 foi realizado a captura de imagens fotográficas. Através do
processamento das imagens, pode-se gerar o Modelo Digital de Elevações (MDE) e a ortofoto do terreno, sendo possível analisar
as atuais condições por onde a Trilha do Talhamar se desenvolve e propor uma alternativa que seja favorável às condições
topográficas do terreno.

267 - AC - SIMULACIÓN E IMPORTANCIA DEL DESEMPEÑO DE UN VEHÍCULO DE PASEO EN
TRAYECTORIA CURVA ESTABLE
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Gustavo R. Di Rado, Gustavo H. Devincenzi, Facundo Silvero, Daniel Sergio Presta García
De acuerdo con la U.S. Federal Highway Administration cerca del 30% de los accidentes fatales cada año en Estados Unidos ocurren
en trayectos curvos, y el 83% de ellos son por salida de pista en derrape lateral, trompo o volcamiento. La principal causa de
este hecho, ocurre por exceso de velocidad en la curva, ausencia de señalización vertical que indique límites máximos, ausencia
de estudios de ingeniería que determinen un índice de consistencia geométrica adecuada, inexistencia de un perfil de velocidades
reales inducido por el trazado definitivo de la vía, deficiencia en la señalización horizontal en lo que respecta a visibilidad de
sobrepaso. En este trabajo se aborda la problemática física y dinámica de un vehículo de paseo en trayectoria curva, y se desarrolla
un modelo matemático simplificado para su utilización en un simulador de conducción de vehículos.

269 - AC - DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA AVANÇADO PARA ESTUDOS E
PROJETOS VIÁRIOS: A UTILIZAÇÃO DE BIG DATA GEORREFERENCIADOS
Daniel Sergio Presta García, Zélia Silveira d’Azevedo, André Hoeper Kieling, Sander Fraga Farinha da Silva, Gabriel Santos
Chagas, Gustavo Rubén Di Rado, Marcelo André Wandscheer, Fernando Fraga de Freitas dos Santos

Sistemas viários estão entre os sistemas mais complexos criados pela civilização humana. Mapas e modelos são utilizados para
representar e caracterizar tais sistemas. Atualmente, com a utilização de múltiplas tecnologias de informação e acesso a grandes
bases de dados (Big Data) os sistemas viários podem ser caracterizados em “tempo real” com informações estáticas e dinâmicas. O
presente artigo reúne as principais consultas e resultados disponíveis em ambiente Web, pelos softwares de geolocalização Google
Maps e Bing Maps. Propõe ainda um conjunto de procedimentos para a construção de cenários em ambiente CAD decorrente das
consultas de (i) mapas, (ii) imagens de satélite e (iii) coordenadas X,Y,Z para reprodução de superfícies.

431 - AC - FISCALIZAÇÃO DE CARGAS RODOVIÁRIAS: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE POSTO DE
PESAGEM VEICULAR MÓVEL E UM SISTEMA WIM IMPLANTADO NA RODOVIA BR-290/RS - FREEWAY
André Luiz Bock, Lélio Antônio Teixeira Brito

Nas últimas décadas os pavimentos rodoviários brasileiros têm tido seu desempenho comprometido devido a uma série de fatores,
entre eles incluem-se não somente o crescente aumento do volume de tráfego de veículos pesados e aumento de sua capacidade
de transporte, mas principalmente a circulação com cargas acima dos limites legais estabelecidos, configurando uma situação
crítica para a durabilidade da estrutura projetada. Neste contexto, o presente artigo insere-se em um amplo estudo de espectro de
cargas realizado na Rodovia BR-290/RS e apresenta dados parciais de um monitoramento comparativo da eficiência de fiscalização
com análise de dados de um posto de pesagem veicular móvel (PPVM) e a instalação e operacionalização de um equipamento de
pesagem dinâmica de alta velocidade HS-WIM (Hight Speed Weigh-in-Motion). As análises realizadas possibilitaram determinar
as cargas e os níveis de sobrecargas praticados na rodovia, além de estimar a variação dos dados através dos dois sistemas de
fiscalização analisados.

601 - RT - BIG DATA E SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE VEÍCULOS – SINIAV:
APLICAÇÕES PARA O SETOR DE CONCESSÃO DE RODOVIAS NO BRASIL
Carlos Magno da Silva Oliveira, Pastor Willy Gonzales-Taco

O presente trabalho apresenta uma proposta de dissertação, que tem por objetivo identificar aplicações de Big Data que possibilite
o desenvolvimento e implantação do Sistema Nacional de Identificação Automática de Veículos – SINIAV para o setor de concessão
de rodovias. O uso da tecnologia de identificação por radiofrequência (RFID) como variável tecnológica do SINIAV e a aplicação de
Big Data para análise sistêmica dos dados devem ser estruturadas para apoiar a implementação e operacionalização do Sistema.
Os estudos, ainda em desenvolvimento, consistem em exibir o sistema de identificação automática de veículos no universo dos
Sistemas Inteligentes de Transportes (ITS), por meio de um modelo sistêmico, construído com base numa análise funcional
combinada com o conceito de Big Data aplicadas a negócios de transportes nas rodovias concedidas.
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149 - AC - AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA EM TRECHOS URBANOS
CRÍTICOS DAS RODOVIAS FEDERAIS BRASILEIRAS
Cássio Leandro do Carmo, Archimedes Azevedo Raia Junior

Este artigo busca avaliar as condições da infraestrutura viária em trechos urbanos críticos das rodovias federais. De acordo com
programas de segurança viária que adotam conceitos para um sistema de transportes seguro, como o Visão Zero, acidentes
de trânsito, quando ocorrerem, não devem provocar vítimas fatais ou seriamente feridas. Este trabalho delimita os dados das
ocorrências em cerca de 77.000 vítimas de acidentes, no período de 2010 a 2014, em trechos urbanos de rodovias federais
brasileiras. Após segmentados a cada dez quilômetros, o número de vítimas foi contabilizado, e os trechos mais críticos identificados.
Os trinta segmentos com maior acidentalidade foram selecionados para a verificação da qualidade das condições de infraestrutura,
com utilização da avaliação da Pesquisa CNT de Rodovias. Apenas 21% destes segmentos apresentaram pavimento, geometria e
sinalização em condições boas ou ótimas, o que mostra a deficiência de pelo menos uma das características viárias nos trechos
analisados.

595 - AC - INFLUÊNCIA DA CHUVA NA PROBABILIDADE DE BREAKDOWN
Douglas Zechin, Daniel Rodrigues Acosta, Helena Beatriz Bettella Cybis, Ricardo Abreu

O termo capacidade tem sido utilizado para descrever um valor determinístico que representa o volume máximo suportado por uma
rodovia. Estudos apontam a importância de não se utilizar um único valor para a capacidade, mas sim o conceito de probabilidade
de ocorrência de breakdown. Nesse artigo são comparadas as probabilidades de breakdown sob diferentes condições climáticas
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em uma rodovia. Para isso, são cruzados dados de detectores do tipo laço indutivo e dados de pluviômetros automáticos. São
comparadas duas metodologias de identificação de breakdown. A melhor é utilizada para geração de curvas de probabilidade
de breakdown por meio dos métodos PLM e máxima-verossimilhança com a distribuição de Weibull. Os resultados apresentam
diferenças significativas entre as diferentes condições climáticas.

225 - AC - PROPOSTA METODOLOGICA PARA DEFINIÇÃO DE SEGMENTOS HOMOGENEOS EM RODOVIAS
DE PISTA SIMPLES
Rogério D’Avila, Lucas Chaves Chiaradia, Heloisa Maria Barbosa

Este trabalho apresenta uma metodologia específica, através de conceitos já existentes, para a segregação de Segmentos
Homogêneos em uma rodovia de Pista Simples. O objetivo do trabalho é ser um subsídio útil no processo de análise de previsão de
acidentes em rodovias de Pista Simples considerando que, atualmente, há uma dispersão no que tange ao conceito de segmento
homogêneo. Conforme será detalhado ao longo deste trabalho, e com referência ao HSM, uma das principais variáveis para o
processo de estimativa de previsão de acidentes é a extensão do segmento homogêneo, porém, os resultados podem apresentar
distorção caso o segmento analisado não oferecer a homogeneidade adequada.

487 - AC - CALIBRAÇÃO DO MODELO DE DESEMPENHO DE CAMINHÕES DO VISSIM USANDO DADOS DE
GPS EMBARCADO
Luan Guilherme Staichak Carvalho, José Reynaldo Setti

Simuladores de tráfego permitem avaliar cenários de maneira segura e com baixo custo. Todavia, os modelos matemáticos que os
regem são ajustados para cenários frequentes no país de origem do simulador. No Vissim, os modelos referentes ao deslocamento
de caminhões simulam veículos com melhor desempenho, se comparados aos caminhões brasileiros. Este trabalho apresenta a
calibração das funções de aceleração para caminhões do Vissim, utilizando a diferença entre perfis de velocidade simulados e reais
como medidas de ajuste. Foram obtidos perfis individuais para 57 caminhões que trafegaram por cerca de 18 km ao longo de uma
rodovia de pista dupla em relevo ondulado, sob baixo fluxo de tráfego. A calibração foi automatizada por meio de um algoritmo
genético. Diversas execuções do algoritmo foram realizadas, variando os números de gerações e tamanho populacional. As funções
de aceleração obtidas são apresentadas e discutidas.

387 - AC - FERRAMENTA MULTICRITÉRIO PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA SINALIZAÇÃO
VERTICAL EM TRECHOS DE RODOVIAS

Samuel Baesso Muller, Raquel Cristina Ferreira Silva, Samuel Augusto Mota Silva, Carmen Brum Rosa, Alejandro Ruiz Padillo
O modo rodoviário é uma forma de transportes essencial atualmente, porém, grande parte da malha viária possui algum tipo
de deficiência, como na sinalização. A sinalização viária é parte fundamental para auxiliar na organização do trânsito e constitui
medidas de baixo custo no tratamento de pontos críticos. Neste estudo, desenvolveu-se uma ferramenta interativa capaz de
avaliar o desempenho da sinalização vertical em trechos de rodovia considerando os múltiplos critérios que influenciam. Assim, a
ferramenta propõe uma adaptação do método multicritério qualitativo da Matriz de Leopold, com pesos determinados a partir de
um painel de especialistas. Com o intuito de se comprovar o funcionamento da ferramenta, foi realizado um estudo de caso de
três diferentes interseções de rodovia, que permitiu determinar qual o desempenho da sinalização vertical em cada uma e quais
as placas se encontram em melhor e pior estado, para assim decidir e priorizar ações de melhora.

104 - RT - INFLUÊNCIA DAS CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS E DE LUMINOSIDADE NA OPERAÇÃO DE
RODOVIAS PAULISTAS DE PISTA DUPLA
Juliana Mitsuyama Cardoso, José Reynaldo Setti

Esta pesquisa de mestrado visa estudar a influência da luminosidade e de condições meteorológicas adversas na operação de
rodovias no estado de São Paulo, comparando o fluxo de tráfego em condições chuvosas e/ou à noite com o fluxo de tráfego em
condições ideais (pista seca, no período diurno). Dados de 94 estações permanentes de monitoramento de tráfego localizadas em
rodovias de pista dupla serão cruzados com dados de precipitação obtidos por meio das imagens dos radares meteorológicos de
Bauru e Presidente Prudente. Tanto os dados de tráfego como as imagens dos radares são obtidos a cada 15 minutos. Para cada
um desses 15 minutos, determina-se se o tempo está firme ou chuvoso, através da cor do pixel correspondente à cada estação
de monitoramento de tráfego. No caso de chuva, também se determina sua intensidade: fraca, moderada ou forte. O banco de
dados de chuva será cruzado com os dados de tráfego para que seja possível analisar a influência das condições do tempo e da
luminosidade sobre o fluxo veicular em cada local estudado.
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77 - RIC - INFLUÊNCIA DA EXPERIÊNCIA COMO CONDUTOR NA PERCEPÇÃO DE SEGURANÇA: UM
ESTUDO EXPLORATÓRIO EM MINAS GERAIS
Douglas Henrique Ferreira Coelho, Agmar Bento Teodoro

Baseado na contemporânea preocupação com a segurança e comodidade dos usuários do modo rodoviário, é possível citar diversos
problemas que tangem a temática e que acarretam elevados índices de acidente e rígidas críticas à forma de educar condutores.
Frente ao exposto, o objetivo do atual estudo que se encontra ainda em andamento é avaliar a percepção de segurança de
condutores no sistema viário do estado de Minas Gerais, considerando seu nível de experiência em dirigir. Para tanto, será aplicado
aos condutores um questionário que servirá de base para conhecer tanto sua percepção quanto suas experiências teóricas e
práticas com o trânsito. Espera-se que este estudo, que está na fase de Elaboração do Questionário, possa contribuir para estudos
futuros, bem como para tomadas de decisões acerca dos assuntos: educação no trânsito e segurança viária.
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103 - RIC - PROPOSIÇÃO DE UM BANCO DE DADOS DE ACIDENTES PARA RODOVIAS
George Miguel Farha Diban, Barbara Stolte Bezerra, Maria Lígia Chuerubim, Irineu da Silva

O projeto tem como objetivo principal propor um banco de dados de acidentes para rodovias, com a finalidade de elaborar modelos
de previsão de acidentes. O método consiste em estimar a frequência média da ocorrência de acidentes, por meio de modelagem
estatística a partir do software com linguagem R. Os modelos de previsão de acidentes é uma ferramenta útil para sugerir possíveis
intervenções para redução dos acidentes de trânsito; e/ou auxiliar durante a fase de projeto na escolha da melhor alternativa de
operação com relação ao número estimado de acidentes.

543 - RIC - AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DE RISCO NA CICLOVIA DO CARIRI
Mateus Silva Brito, Ary Ferreira da Silva

O presente trabalho tem por objetivo avaliar a percepção do risco que o usuário corre na ciclovia do Cariri, no estado do Ceará. Os
dados foram coletados através de questionário, avaliando as percepções dos entrevistados frente a filmagens de trechos do trajeto
da ciclovia entre Barbalha, Juazeiro do Norte e Crato. Pretende-se com os resultados avaliar quais trechos oferecem mais risco de
acidente aos usuários, e a partir disso analisar as causas e possíveis ações para aumento da segurança no uso.

635 - RIC - CALIBRAÇÃO DE PARÂMETROS COMPORTAMENTAIS DE MODELOS MICROSCÓPICOS DE
SIMULAÇÃO DE TRÁFEGO EM VIAS URBANAS
Rebecca Bicalho Costa, Isabela Bianca Coutinho Cordeiro, Karla Cristina Rodrigues Silva, José Elievam Bessa Junior

O objetivo deste trabalho foi o levantamento e verificação dos principais parâmetros comportamentais que podem ser calibrados
para a realidade brasileira no simulador de tráfego Advanced Interactive Microscopic Simulator for Urban and Non-Urban Networks
(Aimsun, versão 8.2). Embora haja alguns estudos que abordam o tema (Ayala, 2013; Figueiredo, 2013; Oliveira, 2014; Oliveira,
2016; Vilarinho, 2008), devido à variedade de parâmetros envolvidos e a dificuldade de obtenção de dados em campo, o tema
é ainda pertinente e passível de estudo. Os parâmetros comportamentais do Aimsun selecionados para calibração neste estudo
foram: Velocidade máxima desejada; Aceleração máxima; Desaceleração normal; Desaceleração máxima. Tais parâmetros, obtidos
a partir de uma rota pré-estabelecida como estudo de caso, serão inseridos no simulador e os resultados serão confrontados com
aqueles obtidos usando-se os parâmetros default do simulador.

460 - RIC - MODELO DE PREVISÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO COM MOTOCICLETAS EM RODOVIAS
ESTADUAIS DO CEARÁ
Igor Marreira dos Santos, José Luciano Lopes da Costa Filho, Hélio Henrique Holanda de Souza

Neste relatório de iniciação científica será apresentado o crescimento da utilização de motocicletas, seja por proporcionar facilidade
e rapidez no deslocamento ou pelo fato de mudanças possibilitaram o acesso das classes menos privilegiadas a esse tipo de
veículo. De acordo com o crescimento desse veículo em específico, aumentou também a probabilidade de acidentes. O Ceará
ocupava a 8º posição no ranking de mortes por acidentes de motocicletas no Brasil. Com esses dados foram calibrados e analisados
modelos de previsão de acidentes de tráfego em rodovias estaduais do Ceará. O objetivo de prever acidentes de trânsito pode
ser explicado como determinar o valor esperado de uma taxa de acidentes através de modelos matemáticos e algumas variáveis
possuem influência significativa para o aumento ou redução da quantidade de acidentes. Esses modelos foram calibrados com a
ajuda do Software estatístico R, em que de acordo com suas características precisou-se utilizar o modelo linear generalizado e as
distribuições de Poisson e Binomial Negativa. Optou-se por fazer 2 tipos de conjuntos de dados, com 8 modelos em cada uma. Após
a calibração, também se verificou resultados dos parâmetros para a escolha do melhor modelo.

704 - RIC - CALIBRAÇÃO DO MODELO DINÂMICO DE SIMULAÇÃO DO AIMSUN EM VIAS URBANAS DE
BELO HORIZONTE
Isabela Bianca Coutinho Cordeiro, Rebecca Bicalho Costa, Karla Cristina Rodrigues Silva, José Elievam Bessa Junior

O trabalho tem como objetivo a calibração de alguns parâmetros comportamentais do Advanced Interactive Microscopic Simulator
for Urban and Non-Urban Networks (Aimsun, versão 8.2), a partir de coleta de dados em vias urbanas de Belo Horizonte. O foco
deste trabalho é no modelo dinâmico veicular do simulador estudado. O estudo consiste, portanto, em avaliar e obter alguns
parâmetros comportamentais do Aimsun, como os de car-following, lane-changing e gap-acceptance. Para isso, foi realizada uma
revisão bibliográfica dos trabalhos que abordam essa questão de modo a identificar deficiências e potencialidades para o presente
estudo. Espera-se que, a partir do resultado desta pesquisa, os parâmetros de calibração obtidos possam servir de base para a
realização de outras simulações microscópicas de tráfego em vias urbanas brasileiras.
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73 - CT - AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA SEGURANÇA VIÁRIA DO BUS RAPID TRANSIT DA AVENIDA
BEZERRA DE MENEZES
Caio Assunção Torres, Lara Bastos Bezerra, Mário Angelo Nunes de Azevedo Filho

O sistema Bus Rapid Transit (BRT) é considerado umas das soluções de mobilidade mais completa e eficiente para as médias
e grandes cidades. Entretanto, os aspectos de Desempenho da Segurança Viária (DSV) dos sistemas BRT, não são tão bem
compreendidos e avaliados quanto os seus já bem documentados impactos operacionais e ambientais. O presente artigo avaliou
o DSV do BRT da Av. Bezerra de Menezes, em Fortaleza, a partir de uma análise do tipo antes e depois com grupo de controle. O
resultado apresentou fortes indícios de que a implantação do corredor BRT contribuiu para o aumento da violência do trânsito na
via em estudo envolvendo, principalmente, os ônibus. Foram identificados dois pontos onde se concentraram os acidentes com
vítimas envolvendo ônibus. Uma análise detalhada dos acidentes e inspeção in loco permitiu a identificação dos principais fatores
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de riscos e a proposição de soluções para melhorar o DSV nesses locais

563 - CT - ESTRATÉGIA DE FISCALIZAÇÃO PREDITIVA PARA REDUÇÃO DA MORTALIDADE EM
FORTALEZA
André Luis Barcelos Matos

A cidade de Fortaleza nos últimos anos vem assumindo uma posição de destaque nacional em relação a política de segurança
viária. Com o advento da parceria entre a Prefeitura de Fortaleza com a Instituição internacional Bloomberg, houve uma profunda
mudança na gestão da segurança viária na cidade, através de uma atuação coordenada, envolvendo ações de gestão de dados,
desenho urbano, comunicação e em especial a adoção de um novo protocolo de fiscalização, com uma doutrina operacional
direcionada ao combate dos principais fatores de risco associados a ocorrência e a severidade dos acidentes, através de estratégias
baseadas nos princípios de fiscalização preditiva.

652 - CT - SIMULADO DE ACIDENTE COM MÚLTIPLAS VÍTIMAS TRECHO ADMINISTRADO PELA
CONCESSIONÁRIA TRIUNFO CONCEPA
Ricardo Rossato Abreu, Thiago Vitorello, Fábio Hirsch, Cristiano da Rosa Kowalski, Fernando Cronst

Os acidentes de trânsito, em todo o mundo, estão entre as principais causas de mortes da população. Trazendo para o Brasil, não
nos diferenciamos em nada a realidade vivida. Diante deste contexto, visando melhorias contínuas nas rodovias, as concessões de
rodovias, privadas ou não, fazem a gestão de um determinado trecho de rodovia, visando melhorias no trecho e disponibilização
aos usuários de atendimento médico e mecânico. No Rio Grande do Sul, estes serviços nas rodovias BR-290/RS e BR-116/RS entre
as cidades de Osório e Guaíba são realizados pela Concessionária Triunfo Concepa. Visando a excelência na prestação de serviços,
rotineiramente são realizados treinamentos na Concessionária buscando o aperfeiçoamento das equipes, dentre eles o simulado de
acidente com Múltiplas Vítimas se inclui. Além de estratégico, tal ocorrência faz parte do plano de contingência da Concessionária
sendo de extrema importância para a operação da rodovia. Diante disso, no intuito de realizar o simulado na rodovia administrada
pela Concepa, houveram algumas reuniões preparatórias, visando alinhamento entre todos os órgãos envolvidos neste tipo de
atendimento, sendo os principais: SAMU, ANTT, Brigada Militar, Polícia Rodoviária Federal, Hospitais, etc., com realização do
simulado no dia 12/12/2017. Na ocasião, simulou-se um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão, sendo que todo o
processo de acionamento dos recursos, sinalização do local, triagem, encaminhamento e deslocamentos das vítimas, e andamento
do atendimento foi acompanhado por todos os órgãos envolvidos. Foi possível notar a importância da integração entre as entidades
de segurança pública em um caso de acidente desta dimensão, onde o sistema de atendimento, seja da Concessionária ou público
é colocado a prova.

692 - CT - AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA SEGURANÇA VIÁRIA DE INTERVENÇÕES EM INTERSEÇÕES
URBANAS NÃO SEMAFORIZADAS
William Gonçalves Bonfim, Caio Assunção Torres

Os elevados índices de acidentes em todo o mundo e suas consequências fazem com que hajam diversas intervenções que visam a
melhoria da segurança viária. A prefeitura da cidade de Fortaleza implementou a operação Esquina Segura que tem como objetivo
aumentar a segurança pela renovação da sinalização horizontal e vertical, e da melhoria do desenho geométrico de interseções
urbanas não semaforizadas com a colocação de tachões e sinalização para delimitar áreas de estacionamento proibido próximos
a áreas de esquina. O presente artigo avaliou o impacto da implantação dessa intervenção em interseções não semaforizadas
da cidade de Fortaleza por meio de um estudo observacional do tipo “antes” e “depois” simples e com grupo de comparação. Os
resultados obtidos demonstram uma eficácia da operação na redução do número de acidentes esperados nas interseções com uma
redução percentual média de 53% e intervalo de confiança de 95% de [42 – 64]%

695 - CT - MONITORAMENTO DE FATORES DE RISCO DURANTE A PRÁTICA DE ESTRATÉGIAS PARA
PROMOÇÃO DA SEGURANÇA VIÁRIA

Caio Assunção Torres, Lucas Tito Pereira Sobreira, Manoel Mendonça de Castro Neto, Flávio José Craveiro Cunto, Andrés Ignacio
Vecino-Ortiz, Adnan Ali Hyder
Este trabalho tem como objetivo principal apresentar o esforço de caracterização do comportamento dos usuários do ambiente de
circulação de Fortaleza em um período de três anos em relação ao perfil de velocidade, uso do cinto de segurança, uso do capacete
e ingestão de bebida alcoólica ao conduzir veículo. O procedimento metodológico de coleta de dados proposto foi realizado com
base em protocolos de pesquisa observacionais, estabelecidos pela Johns Hopkins University. Os resultados mostraram melhorias
no uso de capacete, na utilização de cinto de segurança e nos indicadores de bebida e direção. Os excessos de velocidade
praticados pelos condutores não apresentaram tendência de melhora ou piora no período estudado.

176 - CT - USO DE SIMULADOR DE TRÁFEGO PARA DEFINIÇÃO DO LIMITE DE VELOCIDADE MÁXIMA
PERMITIDA EM UMA AVENIDA NO CAMPUS DA UFSM, SANTA MARIA-RS
Renan Favero, Carlos José Antônio Kümmel Félix

O controle do limite máximo de velocidade em uma via é uma estratégia de gerenciamento da segurança e fluxo de tráfego. Este
artigo tem como objetivo avaliar os impactos no trânsito da mudança de limite de velocidade máxima em uma via urbana através
da microssimulação de tráfego, avaliando a segurança e capacidade de fluxo da via. Os resultados indicaram que a estratégia de
limite de velocidade é fundamental para a segurança dos pedestres e que para o local de estudo o limite de velocidade de 40 km/h
apresentou maiores benefícios quanto ao fluxo e tempo de viagem.

727 - CT - CARACTERIZAÇÃO DA FROTA DE CAMINHÕES DA RODOVIA BR-040 PARA FINS DE
SIMULAÇÃO MICROSCÓPICA COM O VISSIM

Carolina Moreira de Lima, Luiza Vorcaro Fleury, Frederico Amaral e Silva, José Elievam Bessa Junior, Anáiram Lima Costa, Diego
Milli da Costa Velho, Aline Ferreira Andalicio
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Este trabalho teve, como meta, caracterizar a frota de caminhões da rodovia BR-040, com o intuito de realizar simulações no
Vissim. Para isso, foram obtidas as distribuições acumuladas de massa e de potências de quatro categorias veiculares: leves,
médios, pesados e extrapesados. A partir de dados obtidos em uma balança móvel, foram encontradas as informações acerca da
massa veicular. Os dados de potência foram estabelecidos para uma amostra de cerca de 450 veículos que passaram em um ponto
da via, com as informações sendo obtidas de catálogos técnicos dos veículos encontrados em websites. Com o auxílio do TruPer,
uma macro utilizada para simular o desempenho de um veículo isolado em uma via, foram estabelecidas as curvas de aceleração
máxima e desejadas, também necessárias para simulação no Vissim e que são utilizadas juntamente com as curvas de massa e
potência para caracterizar o desempenho veicular.

491 - CT - ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE ELEMENTOS SEPARADORES DE FLUXO EM RODOVIAS DE
PISTA DUPLA QUANTO À SEGURANÇA VIÁRIA
Gabriel Andrade Lanzaro, Michelle Andrade

A acidentalidade em rodovias federais tornou-se um problema grave pelo fato de, somente em 2014, 20% das mortes no trânsito
terem ocorrido em vias dessa categoria. Nesse contexto, cabe citar as rodovias de pista dupla, que atendem intensos volumes
de tráfego associados a elevadas velocidades diretrizes, representando um papel significativo na malha rodoviária nacional. Tais
rodovias apresentam uma segregação para separar fluxos opostos, normalmente fornecida pelo canteiro central. Contudo, muitas
rodovias apresentam somente uma faixa central como elemento de separação, permitindo a ocorrência de colisões frontais, um
dos tipos mais graves de acidentes. Desse modo, este estudo realizou uma avaliação simplificada do impacto do tipo de separação
de fluxo (linha de divisão de fluxos opostos, canteiro central ou barreira) na acidentalidade e na severidade em rodovias com
operação de pista dupla, comprovando a efetividade das barreiras rígidas tanto em termos de segurança viária quanto em termos
de investimento.

199 - CT - AVALIAÇÃO DO DESLOCAMENTO DE PEDESTRES EM TRAVESSESSIA DE VIAS: UM ESTUDO DE
CASO EM NOVA LIMA
Agmar Bento Teodoro, Arthur Andrade de Sousa, Carolina Moreira de Lima

O “Ritual da cortesia” é um conjunto composto por três regras: Regra da Continuidade, da Competição e da Imposição, proposto
por Mikael Jonasson em 2000, que visa esclarecer como os conflitos da circulação urbana se relacionam na perspectiva da cidade.
Este trabalho teve como objetivo compreender os conflitos da circulação urbana, em relação ao deslocamento de pedestres
e motoristas diante das travessias, por meio do “Ritual da Cortesia”. Para isso, escolheu-se uma rotatória, composta por oito
travessias, do bairro Vila da Serra no município de Nova Lima, MG como estudo de caso. Por meio da observação não-participante
obteve-se a caracterização de 151 conflitos. Os resultados mostram que o maior percentual dos conflitos é caracterizado pela
“Regra da Continuidade”, contudo não atende o cenário ideal, evidenciado pelo não cumprimento do artigo 214 do Código de
Trânsito Brasileiro.

510 - CT - CONDIÇÕES DE TRÁFEGO E PROPOSTAS DE MELHORIAS PARA UMA VIA URBANA NA CIDADE
DE NOVA SANTA RITA/RS
Fabio Bonetti, Anelise Schmitz, Danielle Clerman Bruxel

A pesquisa apresenta o estudo de condições de tráfego na Avenida Getúlio Vargas no trecho entre a Avenida Santa Rita e a Rua do
Ipê, na cidade de Nova Santa Rita, RS. Para o levantamento das informações foram coletados os dados que poderiam influenciar
nas causas de problemas. Foram coletados dados dos boletins de ocorrência, junto à Brigada Militar, realizada a contagem de
tráfego e levantada a topografia e análise in loco do trecho, para que pudessem ser estabelecidas as propostas de melhorias.
Observou-se que embora atualmente o trajeto não tenha um fluxo de veículos significativo, existe lentidão no trânsito e falta
de sinalização horizontal e vertical. A demanda local viabiliza muito o veículo em contrapartida aos pedestres e ciclistas. Sendo
assim, deveriam ser amenizados os problemas com a intervenção técnica em curto prazo e com baixo custo, já em longo prazo os
investimentos são de alto custo.
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Área Temática: Modelos e Técnicas de Planejamento de Transportes
Modelos e Técnicas de Planejamento de Transportes
ST - Modelagem Aplicada ao Transporte de Carga
2 - AC - MODELO DE DISTRIBUIÇÃO COMPARTILHADA DE JORNAIS E E- COMMERCE
Felipe Brum de Brito Sousa, Rafael Roco de Araújo, Fernando Dutra Michel

A disponibilização de notícias e leitura on-line através de smartphones, tablets e computadores tem reduzido a venda de jornais
impressos no mundo. Por outro lado, a logística de cargas expressas (característica dos modelos de e-commerce) cresce a cada dia
fazendo uso de recursos terceirizados otimizados, situação que será acelerada no futuro com as “entregas no mesmo dia” (same-day
delivery). Este estudo tem como objetivo elaborar um modelo para o planejamento da distribuição física compartilhada de jornais
e produtos de e-commerce para uso do operador logístico. Propõe-se um problema de alocação de cargas multiperíodo e não um
problema típico de roteirização como ocorre na maioria dos estudos de logística rodoviária. Sua resolução será realizada através
de otimização discreta (veículos e cargas inteiras), através de modelagem matemática e processamento em Matlab®, analisamse cenários da distribuição física terceirizada, abrangendo o impacto de incrementos da demanda de chegada na lucratividade,
penalizações de receita por postergações de carregamento, variações de custos pela inclusão de frota extra, introdução de multa
contratual por não transportar algum produto, e testes com variados tempos de postergação dos carregamentos.

3 - AC - DESAFIOS LOGÍSTICOS E RESTRIÇÕES DA DISTRIBUIÇÃO: ANÁLISE BASEADA NA
PERSPECTIVA DOS VAREJISTAS DE NITERÓI – RJ

Thiago Delgado de Souza, Fernanda Silva Toledo, Renata Albergaria de Mello Bandeira, Walmor Pereira de Andrade Neto, Vania
Barcellos Gouvêa Campos
A intensa movimentação de cargas em áreas urbanas gera um grande número de veículos nos centros das cidades. Por
conseguinte, há aumento dos congestionamentos e intensificação dos desafios no sistema de distribuição de carga. Para subverter
tais dificuldades, são estabelecidas regras e restrições locais de circulação de veículos pesados. Porém estes causam impactos
nas atividades das transportadoras e dos lojistas, parcela pouco ouvida pelas pesquisas. O objetivo do artigo é analisar quais são
as maiores dificuldades no recebimento de mercadorias no centro de Niterói sob a visão dos varejistas. Os dados coletados por
questionários aplicados in loco foram avaliados por estatística descritiva e análise multivariada. Os maiores impasses encontrados
foram a baixa quantidade de vagas para a carga e descarga e o trânsito intenso, e quanto aos desafios logísticos foram observados
a não abertura à entrega noturna e baixo nível de segurança durante o período da entrega, devido à violência urbana.

280 - AC - ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO TIPO DE MERCADORIA NO PROCESSO DE ESCOLHA DE
ATRIBUTOS PARA A DECISÃO DO VEÍCULO COMERCIAL PARA O TRANSPORTE URBANO DE CARGA
Lara Braide Rocha, Larissa Almeida Matias de Lima Batista, Bruno Vieira Bertoncini

O objetivo desse trabalho é avaliar a influência da do tipo de mercadoria na escolha de atributos para decisão veicular no transporte
urbano de carga. Para isso, foram aplicadas pesquisas de Preferência Declarada com transportadores de bebidas e alimentos na
área urbana como alvo da entrevista. Depois disso, foi gerado um modelo de escolha de atributos, por meio do modelo Logit com
Probabilidade Condicional. O próximo passo foi comparar o comportamento de decisão obtido para esses setores com um modelo
de escolha de atributos para a decisão do tipo de veículo que movimenta todos os tipos de mercadorias. Concluiu-se que os
modelos gerados são semelhantes, o que mostra a influência do tipo de setor não é determinante na escolha dos atributos para
decisão do tipo de veículo comercial a ser utilizado no transporte de carga urbano.

576 - AC - USO DE BIG DATA PARA COMPREENSÃO DO FENÔMENO DO TRANSPORTE URBANO DE
CARGAS: UMA ANÁLISE DA GERAÇÃO DE ENTREGAS
Carlos Alberto Brandão Filho, Felipe Macena Alves, Bruno Vieira Bertoncini

O objetivo deste trabalho é analisar o fenômeno do transporte urbano de cargas sob a ótica da geração de entregas urbanas de
cargas, tendo como base o uso de dados secundários, organizados em um big data obtido a partir de dados de documentos fiscais.
Pesquisadores têm uma compreensão limitada dos fluxos urbanos de mercadorias, devido à escassez de dados detalhados de tais
taxas. Neste texto, um big data obtido a partir de documentos fiscais, fonte secundária de informação e fortemente relacionada
com consumo de mercadorias, apresenta-se como uma fonte relevante de dados para a compreensão do fenômeno. Contudo, foi
preciso selecionar os dados que pudessem auxiliar nessa compreensão sem violar o sigilo fiscal das empresas. Diante dos dados
obtidos, foram analisadas as características da geração de entregas de cargas ao longo do tempo quanto à distribuição espacial
por região e atividade econômica. Observou-se uma tendência de descentralização da geração de entregas de mercadorias,
além da constatação que estabelecimentos menores, porém aglutinados, impactam mais na atração de entregas do que grandes
estabelecimentos juntos.

168 - RT - PROPOSTA DE MÉTODO PARA MODELAR A GERAÇÃO DE VIAGENS INTERMUNICIPAIS DE
TRANSPORTE DE CARGAS A PARTIR DE DADOS SECUNDÁRIOS
Ícaro Maurício Nogueira, Bruno Vieira Bertoncini

O objetivo desta pesquisa é propor um método para modelar a geração de viagens de transporte intermunicipal de carga, utilizando
dados secundários. O planejamento adequado de sistemas de transportes exige que modelos de demanda sejam elaborados,
buscando-se com isto uma caracterização satisfatória dos problemas no ambiente de estudo. Na Engenharia de Transportes,
por vezes a obtenção de dados para basear a modelagem é onerosa em termos de tempo e custo. Especificamente na área de
transporte de carga, pesquisas diretas para estimação de demanda podem ser de difícil aplicação, dado os procedimentos para
coleta de dados junto a atores do setor privado. Uma maneira de contornar esse problema pode ser pelo uso de dados secundários.
Neste contexto, a proposta desta pesquisa de dissertação é investigar quais fontes de dados e como as mesmas podem contribuir
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para a construção de modelos de geração de viagens de transporte de carga no âmbito intermunicipal.

268 - RT - AVALIAÇÃO DOS ATRIBUTOS QUE INFLUENCIAM A ESCOLHA VEICULAR PARA O
TRANSPORTE URBANO DE CARGA: UMA ANÁLISE NOS SETORES DE BEBIDAS E ALIMENTOS
Lara Braide Rocha, Bruno Vieira Bertoncini

O objetivo desse trabalho é avaliar como tomadores de decisão de empresas de transporte de carga urbano têm ponderado suas
escolhas frente aos atributos dos veículos. Busca-se nessa pesquisa avaliar setores de bebidas e alimentos, por representarem
40% da movimentação de mercadorias na área de estudo. Para tal, serão aplicadas pesquisas de preferência declarada que tentam
validar os resultados de um estudo que considerou o comportamento de transportadores brasileiros nesta decisão, porém de forma
geral, considerando diversos setores. Sabe-se que a depender da escolha veicular, a eficiência da distribuição de mercadorias pode
ser afetada. Portanto, é importante entender a influência dos diversos atributos utilizados nessa escolha, de forma a auxiliar os
tomadores de decisão a escolherem os veículos garantindo que a eficiência seja atingida.

703 - AC - MODELOS DE GERAÇÃO DE VIAGENS PARA TRANSPORTE URBANO DE CARGA EM CIDADES
HISTÓRICAS: O CASO DE SÃO JOÃO DEL REI-MG
Kaique Osorio, Roberta Alves, Renato da Silva Lima, Wilfredo Yushimito, Jose Holguin-Veras

O objetivo do trabalho é desenvolver e aplicar modelos de geração de viagens para quantificar o número de viagens atraídas pelas
empresas de varejo da região central de São João Del Rei, cidade histórica de Minas Gerais. Em estudo anterior realizado com
dados de um levantamento em campo em 2017, verificou-se que o principal problema relacionado transporte urbano de cargas
é a falta de vagas de estacionamentos para carga e descarga. Para a geração dos modelos, utilizou-se o número de funcionários
como variável independente e verificou-se que a região recebe 473 viagens por dia, o que demandaria pelo menos 54 vagas para
carga e descarga. Como a região tem apenas 8 vagas disponíveis, ou 15% do necessário, o trabalho propõe algumas localizações
para essas vagas, além de discutir a utilização conjunta de iniciativas que poderiam ser utilizadas em conjunto com a abertura de
novas vagas.

Modelos e Técnicas de Planejamento de Transportes
ST - Mobilidade em Ambientes de Ensino - II
106 - AC - ANÁLISE COMPARATIVA DO NÍVEL DE SERVIÇO PARA BICICLETA EM VIAS DE ACESSO AO
CAMPUS DA UNESP DE BAURU - SP

Natalia Felicio da Silva Fonseca, Debora Sampaio Dias Martins Mansano, Paulo Henrique de Souza, Renata Cardoso Magagnin,
Gustavo Garcia Manzato
O investimento em infraestruturas cicloviárias contribui para o estímulo ao uso da bicicleta como meio de transporte diário. Em
contrapartida, para que este investimento seja realizado de forma eficaz, deve-se estudar a demanda local. O objetivo deste
artigo é analisar comparativamente o nível de serviço de dois percursos utilizados como acesso ao campus da UNESP de Bauru,
para usuários de bicicletas. A metodologia utilizada consiste na contagem de ciclistas em cada percurso e aplicação do método
proposto por Dixon (1996). Foi possível confirmar que a existência de infraestrutura cicloviária aumenta o nível de serviço da via
e que fatores como a infraestrutura, sombreamento e largura das vias tem grande influência na escolha das rotas pelos ciclistas.

295 - AC - OTIMIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE BICICLETAS COMPARTILHADAS PARA A
CIDADE UNIVERSITÁRIA DA UFRJ
Gregório Costa Luz de Souza Lima, Gabriel Terra de Oliveira, Laura Bahiense

Este trabalho tem por objetivo verificar a capacidade de utilização de modelos e técnicas de programação linear para otimizar
o atendimento aos usuários e a alocação de recursos no dimensionamento de sistemas de bicicletas compartilhadas. Utilizouse o como estudo de caso a Ilha do Fundão na cidade do Rio de Janeiro, onde está localizado o campus Cidade Universitária da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A partir da revisão bibliográfica, foram identificados dois potencias modelos a
serem aplicados: o de localização por cobertura e o de localização de máxima cobertura. Foram desenvolvidos dois cenários para
cada modelo, e o sistema de bicicletas foi dimensionado baseado em um dos cenários. Foi possível concluir que os problemas de
localização são úteis para o dimensionamento e alocação de estações em sistemas públicos de bicicletas compartilhadas. Apesar de
ambos se mostrarem eficazes, o modelo de localização de máxima cobertura se mostrou mais próximo à realidade ao considerar
dados de demanda e número máximo de estações de bicicletas a instalar.

339 - AC - METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO QUALITATIVA DE ROTAS ESCOLARES GERADAS PELA
PLATAFORMA TRANSCOLAR RURAL

Marcelo Franco Porto, Leandro Cardoso, Renata Moura Pereira, Laura de Assis Pereira Almeida, Nilson Tadeu Ramos Nunes,
Lucas Vinícius Ribeiro Alves
Muitos estudantes da área rural residem distantes de suas escolas, muitas vezes não possuindo condições de arcar com o transporte
diário necessário para chegar até sua aula. Sendo o transporte escolar importante para promover sua educação, foi criado o Projeto
Transcolar Rural, um projeto desenvolvido por pesquisadores do Departamento de Engenharia de Transporte e Geotecnia (DETG)
da Escola de Engenharia da UFMG, para elaborar uma plataforma que possibilite a otimização de rotas e redução de custos com
o Transporte Escolar Rural (TER). O presente artigo visa a apresentar a metodologia criada para analisar as rotas geradas, cujo
objetivo principal, foi a de avaliar e propor alternativas de aprimoramento do sistema, com finalidade de reduzir as falhas destas,
buscando melhorar a acessibilidade das crianças ao TER. Os resultados das avaliações apontam que as rotas geradas pelo sistema
Transcolar necessitam de importantes alterações para garantir a segurança e conforto do aluno.

407 - AC - FATORES INFLUENTES NA ESCOLHA PARENTAL PELO DESLOCAMENTO INFANTIL A PÉ EM
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ÁREAS ESCOLARES

Paulo Cesar Endres Chechi
O aumento da ênfase em meios ativos de transporte aos poucos vem ganhando relevância e espaço entre iniciativas políticas.
Neste sentido, iniciativas de gestão da mobilidade até a escola, como SRTS (Safety Roads To School) e WSBs (Walking School Bus),
são alternativas válidas para tornar os deslocamentos casa/escola/casa mais sustentáveis, seguros e saudáveis. Reconhecendo a
relevância de tais iniciativas, este trabalho procurou compreender quais são os fatores que mais influenciam na escolha de pais
e responsáveis por este tipo de deslocamento. Com a identificação dos principais fatores mencionados na revisão da literatura,
criou-se uma pesquisa em forma de questionário a fim de verificar quais destes seriam os mais determinantes para a decisão
parental. Com a respostas de 207 participantes, todos brasileiros, pôde-se confirmar que fatores como a distância e o tempo de
deslocamento são decisivos para escolha modal, enquanto a criminalidade e a insegurança viária surgem como principais barreiras
ao transporte ativo no Brasil.

411 - AC - PROJETO DE APLICATIVO PARA SUPORTE AO DESLOCAMENTO DE PEDESTRES EM ÁREAS
ESCOLARES
Paulo Cesar Endres Chechi, Christine Tessele Nodari

Este artigo tem por objetivo apresentar o desenvolvimento de um aplicativo mobile que busca estimular o transporte ativo à escola
através da oferta de suporte organizacional à viagens a pé com origem ou destino em unidades educacionais. O método usado
foi baseado no processo de design de interação, iniciando pela especificação dos requisitos de projeto e finalizando pelo teste da
versão iterativa do aplicativo chamado Walkids. Os resultados da avaliação da experiência de uso com o protótipo indicaram que
sua usabilidade é boa e seu papel no incentivo do transporte ativo em áreas escolares é relevante pela facilitação da comunicação
entre pedestres que realizam deslocamentos similares e dando suporte ao planejamento do transporte ativo em grupo.

62 - AC - PROGRAMA DE INCENTIVO AO USO DA BICICLETA EM UM CAMPUS UNIVERSITÁRIO

Daniela de Castro Soares, Cilio Jose Volce, Camila Lima Chechin Camacho Arrebola, Heliana Barbosa Fontenele, Carlos Alberto
Prado da Silva Junior
Os campi universitários são classificados como grandes polos geradores de viagens, que causam impacto significativo no tráfego
tanto em seu interior quanto em seu entorno. Incentivar e promover os campi universitários como laboratórios e modelos para
testar alternativas sustentáveis, que priorizem a acessibilidade e a mobilidade pode gerar soluções mais inclusivas. O objetivo
desse estudo é apresentar o Programa Pedala CTU-UEL, que consiste em estimular o uso de bicicleta como modo de transporte em
suas viagens diárias tendo como destino o Centro de Tecnologia e Urbanismo (CTU) da Universidade Estadual de Londrina (UEL).
Para isso, foram usados dados georreferenciados e sociodemográficos de uma Pesquisa Origem-Destino (Pesquisa O-D) do ano
de 2015, que permitiram propor a implantação do Programa que fornece benefícios como forma de incentivo ao transporte não
motorizado para os estudantes. Desta forma, em 3 anos de implantação a expectativa é que a pegada ecológica do CTU diminua
22%.

Modelos e Técnicas de Planejamento de Transportes
ST - Modelos de Otimização em Transportes
57 - AC - OTIMIZAÇÃO DA ALOCAÇÃO DE SLOTS NO PROGRAMA DE OPÇÕES DE TRAJETÓRIAS
COLABORATIVO ADAPTADO AO ESPAÇO AÉREO BRASILEIRO
Natan de Souza Rodrigues, Leonardo L. B. V. Cruciol, Li Weigang

O Programa de Opções de Trajetórias Colaborativo (CTOP), possibilita à cada companhia aérea compartilhar suas opções de
rota de voo com o centro de controle de tráfego aéreo e, assim, alcançar melhores objetivos de negócios e reduzir os custos
operacionais estratégicos. No Brasil, há esforços e estudos iniciais para verificação dos benefícios da implementação do CTOP para
melhorar a fluência do tráfego aéreo, diminuindo os atrasos, ampliando a segurança e incrementando os resultados financeiros das
companhias aéreas. Este artigo apresenta uma abordagem utilizando Algoritmos Genéticos para otimização da alocação de slots
durante a execução do CTOP simulado em uma aplicação com dados do espaço aéreo brasileiro. No estudo de caso foi possível uma
redução entre 90% e 99% dos atrasos das companhias aéreas do cenário simulado.

310 - AC - PLANEJAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE LOTES DE VAGÕES VAZIOS PARA ATENDIMENTO
AO PLANO DE CARREGAMENTO DE MINAS DE MINÉRIO DE FERRO A PARTIR DE DIVERSOS PÁTIOS DE
TRIAGEM
Hendrigo Venes, Rodrigo de Alvarenga Rosa, Rodrigo Pirola Pestana

A Estrada de Ferro Vitória Minas realiza o transporte de minério de ferro de suas 12 minas, dispersas geograficamente, até o Porto
de Tubarão. Para chegar nas minas retornando do porto, os trens devem passar por diversos pátios de triagem, onde o trem pode
ser desmembrado em até 4 lotes de 84 vagões. Cada desmembramento leva aproximadamente 5 horas para ser realizado. O
objetivo é reduzir ao máximo o número de desmembramentos, reduzindo custos e aproveitando melhor a frota. Assim, é proposto
um modelo matemático de Programação Linear Inteira Mista para distribuição dos lotes de vagões, passando por diversos pátios
de triagem, visando atender a demanda das minas por lotes de vagões, minimizando o número de desmembramentos. O CPLEX
12.7 foi utilizado para rodar o modelo com instâncias reais. Os resultados apresentam uma distribuição com menor número de
desmembramentos que o planejamento manual realizado pela EFVM.

24 - AC - USO DE PLATAFORMAS LIVRES DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA NA ENGENHARIA
DE TRANSPORTES
German Gregório Monterrosa Ayala Filho, Simone Becker Lopes
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Pesquisadores e planejadores costumam apoiar suas decisões em Sistemas de Informação Geográfica (SIG). No planejamento de
transportes, é utilizado um segmento particular de SIG, os Sistemas de Informação Geográfica aplicados ao Transporte (SIG-T)
que são softwares comerciais. Este estudo objetiva verificar a possibilidade de utilização de SIG open source em análises peculiares
ao transporte. A verificação foi feita por meio da aplicação de rotinas específicas ao planejamento de transporte em ambiente
SIG open source, sendo que os softwares utilizados foram o QGIS, GRASS GIS e a ferramenta de estatística espacial GeoDa.
Os resultados encontrados mostram que as três ferramentas podem ser aplicadas em diferentes etapas do planejamento de
transporte, entretanto, elas não se enquadram inteiramente na categoria de SIG-T. Os SIG estudados não conseguiram aplicar
completamente modelos de previsão de demanda por transporte. Entretanto, é importante enfatizar que os conceitos que definem
um SIG-T foram propostos no século passado, e, portanto, não estão mais inteiramente alinhados com as necessidades atuais do
planejamento da mobilidade urbana sustentável.

157 - RT - MODELAGEM MATEMÁTICA E META-HEURÍSTICA APLICADA À ELABORAÇÃO DO PLANO DE
ESTIVA EM NAVIOS PORTA-CONTÊINERES
Jonas Paluci Barbosa, Patricia Alcantara Cardoso

Os terminais portuários possuem um papel fundamental dentro das cadeias de suprimento globais. Dada a crescente conteinerização
das cargas e o aumento da competitividade entre os portos, a busca pelo aumento da eficiência nos terminais de contêineres
torna-se cada vez mais almejada, incentivando o desenvolvimento de métodos de otimização aplicados aos principais problemas
da operação portuária, dentre os quais se situa o problema do plano de estiva. Este problema consiste na definição adequada do
arranjo dos contêineres em um navio, visando à minimização dos movimentos de remanejamento necessários nas operações de
carregamento e descarregamento de contêineres. Dada a complexidade do problema, a utilização de métodos exatos torna-se
inviável em instâncias de grande porte. Neste cenário outras técnicas são alternativas para busca de solução, dentre elas o uso
de meta-heurísticas, visto a sua capacidade de gerar boas soluções em tempo computacional hábil. Assim, a dissertação tem por
objetivo propor o desenvolvimento de um modelo matemático e uma meta-heurística, a ser definida, para o problema do plano de
estiva, visando à minimização do número de remanejamentos de contêineres, considerando as devidas restrições operacionais e
de estabilidade do navio.

423 - AC - PLANEJAMENTO DA DESIGNAÇÃO DE MAQUINISTAS A TRENS DE VIAGEM DE LONGA
DISTÂNCIA EM FERROVIAS DE CARGA
Franco Collodetti Mazioli, Rodrigo de Alvarenga Rosa, Matheus da Silva Gravel, Vivian Andrea Parreira

Nas ferrovias, trens circulam para transportar cargas e cada trem é conduzido por um maquinista. As ferrovias de cargas
possuem grandes extensões e, o tempo de viagem dos trens da origem ao destino é, geralmente, superior a escala de trabalho
do maquinista, sendo necessário realizar a troca de maquinistas durante a viagem. As ferrovias são divididas em trechos onde
existe um destacamento, onde os maquinistas se apresentam para conduzir os trens e onde ocorre a troca de maquinista. Este
artigo propõe um modelo matemático para elaboração da designação de maquinistas para atender os trens que passarão pelo
destacamento, buscando minimizar o pagamento de horas extras e atendendo as determinações legais. O modelo propõe uma
abordagem diferente para descrever matematicamente o problema, algo que ainda não foi encontrado na literatura. Os resultados
demonstram a efetividade no planejamento das designações dos maquinistas, podendo proporcionar economia com o pagamento
de horas extras.
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53 - AC - A EFICIÊNCIA DO SISTEMA BICICLETA INTEGRADA: UM ESTUDO EM FORTALEZA
Mayara Martins do Nascimento, Camila Bandeira Cavalcante

O presente artigo apresenta o sistema de compartilhamento de bicicletas, o Bicicleta Integrada, considerado inovador e pioneiro
no Brasil, que foi planejado com a intenção de aumentar as possibilidades de integração entre ônibus e bicicleta e incentivar o uso
dos transportes não motorizados. Para tal estudo, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o uso das bicicletas pelo mundo,
no Brasil e, principalmente, na cidade de Fortaleza, além de um levantamento de dados, fornecidos pelo PAITT, referentes ao novo
sistema. Com essa metodologia, foi possível analisar as principais características do sistema e avaliar a sua eficiência, no contexto
da mobilidade urbana da cidade. Provou-se, com esse estudo, que o Bicicleta Integrada é um sistema bastante eficiente no que
se propõe, que é a integração, e vem sendo utilizado cada vez mais, por todos os tipos de usuários, e devido a sua gratuidade,
demonstra a sua equidade.

139 - AC - UM ÍNDICE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA OFERTA DE INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA
Natalia Felicio da Silva Fonseca, Gustavo Garcia Manzato, Inaian Pignatti Teixeira, Antônio Nélson Rodrigues da Silva

A demanda cicloviária é influenciada por fatores socioeconômicos, que variam desde a idade, classe social até a cultura dos usuários, e
também pela oferta de infraestrutura cicloviária qualificada. Originando-se da percepção de especialistas que classificaram aspectos
relevantes à qualificação de uma infraestrutura cicloviária, foi proposto um índice que qualifique a infraestrutura cicloviária em uma
determinada região. Para este trabalho foram escolhidos três setores censitários da cidade de São Carlos que divergem entre si
quanto às suas características de oferta de infraestrutura. A diferença básica entre eles é que o primeiro possui um segmento com
ciclovia, o segundo possui um segmento com ciclofaixa, e o terceiro não possui infraestrutura cicloviária. Entretanto, foi possível
identificar que apenas a existência de uma infraestrutura cicloviária não qualifica um determinado setor, pois foi constatado que há
a necessidade de infraestruturas acessórias que favoreçam seu uso.

148 - AC - RESILIÊNCIA URBANA A PARTIR DE DISTÂNCIAS DE VIAGENS NÃO MOTORIZADAS
ESTIMADAS COM BASE NA GRADE ESTATÍSTICA
João Antonio Camargo Matiolli, Gustavo Garcia Manzato, Antônio Nélson Rodrigues da Silva
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O método de avaliação da resiliência urbana proposto é baseado em modos não motorizados (caminhada e bicicleta). Utilizando-se
a grade estatística de 2010, foram calculadas distâncias entre pares de células, limitadas a valores de distâncias máximas possíveis
(DMPs) de 5 e 12 km para caminhada e bicicleta, respectivamente. As distâncias entre células de um município foram agregadas
pela sua média aritmética, permitindo-se obter uma área circular hipotética que poderia ser atendida por modos não motorizados.
Calculando-se a proporção entre essa área e a área urbanizada, obteve-se uma medida de resiliência urbana, em que, para o estudo
de caso realizado, 30 % dos municípios seriam resilientes considerando viagens a pé e 84 % em viagens de bicicleta. Combinandose essa medida com as taxas de motorização, foram identificadas para o modo a pé e o modo bicicleta, respectivamente: 9% e
12% de cidades com alta resiliência e alta motorização, 44% e 83% com alta resiliência e baixa motorização, 3% e 0% com baixa
resiliência e alta motorização, e 44% e 5% com baixa resiliência e baixa motorização.

249 - AC - IDENTIFICANDO BARREIRAS AOS MODOS NÃO MOTORIZADOS POR MEIO DE UMA
COMBINAÇÃO DE GRUPOS FOCAIS E PESQUISAS ONLINE
Frank Alves Ferreira, Antônio Nélson Rodrigues da Silva

Este estudo tem por objetivo identificar obstáculos para a mobilidade sustentável, com base em afirmações fornecidas por
especialistas que trabalham na área de transportes no Brasil, utilizando como método de pesquisa grupos focais e questionários
online. A análise das 1138 respostas do questionário mostra que a metodologia apresenta potencial para a identificação de barreiras
à mobilidade sustentável, comparando as diferenças e semelhanças do ponto de vista de usuários dos modos não motorizados e
especialistas de transportes. Apesar de certa variabilidade, os respondentes concordaram mais com os julgamentos que favoreciam
medidas que levam a melhores condições para a mobilidade urbana sustentável. Isto ao mesmo tempo em que, em geral, havia
uma divergência entre as respostas que lidavam com a perda de espaço para os modos motorizados, como a redução da velocidade
nas vias urbanas para encorajar o uso de modos não motorizados, indicando que deve haver maior debate sobre o tema.

172 - AC - TRANSPORTE NÃO-MOTORIZADO: DINÂMICA DE MULTIDÕES E A RELEVÂNCIA DO
COMPORTAMENTO INDIVIDUAL DE PEDESTRES
Manuela Marques Lalane Nappi, João Carlos Souza

O aumento da frequência e das proporções de eventos de massa têm dado impulso a importantes pesquisas sobre a simulação de
fluxos de pedestres na tentativa de garantir a segurança desse tipo de transporte não motorizado e compreender precisamente o
comportamento de multidões. Cenários de pânico, pisoteamentos, esmagamentos e mortes mostram-se cada vez mais comuns
e abordagens de modelagem consideradas bem-sucedidas parecem não se apresentar de maneira consistente em relação a
observações empíricas, exigindo novas perspectivas de análise sobre a movimentação de multidões. Este trabalho aborda o
conceito de multidão sob o ponto de vista da engenharia de transportes e apresenta diferentes modelos de simulação, com
ênfase nas perspectivas de análise que consideram questões comportamentais nos processos de evacuação. Ao mesmo tempo,
busca reforçar a relação entre esse campo da engenharia e a arquitetura, responsável pelos espaços em que se desenvolvem os
instigantes fenômenos de movimentação de multidões.

294 - AC - A CAMINHABILIDADE: UMA ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA
Taiany Richard Pitilin, Camila Umbelino Carvalho, Suely da Penha Sanches

A mobilidade urbana nas cidades tem apresentado diversos problemas. Ciclistas e pedestres enfrentam desafios para conseguir
espaço para se deslocarem junto aos veículos motorizados que vêm ganhando cada vez mais espaço nas cidades. A caminhabilidade
pode ser uma ferramenta importante para avaliar o quanto o ambiente é atrativo para pedestres. Este artigo busca contribuir para
uma compreensão dos caminhos que a produção científica sobre caminhabilidade vem tomando nos últimos anos apresentando
uma análise bibliométrica referente ao período dos anos de 2000 a 2018. Como resultados, são apresentadas as análises de 1.112
publicações segundo a evolução quantitativa das mesmas no recorte temporal selecionado e suas contribuições por país e por
pesquisador. Pode-se verificar que as pesquisas sobre caminhabilidade estão em ascensão e que os Estados Unidos assumem o
ranking de país com mais publicações na área.
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361 - AC - PREFERÊNCIAS DE CAMINHADA: UMA ANÁLISE DA TIPOLOGIA E CONCENTRAÇÃO DOS
EMPREENDIMENTOS URBANOS
Shanna Trichês Lucchesi, Manon Buisson Masi, Ana Margarita Larrañaga Uriarte, Zelia Silveira d’Azevedo

A presença de comércio e serviços é com frequência utilizada como indicador da caminhabilidade de uma região. No entanto, as
vias urbanas são constituídas de diferentes tipos de empreendimentos que estimulam de forma diferente a caminhada. Nesse
estudo, buscou-se avaliar esses impactos considerando preferências e predisposições dos indivíduos. Os resultados foram obtidos
da estimação de modelos sequenciais híbridos de escolha discreta, onde em uma primeira etapa foram construídas as variáveis
atitudinais com análise fatorial confirmatória e posteriormente inseridas em modelos de escolha discreta, logit multinomial e
logit misto de componente de erro. È possível observar que a importância de relativa de cata tipo de empreendimento varia,
principalmente com a pré-disposição a caminhada. Enquanto indivíduos pró-caminhada valorizam mais estabelecimentos de uso
prático, indivíduos com menos pré-disposição a caminhada procuram por estabelecimentos mais atrativos.

421 - AC - HIERARQUIZAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DAS CALÇADAS DE ACORDO COM A PERCEPÇÃO
DOS USUÁRIOS
Bruno Braga Batista, Ariadne Amanda Barbosa Samios

O presente estudo visa a definição de quais características das calçadas e de seu entorno são percebidas como mais impactantes
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de acordo com os usuários, realizando um estudo na cidade de Porto Alegre. Foi realizada uma revisão dos conceitos relacionados
às calçadas, apresentando detalhes técnicos e discutindo benefícios de um ambiente confortável e seguro para o pedestre. Em
seguida, utilizando a técnica de best-worst scaling, caso 2, foi elaborado o questionário de pesquisa para obtenção dos dados.
Esse questionário considerou 9 características de uma calçada. Os resultados classificam essas 9 características em um ranking
de importância de acordo com a percepção dos pedestres utilizando uma modelagem Logit multinomial. Segurança pública foi
considerada a característica mais importante pelos respondentes para a realização de viagens a pé.

588 - AC - ESCOLHA DE ROTAS A PÉ – MÉTODO E ESTUDO EXPLORATÓRIO
Júlio Celso Borello Vargas, Helena Beatriz Bettella Cybis, Ana Margarita Larrañaga Uriarte

O estímulo aos modos ativos de viagem através de modificações na forma urbana é objeto do planejamento desde que o domínio
do transporte motorizado individual se revelou nocivo à sustentabilidade urbana. O interesse pela experiência dos deslocamentos
na cidade veio somar-se a este objetivo, extrapolando as análises agregadas de escolha modal e dando atenção às rotas escolhidas
pelos pedestres. Este trabalho procura contribuir através de um método baseado no monitoramento de caminhantes com
dispositivos GPS e na modelagem de escolha discreta. Um estudo na cidade de Porto Alegre acompanhou indivíduos a pé, associou
as características urbanísticas às rotas e estimou modelos de escolha binários para compreender a decisão de utilizar caminhos que
não o mais curto, aumentando o esforço da viagem. Os resultados mostram que variáveis espaciais como a hierarquia das vias, a
densidade de intersecções e a presença de determinados usos do solo influenciam a utilidade percebida das rotas.

626 - AC - REVISÃO BIBLIOMÉTRICA DOS FATORES QUE INFLUENCIAM O USO DE BICICLETA FAZENDO
USO DA TEORIA DO ENFOQUE META ANALÍTICO CONSOLIDADO (TEMAC)
Amanda Basilio Romano, Pastor Willy Gonzales-Taco, Ari Melo Mariano, Zuleide Oliveira Feitosa

Este estudo teve como objetivo realizar uma revisão bibliométrica referente a fatores que influenciam o uso de bicicleta, por meio
da Teoria do Enfoque Meta Analítico Consolidado (TEMAC), proposta por Mariano e Rocha (2017). Foram utilizadas as bases de
dados Web of Science e Scopus, sendo encontrados 216 e 317 resultados, respectivamente. Para análise de coautoria, acoplamento
bibliográfico e co-citação foi utilizado o software VOSviewer, gerando-se mapas de calor e facilitando a visualização. Já na análise
da frequência das palavras-chaves dos artigos selecionados, foi utilizada a ferramenta TagCrowd, tendo como exemplos de palavras
com grande frequência nas duas bases de dados: transportation, bicycles, accidents, cycling, travel. Sendo assim, com este estudo,
foi possível obter documentos relevantes para identificar fatores que influenciam o uso de bicicleta, as principais abordagens
e linhas de pesquisa relacionadas. No final do estudo foram obtidos 12 artigos relevantes que apresentaram 66 fatores que
influenciam o uso de bicicleta.

76 - AC - CAMINHABILIDADE EM UMA CIDADE DE PEQUENO PORTE: PERCEPÇÃO E REALIDADE
Juliana Bevilacqua Jacob, Suely da Penha Sanches

Instrumentos de percepção de um ambiente de caminhada foram desenvolvidos para avaliar o que o pedestre pensa a respeito da
qualidade de seu bairro para caminhar. Instrumentos de avaliação do ambiente de caminhada foram desenvolvidos para avaliar as
condições reais de caminhada. Este trabalho apresenta a aplicação de um instrumento de percepção (NEWS, 2002) e a aplicação
de um instrumento de auditoria do ambiente de caminhada (Nanya, 2016) em uma cidade de pequeno porte. O estudo identifica
se há diferenças na percepção da qualidade e da avaliação do ambiente de caminhada em diferentes bairros da cidade. A aplicação
da estatística Kappa (k=0,65), comprova que a satisfação geral da qualidade de caminhada do bairro e a qualidade geral do bairro
tem boa concordância, onde o que é percebido corresponde à realidade da satisfação geral do bairro para caminhada.

331 - AC - ANÁLISE DA IMPORTÂNCIA DOS FATORES QUE ESTIMULAM A CAMINHADA EM UMA CIDADE
DE MÉDIO PORTE MEDIANTE SOCIAL CHOICE FUNCTIONS
Letícia Oestreich Carvalho, Jean Augusto Lemes, Vagner Stefanello, Tânia Batistela Torres, Alejandro Ruiz Padillo

Explorar as maneiras para incentivar a caminhada tem sido de interesse dos planejadores das cidades vista a necessidade do
fomento de modos de transportes mais sustentáveis. As cidades de tamanho médio têm crescido mais que as grandes metrópoles,
evidenciando a importância de criar planos direcionados ao desenvolvimento saudável nessas cidades, para que os problemas
gerais de mobilidade não sejam agravados. O objetivo deste trabalho é identificar as características que os moradores de bairros
de uma cidade de médio porte consideram mais importantes na hora de caminhar, a partir do ranqueamento dessas variáveis
através de técnicas de escolha social. Como resultados deste estudo, a presença de comércios e serviços é a variável que mais
influência nas escolhas por viagens à pé, junto com as condições do pavimento e segurança pública. Além disso, verificou-se que
as importâncias dos fatores não variam conforme os diferentes bairros da cidade.

Modelos e Técnicas de Planejamento de Transportes
ST - Modelagem no Planejamento de Transportes
36 - AC - ESTIMATIVA DO VOLUME DE PASSAGEIROS AO LONGO DE LINHAS DE TRANSPORTE PÚBLICO
POR ÔNIBUS A PARTIR DA GEOESTATÍSTICA
Samuel de França Marques, Cira Souza Pitombo

A pesquisa sobe/desce desempenha um importante papel no planejamento de redes de transporte público. Contudo, esse
levantamento demanda elevados recursos financeiros e de tempo, além de uma equipe de profissionais bem treinados para a
visitação das linhas de ônibus. Dessa forma, o presente trabalho se valeu da dependência espacial entre as observações de viagens
no intuito de gerar estimativas do volume de embarques e desembarques por ponto de parada e carregamento nos trechos, ao
longo de linhas de transporte público, que não seriam amostrados por ocasião da pesquisa. Tal previsão foi realizada por meio da
krigagem ordinária, técnica de interpolação geoestatística que, para sua aplicação, exige apenas o valor da variável em pontos do
espaço e suas respectivas coordenadas geográficas. Os resultados obtidos, a partir da validação cruzada, apontaram um ajuste
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considerável dos valores estimados aos observados, confirmando a adequabilidade do ferramental geoestatístico à estimativa de
variáveis de demanda por transportes.

115 - AC - PROPOSTA DE CRITÉRIO PARA CARACTERIZAÇÃO AGREGADA DAS ALTERNATIVAS MODAIS
A PARTIR DE DADOS DE PREFERÊNCIA REVELADA
Carolina Fernanda Cerveira, Viviani Antunes Gomes, Cira Souza Pitombo

O comportamento de escolha individual está associado às características do indivíduo e do conjunto de alternativas. A Pesquisa
O/D é uma importante fonte de dados de Preferência Revelada (PR) e descreve as escolhas e comportamentos reais dos indivíduos.
Desta forma, através de tal fonte de informação, não é possível caracterizar as alternativas não escolhidas. Este trabalho propõe
um critério para caracterizar, de forma agregada, as alternativas modais, utilizando dados de PR. Foi utilizado o algoritmo CHAID
(Chi-squared Automatic Interaction Detection) para estimar o tempo de viagem dos modos de transporte disponíveis na área de
estudo (Cidade de São Paulo – Pesquisa OD de 2007). As viagens foram agrupadas, segundo variáveis independentes selecionadas
pelo algoritmo, e foram obtidos valores médios de tempos de viagens para as cinco alternativas modais. O critério foi considerado
adequado segundo validações metodológicas propostas, bem como sua facilidade de uso e ausência de restrições matemáticas
inerentes às ferramentas paramétricas.

167 - AC - PREVISÃO DE DEMANDA POR COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO ATRAVÉS DA DEMANDA POR
TRANSPORTE AÉREO
Ana Beatriz Rebouças Eufrásio, Ícaro Maurício Nogueira, Bruno Vieira Bertoncini, Rogeria de Arantes Gomes Eller

Este trabalho tem como objetivo geral propor um modelo que seja capaz de representar a demanda por combustível de aviação,
considerando as perspectivas de demanda por transporte aéreo. Estudos de previsão de demanda são essenciais, uma vez que um
dos principais desafios para a gestão aeroportuária é conciliar a infraestrutura e a demanda por transporte aéreo, considerando
as incertezas inerentes ao setor. As empresas atuantes na cadeia de abastecimento da aviação também devem se ajustar ao
novo cenário de forma a garantir o atendimento adequado e a manter sua competitividade. Assim, construiu-se um modelo
econométrico de demanda aeroportuária a partir de dados históricos de PIB e Yield, considerando também aspectos sazonais do
setor. Esse modelo foi posteriormente utilizado para a projeção de demanda por transporte aéreo, analisada sob as perspectivas de
diferentes cenários em um horizonte de projeto de quatro anos, de 2017 a 2020. Em seguida, analisou-se historicamente a relação
entre transporte aéreo e o consumo de combustível e, com isso, realizou-se a projeção de demanda por combustível de aviação.
De uma maneira geral, as projeções apresentaram taxas de crescimento modestas.

389 - AC - UMA ANÁLISE DE DESEMPENHO ENTRE MODELOS DE DISTRIBUIÇÃO DE VIAGENS
BASEADOS EM OPORTUNIDADES INTERVENIENTES
Bruno Morais Lemos, César Alfonso Parada Sánchez, Marcelino Aurelio Vieira da Silva

Este artigo propõe dois modelos de distribuição de viagens baseados em oportunidades intervenientes e para validar a proposta, os
modelos têm seu desempenho comparado a outros dois modelos consagrados na literatura. O trabalho também realiza uma análise
quanto à forma de se determinar as oportunidades intervenientes, sendo utilizado além da clássica figura geométrica círculo, uma
elipse para se determinar as referidas oportunidades a serem consideras para aplicação nos modelos analisados. Para a realização
da pesquisa foram utilizados dados da cidade do Rio de Janeiro, donde obtêm-se a matriz OD observada, os tempos de viagem e
as oportunidades intervenientes. Dentre os modelos avaliados neste trabalho, observa-se um melhor resultado em um dos modelos
propostos, apresentando um Índice de Dissimilaridade igual a 26,82 e R2 igual a 0,8500.

581 - AC - USO DOS DADOS DE TELEFONIA PARA O PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES: UMA REVISÃO
SISTEMÁTICA
Matheus Henrique Cunha Barboza, Juliana Gonçalves da Silva Ferreira, Marcelino Aurelio Vieira da Silva

No intuito de contribuir com o avanço do uso de dados passivos para o planejamento de transportes em substituição às caras
pesquisas tradicionais, este artigo faz uma revisão dos trabalhos que já utilizaram os dados de cobrança das operadoras de
telefonia, comparando as abordagens adotadas por cada trabalho em relação ao modelo de planejamento tradicional. Por fim,
identifica os próximos passos a serem dados na área e as dificuldades específicas para o Brasil, resultantes da ausência de
informações sobre os padrões de viagem da população.

285 - RT - MODELO PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO E
APLICAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ, MG
Júlia Barros dos Santos, Josiane Palma Lima

Melhorar a qualidade do serviço de transporte público urbano (TPU) constitui em uma importante estratégia para promoção do
desenvolvimento sustentável. Assim, o trabalho tem como objetivo desenvolver um modelo interdisciplinar de apoio a decisão,
que integre fatores quantitativos e qualitativos, para a avaliação da qualidade do transporte público. Ainda pretende-se validar o
modelo desenvolvido mediante sua aplicação no município de Itajubá, MG, visando determinar os indicadores de qualidade para
TPU que devem ser priorizados no município. Para o desenvolvimento do modelo, foram considerados 25 indicadores e a coleta
dados tem ocorrido por meio de aplicação de questionário estruturado com usuários de ônibus. Análises preliminares evidenciam
que dos 25 indicadores, 14 são considerados de alta prioridade em Itajubá, destacando os indicadores relacionados aos pontos de
ônibus. O modelo desenvolvido poderá ser utilizado em pesquisas futuras similares e os resultados de sua aplicação poderão ser
utilizados como subsídios técnicos pelos órgãos competentes.
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239 - RIC - CALIBRAÇÃO DE MODELO DE TRANSPORTES PARA FORTALEZA COM ANÁLISE DE DADOS
GEOREFFERENCIADOS E MANIPULAÇÃO EM LINGUAGEM R
Kaio Gefferson de Almeida Mesquita, Carlos Felipe Grangeiro Loureiro

Dentro do enfoque de análise e planejamento dos sistemas de transporte, tem-se alguns processos que devem ser tratados como
parte integrada da validação do modelo analisado, partindo-se da calibração por meio de indicadores, e mantendo a inter-relação
das escolhas modais, padrões de viagem e distribuição do fluxo de transporte. Nesse contexto se encaixam os modelos LUTI (LandUse and Transport Interactions), bastante utilizados na calibração de paradigmas integrados dos transportes, na qual o software
TRANUS, junto a bases georreferenciadas e manipulações por programação, das malhas viárias em análise, caracterizam-se como
forte ferramental para simulações das relações a longo prazo de transporte e uso do solo. O principal produto dessa pesquisa foi o
aumento da precisão e otimização dos dados analisados para calibração do modelo de transportes da cidade de Fortaleza.

151 - CT - ADEQUAÇÃO DE TRAÇADOS COM DECLIVIDADE CRÍTICA DA MALHA CICLOVIÁRIA DA
CIDADE DE SÃO PAULO
João Vitor Penteado Simeão, Gustavo Garcia Manzato

As bicicletas são um meio de transporte ecológico e participativo, integrando o contexto da mobilidade urbana sustentável. O
uso de vias cicláveis depende de condições físicas adequadas, como declividades inferiores a 5%, como prescrito pelos manuais
técnicos. Para estudo das inclinações de uma rede cicloviária, escolheu-se a da cidade de São Paulo. Inicialmente, obteve-se a
declividade percentual máxima para seus segmentos pela análise do Modelo Digital de Terreno paulistano usando-se o software
ArcGIS Desktop (versão 10.3.1). Os resultados apontaram 17,9% da malha composta por greides críticos. Os mesmos foram então
investigados para averiguar se mudanças de traçado os tornariam não críticos. Com auxílio do Google Earth Pro, selecionaramse quatro segmentos para análise: a ciclorrota Vila Mariana e as ciclofaixas Do Grito, Luiz Gushiken e Itápolis. Apresentaram-se
possíveis rotas alternativas para as duas primeiras, concluindo-se que alterações em trechos condicionados à diretrizes principais
de deslocamento são de difícil operação.

254 - CT - ESTUDO DA QUALIDADE DOS ESPAÇOS URBANOS PARA PEDESTRES EM ÁREAS ESCOLARES
Thays Ribeiro Fávaro Miessa Rodrigues, Luiz Henrique Souza da Rocha, Marcelo Augusto Amancio, Fernando Brant da Silva
Carvalho

O presente trabalho tem por objetivo, avaliar a qualidade dos espaços urbanos em áreas escolas de duas cidades, por meio de
um instrumento para auditoria. As duas cidades aqui envolvidas, estão em diferentes estágios de desenvolvimento, sendo uma de
pequeno porte, e uma de grande porte, podendo-se, assim, avaliar e comparar os dois cenários distintos dentro desta temática aqui
abordada. Na metodologia foi utilizada uma proposta para auditoria baseado em um trabalho desenvolvido por Luciana Mayumi
Nanya e Suely da Penha Sanches. Os dados necessários para pesquisa, foram obtidos através coleta em campo. Os resultados
mostram a avaliação das médias finais dos segmentos de vias selecionados para cada área escolar observada. Em geral, a cidade
de menor porte possui melhor qualidade destes espaços, frente a cidade de maior porte.
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Área Temática: Aspectos Econômicos Sociais Políticos e Ambientais do
Transporte
Aspectos Econômicos Sociais Políticos e Ambientais do Transporte
ST - Regulação em Transportes
322 - AC - GOVERNANÇA E REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PORTUÁRIOS: UM ESTUDO COMPARATIVO
ENTRE O MODELO DE PRATICAGEM BRASILEIRO E OS DOS PAÍSES IBÉRICOS
Guilherme Bergmann Borges Vieira, Rafael Mozart da Silva, Francisco José Kliemann Neto, Luiz Afonso dos Santos Senna

Os serviços de praticagem são relevantes para garantir a segurança e a eficiência das operações portuárias, e têm um impacto
considerável nos custos de escala dos navios. Nos últimos anos, vem se aprofundando a discussão sobre a regulação dos serviços
de praticagem no Brasil e a relação entre o modelo de praticagem adotado e os resultados obtidos, especificamente no que se
refere aos preços dos serviços e à taxa de ocupação do sistema. Dado esse contexto, o presente estudo teve como objetivo analisar
comparativamente os serviços de praticagem nos portos de Santos, Valência, Barcelona, Sines e Leixões, tomando como base um
modelo conceitual de análise da governança portuária e seguindo uma abordagem qualitativa-exploratória. Os resultados indicam
que a falta de regulação econômica dos serviços de praticagem no Brasil tem acarretado preços elevados por manobra e baixa
produtividade por prático, o que se torna visível mediante a comparação com os portos ibéricos estudados.

553 - AC - PANORAMA DAS REGULAMENTAÇÕES DE SERVIÇOS DE VIAGEM SOB DEMANDA NO BRASIL
Francisco Minella Pasqual, Guillermo Sant Anna Petzhold

A mobilidade compartilhada vem assumindo importante papel no transporte urbano, principalmente sob a forma de serviços
de viagens sob demanda acionados via aplicativos de celular (ridescourcing). Devido a isso, diversas cidades estão buscando
regulamentá-los, a fim de obter os melhores benefícios. Este artigo traz um panorama das regulamentações de mobilidade
compartilhada no Brasil em janeiro de 2018, com foco nos serviços sob demanda. Duas regulamentações federais e 26 municipais
foram mapeadas, sendo 22 delas sobre serviços sob demanda. Mais da metade destas buscavam proibir tais serviços, enquanto
8 os legalizam. Tais políticas são similares entre si, e trazem requisitos para os serviços, para os motoristas e para os veículos,
além de estipular taxações e compartilhamento de dados. Apesar de os serviços e as regulações serem ambos muito recentes,
representam um primeiro passo na integração destes ao sistema de transporte das cidades e podem ser influências para o futuro.

263 - AC - MOBILITY AS A SERVICE: NECESSIDADE DE REGULAÇÃO E PAPEL DOS ATORES RELEVANTES
NO CONTEXTO BRASILEIRO
Ronaldo Ribeiro de Melo, Maurício Oliveira de Andrade, Anísio Brasileiro

Mobility as a Service (MaaS) é um conceito que oferta os diversos tipos de transportes como um único serviço centrado no
usuário por meio de única plataforma, único meio de pagamento, com informações multimodais e integradas. Diversas cidades
em diferentes países oferecem este serviço. No contexto brasileiro este assunto ainda é novo e a entrada no país pode enfrentar
grandes barreiras regulatórias. Este trabalho tem como objetivo verificar a aplicabilidade do sistema no contexto regulatório
brasileiro, identificando as possíveis barreiras jurídicas, assim como identificar os possíveis atores do sistema no contexto brasileiro.
Foi utilizada a metodologia hipotética-dedutiva confrontando os modelos regulatórios com as normas jurídicas brasileiras e utilizouse o método comparativo para verificar a relação entre os atores. Pôde-se perceber que MaaS deve ser oferecido por agente
particular com regulação do Estado. Entre os principais atores identifica-se que os operadores de transporte tradicionais podem
oferecer resistência ao sistema.

536 - AC - DIFERENÇAS REGIONAIS E SEU IMPACTO NO CUSTO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL NOS
MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS
Paulo Júnio Moura Rosa, Beatriz Oliveira Leles de Faria, Willer Luciano Carvalho

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação realizou no ano de 2012 uma pesquisa nacional para estimar do custo do
transporte escolar rural no Brasil. Atualmente os valores estão desatualizados, e não existe uma metodologia para realizar sua
atualização. Assim, para viabilizar o desenvolvimento de uma metodologia de atualização do valor desse custo, é necessário
conhecer o comportamento das variáveis que a compõem e também do seu valor final. Dessa forma, o presente trabalho tem como
objetivos avaliar os valores médios do custo do transporte escolar de 30 municípios do Estado de Goiás. Para tal, os valores do
custo médio mensal, custo por aluno e custo por quilômetro foram comparados a partir da aplicação do método ANOVA (Analysis
of Variance). Dentre os resultados verificou-se uma diferença estatisticamente significativa entre os valores de custo analisados
apontando para uma influência de aspectos regionais para a composição do custo do Transporte Escolar Rural.

424 - AC - REGULAÇÃO DA QUALIDADE DE SERVIÇOS EM AEROPORTOS: UMA ANÁLISE DO CASO
BRASIL
George Christian Linhares Bezerra, Priscilla Thábata Alves da Silva

Este artigo considera o problema da medição da mensuração da qualidade de serviço em aeroportos como instrumento de
regulação econômica. O objetivo geral é examinar as práticas atuais de regulação de qualidade de serviço em aeroportos no
Brasil. Dados referentes ao monitoramento de um dos principais aeroportos brasileiros são utilizados para análises de natureza
quantitativa. Os achados enfatizam os diversos tipos de informação que podem ser obtidos a partir da análise dos dados que
integram essa sistemática de monitoramento, conforme o aspecto da prestação dos serviços que é considerado e a natureza dos
dados disponíveis. O estudo destaca contribuições para avaliação do desempenho dos aeroportos com base nas relações entre o
desempenho e diferentes fatores da dinâmica aeroportuária.
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292 - AC - INDICADORES DE QUALIDADE NA REGULAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO POR ÔNIBUS E
SUAS APLICAÇÕES NO BRASIL
Gregório Costa Luz de Souza Lima, Gabriel Stumpf Duarte de Carvalho

A Lei nº 12.587/2012, conhecida como Lei da Mobilidade Urbana, sugere que o contrato de concessão do serviço público de
transporte coletivo deve conter metas de qualidade e desempenho vinculadas a incentivos e penalidades aplicáveis e instrumentos
de controle e avaliação. Algumas das principais cidades brasileiras já aplicam sistemas de monitoramento de indicadores em
suas concessões de ônibus urbanos e caso estes não estejam desenhados de forma adequada, seus resultados tenderão a ser
ínfimos. Neste sentido, é importante avaliar a capacidade dos sistemas de monitoramento de indicadores presentes nos contratos
brasileiros de cumprir o seu propósito. Para isso, é feita uma avaliação dos contratos de transporte coletivo no Brasil baseando-se
em revisão da literatura sobre o tema e nas boas práticas internacionais.

Aspectos Econômicos Sociais Políticos e Ambientais do Transporte
ST - Transporte e Meio Ambiente I
426 - AC - INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA, CRESCIMENTO ECONÔMICO, EMISSÃO DE DIÓXIDO
DE CARBONO E CONSUMO ENERGÉTICO DO SETOR DE TRANSPORTES: UM MODELO CONCEITUAL PARA
AVALIAÇÃO
Igor Tureta Zanchetta, Olivia Nascimento Boldrini, Gisele de Lorena Diniz Chaves

O sistema de transporte é um sistema complexo com múltiplas variáveis que se influenciam de forma não linear. Ele é influenciado
não somente pelo transporte como também por aspectos sociais, econômicos e fatores ambientais. Entretanto, incorporar todos
os elementos de cada aspecto em um único modelo que represente adequadamente o sistema de transporte tem sido um desafio
estudado ao longo dos anos. Neste sentido, este trabalho tem como objetivo apresentar um modelo conceitual relacionando o
transporte com os elementos: (1) investimento em infraestrutura; (2) crescimento econômico; (3) emissão de dióxido de carbono
(CO2) e (4) consumo energético. O modelo proposto, baseado no método de dinâmica de sistemas, apresenta a relação dinâmica
entre esses elementos, evidenciando sua interação mútua. O modelo elaborado pode ser utilizado como ferramenta para auxiliar
a tomada de decisão, em que dados reais podem ser inseridos para simular condições futuras.

50 - RT - ANÁLISE COMPARATIVA DO CONSUMO ENERGÉTICO E EMISSÕES DE GASES DE EFEITO
ESTUFA GERADO POR VEÍCULOS ELÉTRICOS E À COMBUSTÃO INTERNA EM UM SISTEMA DE BUS RAPID
TRANSIT
Camila Padovan da Silva, Augusto Cesar de Mendonça Brasil

Os veículos elétricos (VE) vêm ganhando destaque mundial, prometendo ser uma possível solução para se ter uma mobilidade
sustentável. Entretanto, sua verdadeira capacidade em contribuir para a redução nas emissões de gases de efeito estufa (GEE)
só pode ser avaliada satisfatoriamente comparando-se à avaliação do seu ciclo de vida com uma semelhante para veículos a
combustão interna (VCI). Dito isso, a pesquisa, ainda em desenvolvimento, objetiva verificar e comparar o consumo energético
e emissões de GEE, gerado por veículos elétricos e à combustão interna, em dois contextos: operando em um sistema Bus Rapid
Transit (BRT) e em um sistema convencional de transporte público por ônibus. A análise abrange o setor de transporte público do
Distrito Federal. Dessa forma, será possível identificar se a implantação de um sistema de transporte público somente funcionando
por veículos elétricos consomem, de fato, menos energia do sistema e emitem menos poluentes prejudiciais ao meio ambiente.

633 - AC - ESTUDO DA INFLUÊNCIA DA TAXA DE OCUPAÇÃO NA EMISSÃO DE GASES POLUENTES PARA
O TRANSPORTE INDIVIDUAL E COLETIVO
Natalia Assunção Brasil Silva, Tatiana Rolim Soares Ribeiro, Pedro Henrique da Silva, Augusto Cesar de Mendonça Brasil

Este estudo realiza uma análise comparativa entre a estimativa de emissão do metano e do gás carbônico, por passageiro nos
trajetos da frota de ônibus intercampi da Universidade de Brasília com o transporte individual, tendo em vista a variação da taxa
de ocupação dos veículos destes modos. Para tal obteve-se inicialmente as características da frota do ônibus intercampi e dos
veículos para transporte individual existente no Distrito Federal no período de 1980-2014, além de definir os possíveis cenários de
ocupação. A partir das informações disponíveis no Relatório de Emissões Veiculares de São Paulo 2015 (CETESB, 2016), foi possível
estimar a emissão dos poluentes e sua posterior representação através de gráficos. Verificou-se que a estimativa da poluição por
pessoa é inversamente proporcional à ocupação do veículo, seja em transporte coletivo ou particular e que a emissão de poluente
por pessoa é superior a três ordens de grandeza para o transporte individual.

414 - AC - PROPOSTA DE MÉTODO PARA AVALIAÇÃO DO RISCO POTENCIAL DE ACIDENTES NO
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
Jefferson Troglio, Christine Tessele Nodari, Aline Marian Callegaro

O objetivo deste artigo é propor um método para a avaliação do risco potencial de acidentes no transporte de produtos perigosos
em trechos específicos de rodovias. O risco é definido pela combinação entre probabilidade potencial de ocorrer o acidente e a
gravidade do dano causado. A abordagem por Revisão de Segurança Viária em Vias Existentes possibilita estimar a probabilidade
potencial em trechos curtos de rodovias. A gravidade das consequências é estimada considerando o perigo inerente ao tipo
de acidente rodoviário (imobilização do veículo, danos estruturais, vazamento, incêndio e/ou explosão), as características dos
produtos químicos transportados (inflamabilidade, toxicidade, reatividade e/ou grau de oxidação) e as vulnerabilidades do entorno
da rodovia (ambiental e/ou populacional). A análise de risco foi aplicada na identificação de trechos críticos da rodovia BR-101,
entre os municípios de Osório e Torres (RS), para planejamento de ações de emergência em resposta a acidentes no transporte
rodoviário de produtos perigosos.

81 - AC - COMPARAÇÃO DE EMISSÃO DE CO2 ENTRE OS MODOS RODOVIÁRIO E HIDROVIÁRIO –
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ENSAIO SOBRE O CORREDOR NORTE/EIXO TOCANTINS

Bruna Renata Cavalcante de Barros, Eliezé Bulhões de Carvalho, Wesley Cândido de Melo, Elayne Barbosa dos Santos, Augusto
Cesar de Mendonça Brasil
Este artigo investiga o Rio Tocantins como alternativa logística para mitigar a emissão de CO2 no escoamento da produção de soja
da região do MATOPIBA. Foram calculadas as emissões de dióxido de carbono pelos caminhões que trafegaram em 2016 na BR153, no trecho de 851 quilômetros entre Gurupi/TO e Marabá/PA, com dados do Plano Nacional de Contagem de Tráfego do DNIT.
Posteriormente, calculou-se a quantidade de CO2 que seria emitida por comboios fluviais para transportar a mesma quantidade de
carga pelos 1.188 quilômetros entre Peixe/TO e Marabá/PA do Rio Tocantins, onde o Governo Federal pretende viabilizar, em 2022,
a navegação comercial com o derrocamento do Pedral do Lourenço. Concluiu-se que o transporte hidroviário reduziria o total de
emissões em 67,32%, pode diminuir a dependência das rodovias na matriz de transportes brasileira e ajudar a atingir as metas
com as quais o Brasil se comprometeu no Acordo de Paris em 2015.

289 - AC - PERSPECTIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA ELETRIFICAÇÃO DOS TRANSPORTES
Gregório Costa Luz de Souza Lima, Licinio da Silva Portugal

Sendo o setor de transportes responsável por grande parcela das emissões de CO2 no Brasil, a eletrificação dos transportes
aparece como uma alternativa para cumprimento dos acordos climáticos. Nesse contexto, deve-se avaliar os aspectos ambientais e
econômicos envolvidos no desenvolvimento dos veículos elétricos, bem como entender o papel que estes ocupam nas transformações
em curso nos setores de transporte urbano e energia. Constata-se o enorme potencial dos veículos elétricos (VEs) de reduzirem
as emissões de CO2 em países com a matriz energética composta majoritariamente por fontes limpas (ex: Brasil). Apesar de
apresentarem um custo operacional inferior, os VEs ainda apresentam um custo total superior aos dos veículos de combustão
interna. Portanto, os VEs se mostram mais competitivos em sistemas de compartilhamento de viagens e do tipo mobilityasa-service. Por fim, identifica-se os VEs como peça fundamental da transformação em curso no setor elétrico com potencial de
otimizarem a utilização de fontes de energia renováveis intermitentes.

Aspectos Econômicos Sociais Políticos e Ambientais do Transporte
ST - Transporte e Meio Ambiente II
158 - AC - DEFINIÇÃO DE VIAS COM PERMISSÃO PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS EM
JOINVILLE-SC
Virgínia de Almeida Santos, Cassiano Augusto Isler

O transporte de produtos perigosos pode representar riscos à população pela ocorrência de acidentes nas vias urbanas, sendo
relevante definir aquelas nas quais os veículos que os transportam podem trafegar. O objetivo deste artigo é estabelecer as vias
com permissão à circulação de caminhões para o transporte de produtos perigosos em Joinville-SC que resultem no menor risco
à população, estabelecido como a probabilidade de ocorrência de um acidente associado à sua consequência. Um algoritmo de
caminho mínimo foi aplicado a diferentes cenários caracterizados pelos locais de demanda por produtos perigosos e de permissão
de acesso à rede viária urbana, cujos custos referem-se ao risco mensurado em habitantes potencialmente expostos sob a hipótese
de ocorrência de acidentes. Além de um mapa das vias permitidas para circulação de caminhões, o cenário com menor número de
pessoas expostas às consequências de acidentes é aquele com acesso exclusivo pela região Norte da cidade.

594 - AC - AVALIAÇÃO DE IMPACTOS DO EXCESSO DE PESO NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS
Verônica Ghisolfi, Glaydston Mattos Ribeiro, Romulo Dante Orrico Filho, Gisele de Lorena Diniz Chaves, Ivone Catarina Simões
Hoffmann, Leonel Antonio da Rocha Teixeira Junior, Leonardo Roberto Perim

O sobrepeso no transporte rodoviário de cargas causa as más condições das rodovias brasileiras, diminui a vida útil do pavimento
e aumenta o risco de acidentes. Este é o caso do transporte de rochas ornamentais da cidade de Nova Venécia, Espírito Santo,
com destino ao Porto de Vitória. O objetivo desse trabalho é avaliar a relação entre políticas de carregamento com excesso de
peso no transporte rodoviário e os custos associados às suas externalidades negativas, por meio da simulação em Dinâmica de
Sistemas. O modelo avalia o impacto sobre custos de transporte, manutenção do pavimento e acidentes rodoviários. Os resultados
confirmam a redução dos custos operacionais de transporte com o excesso de peso, no entanto, os custos sociais com manutenção
do pavimento e acidentes rodoviários são elevados. Dessa forma, a melhor política de carregamento dos veículos depende da
importância relativa entre os custos econômicos e sociais envolvidos.

690 - AC - INFLUÊNCIA DOS PARÂMETROS DE SUSCETIBILIDADE À EROSÃO NOS PASSIVOS
AMBIENTAIS RODOVIÁRIOS LIMÍTROFES À BR-116/MG
Amanda Christine Gallucci Silva, Flávia Cristina Arenas, Cristhyano Cavali da Luz, Larissa de Brum Passini

Ao longo da faixa de domínio das rodovias federais é possível encontrar diversas ocorrências de passivos ambientais e, dentre eles,
muitos relacionados à processos erosivos em taludes. Tais ocorrências são consequências da não adoção de medidas que previnam
o desencadeamento desses processos. O trabalho em questão visa auxiliar o direcionamento de projetos de recuperação de
passivos ambientais presentes na faixa de domínio de rodovias federais ou na execução ou ampliação de rodovias por meio de uma
análise da influência dos parâmetros de suscetibilidade à erosão. Para realizar os estudos desses parâmetros, eles foram separados
em dois grupos denominados de parâmetros de projeto e parâmetros relativos ao meio inserido. Os parâmetros relativos ao meio
inserido foram analisados por meio de geoprocessamento e comparados com a ocorrência dos passivos ambientais. Deste modo,
foi possível verificar se o grupo tem mais expressividade em relação à amostra, ou, caso contrário, se a ocorrência dos passivos
seria mais condicionada pelos parâmetros de projeto.

152 - AC - ESTUDO DO IMPACTO DO TRANSPORTE MOTORIZADO NA POLUIÇÃO SONORA NO
MUNICÍPIO DE FRANCA-SP
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Conrado Vidotte Plaza, Diego Fernandes Neris, Letícia Alcântara Martins, Gustavo Henrique Cintra Rodrigues
Neste estudo, aferiu-se o nível de pressão sonora gerado pelo transporte motorizado no município de Franca-SP. A análise teve
início com a aplicação de uma pesquisa de percepção dos ruídos pela população. Os resultados apresentam que a poluição sonora
é percebida e que resulta em efeitos nocivos à saúde como dores de cabeça e estresse. Em seguida, o Nível de Pressão Sonoro
(NPS), aferido em 32 pontos (identificados pela pesquisa com a amostra da população), registrou valores entre 75 e 88 dB, valores
acima dos limites de referência (55 e 65 dB). Medidas mitigadoras foram abordadas com o objetivo de orientar técnicos e trazer
a temática à discussão. A metodologia aqui desenvolvida pode ser replicada em outros municípios, definindo-se, assim, uma
referência para o tema.

5 - AC - ANÁLISE COMPARATIVA DO RUÍDO PNEU-PAVIMENTO ENTRE PAVIMENTO RÍGIDO E FLEXÍVEL
ATRAVÉS DO TRAILER-CPX
Ramon Mendes Knabben, Glicério Trichês, Erasmo F. Vergara, Samir N. Y. Gerges, João Victor Staub de Melo

O ruído de tráfego constitui um dos problemas ambientais mais relevantes nos grandes centros urbanos. A sua exposição em
elevados níveis afeta os seres humanos, os animais e inclusive às plantas. Diversas doenças graves têm seu desenvolvimento
associado à exposição dos seres humanos aos níveis altos de pressão sonora, tais como hipertensão sanguínea, mudanças
gastrointestinais, alterações na glicose sanguínea e aumento da frequência cardíaca, entre outras. A geração e propagação do
ruído veicular são regidas por vários e diferentes mecanismos, podendo ser produzido, principalmente, pela vibração do motor,
para velocidades abaixo de 50 km/h, e pelo contato pneu-pavimento para velocidades do veículo acima de 50 km/h. Entretanto,
no futuro com a substituição dos carros comuns pelos carros elétricos o ruído veicular será gerado principalmente pela interação
pneu-pavimento para qualquer velocidade. Este artigo apresenta um comparativo de medições do ruído pneu-pavimento entre
pavimento rígido e flexível no estado de Santa Catarina. Foram realizadas medições com o Trailer-CPX em dois pavimentos de
concreto com três texturas diferentes e em três misturas asfálticas com 3 texturas diferentes. O trailer é do modelo Trailer-CPX
(Close Proximity Method), nome que se refere ao método normalizado de medição da interação pneu-pavimento. O Trailer-CPX foi
construído e qualificado no Brasil na Universidade Federal de Santa Catarina de acordo com a norma ISO 11819-2 (2010) e todos
os resultados das medições realizadas para a sua certificação foram atendidos. Os resultados dos ensaios com o Trailer mostraram
que o pavimento rígido apresenta um nível de pressão sonora maior se comparado com o pavimento flexível.

Aspectos Econômicos Sociais Políticos e Ambientais do Transporte
ST - Economia dos Transportes I
88 - AC - AVALIAÇÃO EX POST DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO ELETRÔNICA DE PEDÁGIO NAS
RODOVIAS FEDERAIS CONCEDIDAS

Marcia Lika Mon-Ma, Nara Kohlsdorf, Renata Batista Junqueira Nogueira, Mírian Ramos Quebaud, Luiz Fernando Castilho
No Brasil, o serviço de pagamento eletrônico de pedágio é prestado pelas Administradoras de Meios de Pagamento para Arrecadação
de Pedágio (AMAPs), que cobram uma taxa de adesão e mensalidades dos usuários. Em 2011, a Agência Nacional de Transportes
Terrestres (ANTT) constatou monopólio em oito das 14 concessões federais existentes à época. Visando à competição no mercado e
interoperabilidade do sistema, a ANTT editou, em 2014, a Resolução nº 4.281, que proíbe cláusulas de exclusividade nos contratos
firmados entre concessionárias e AMAPs. Após quatro anos de sua publicação, a ANTT avaliou a efetividade da norma em relação
aos objetivos pretendidos e se ocorreram efeitos indesejados, não previstos na Análise de Impacto Regulatório. Os resultados
mostram que a resolução atende ao objetivo, visto que não existe mais monopólio. Entretanto, a quantidade de AMAPs ainda é
limitada. Portanto, deve-se monitorar o mercado, com novas intervenções da ANTT se estas se mostrarem necessárias.

85 - AC - ESTUDO EMPÍRICO DO VALOR DO TEMPO DE VIAGEM POR REGIÃO DOS EMBARCADORES DE
CARGA BRASILEIROS
Francisco Gildemir Ferreira da Silva, José Kleber Duarte Macambira Filho, Fabiano Mezadre Pompermayer

Este trabalho investiga o Valor do Tempo de Viagem - VTV - dos embarcadores de carga brasileiras, por região, utilizando modelos
binomiais logit no processo de estimação do VTV. O objetivo é descrever as diferenças regionais do VTV para todo o Brasil. Foi
utilizado os dados da pesquisa de preferência declarada feita pela Empresa de Pesquisa Logística (EPL) em todo o território
nacional. Como resultados são apresentados modelos de diferentes escolhas entre o modal rodoviário e o alternativo (ferrovia,
cabotagem e assim por diante). A conclusão aponta diferenças significativas entre o VTV do norte e sudoeste do Brasil em relação
as outras regiões, mas sem apontar fatores causais para tais heterogeneidades entre regiões.

126 - AC - DETERMINANTES DA DEMANDA POR MERCADORIA DO COMÉRCIO VIRTUAL E POR CARGA
AÉREA NO BRASIL: UM ESTUDO ECONOMÉTRICO
Carlos Henrique Rocha, Priscila Hoehr Mostardeiro, Luiz Augusto da Silva Alves

A literatura tem argumentado que a demanda contemporânea pelos serviços de transporte aéreo de carga é em boa medida
derivada da demanda por mercadorias do comércio virtual B2C. Especialistas em marketing citam que as decisões de compra dos
consumidores de produtos do varejo online são influenciadas pela renda do consumidor, preço da mercadoria, valor do frete, e
por alguns atributos intangíveis. Investiga-se econometricamente se os determinantes da demanda por mercadorias do comércio
online no Brasil explicam o comportamento da demanda por serviços de transporte aéreo de carga. Testes de raiz unitária e
cointegração foram conduzidos antes de proceder a análise dos resultados da regressão da demanda por carga aérea. Teste de
correlação entre as variáveis explicativas da demanda por carga aérea também foi realizado. O período amostral é 2000-2016. À
luz dos resultados reportados, torna-se difícil não concluir que os determinantes da demanda no âmbito do comércio virtual não
explicam a procura por serviços de transporte aéreo de carga.

270 - AC - IMPACTO DOS INVESTIMENTOS SOBRE O VALOR DE FRETES RODOVIÁRIOS E
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FERROVIÁRIOS

Eduardo Dornelas Munhoz, Cícero Rodrigues de Melo Filho, Geovana Lorena Bertussi
O trabalho propõe, a partir de dados em painel, o estudo dos efeitos de investimentos sobre o valor de fretes rodoviários e
ferroviários a partir do controle de variáveis de custo e de demanda no período de 2013 a 2016 (rodoviário) e 2013 a 2017
(ferroviário). Os resultados encontrados indicam que (i) os investimentos públicos podem ajudar a diminuir o valor de fretes
rodoviários; (ii) os investimentos públicos não possuem impactos significantes no valor do frete ferroviário; (iii) os investimentos
privados podem ajudar a diminir o valor do frete ferroviário. Devido à falta de dados, não foi possível auferir o impacto do
investimento privado no transporte rodoviário.

286 - AC - ESTIMATIVA DA PRODUTIVIDADE SACRIFICADA EM DECORRÊNCIA DO TEMPO PERDIDO EM
TRÂNSITO PELA POPULAÇÃO LOCAL DO RECANTO DAS EMAS/DF
Adrielli Alves Borges, Breno Peixoto Cortez, Artur Carlos de Morais

habitantes, encontra-se hoje com uma população urbana estimada de 145.304 habitantes. Apesar do aumento considerável da
população, não só da citada Região, mas de outras próximas, e o consequente aumento da frota de veículos, os investimentos em
infraestrutura rodoviária não conseguiram acompanhar estes avanços. Sendo assim, este artigo objetiva estimar a produtividade
sacrificada em decorrência do tempo perdido no congestionamento na rotatória do Recanto das Emas/DF a população local. Deste
modo, pode-se constatar que o tempo perdido, além de significativo, caso fosse convertido em produtividade representaria um
acréscimo de 3,02% sobre a renda per capita média mensal, e cujo montante anual evidencia que apesar de alto os investimentos
em melhorias na infraestrutura, as perdas em longo prazo podem ser ainda maiores.

Aspectos Econômicos Sociais Políticos e Ambientais do Transporte
ST - Economia dos Transportes II
86 - AC - ESTUDO DA PRODUÇÃO DE FERROVIAS TIPO HEAVY HALL BRASILEIRAS A LUZ DA TEORIA
ECONÔMICA
Francisco Gildemir Ferreira da Silva

O Brasil tem operações ferroviárias com trens pesados nas ferrovias de Carajás, Vitória Minas e MRS logística. Essas concessionárias
utilizam trens que transportam grandes quantidades de commodities de forma quase que contínua e apresentam eficiências de
densidade e de escala notórias e maiores do que outras ferrovias brasileiras. Nesse contexto, estudos produção de ferrovias de
forma global, desconsiderando a peculiaridade dessas Heavy Hall pode gerar viés nas análises e resultados. Com o objetivo de
compreender os aspectos de produção das ferrovias listadas, este trabalho estima a função de produção dessas e analisa as
produtividades total, marginal e média delas. O resultado aponta para uma produção eficiente, mas com redução marginal da
produção com aumento de insumos o que é esperado pela teoria econômica neoclássica para monopólios.

111 - AC - EFICIÊNCIA EM CONCESSÕES DE RODOVIAS FEDERAIS BRASILEIRAS
Carlos Eduardo Veras Neves, Geovana Lorena Bertussi

Passados 20 anos desde o final da primeira etapa de concessões rodoviárias e, dado o atual cenário brasileiro de retomada de
crescimento com restrição fiscal por parte do Estado, o setor privado deverá ser predominante no montante de investimentos
realizados nesse setor daqui para frente. Nesse contexto, o presente trabalho tem por objetivo mensurar a eficiência dos atuais
contratos de concessão de rodovias federais. São utilizados dados do período entre 2012 e 2016 dos contratos da 1ª, 2ª e 3ª Etapas
de concessões rodoviárias, cuja eficiência é calculada e avaliada por meio das técnicas de Data Envelopment Analysis e Stochastic
Frontier Analysis. A conclusão da análise por meio dos escores de eficiência é que, em média, as concessionárias conseguem
produzir 84% do output máximo permitido, sendo que a concessionária mais eficiente entrega 92% do output máximo permitido.

354 - AC - ANÁLISE EX POST DO VALUE FOR MONEY DO PRIMEIRO UM CONTRATO DE PARCERIA
PÚBLICO-PRIVADA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Wanderson Freitas Lúcio, Enilson Medeiros dos Santos

O presente trabalho tem o objetivo de analisar quantitativamente a relação entre os riscos e o value for money em um contrato
de Parceria Público-Privada (PPP), especificamente o contrato da PPP rodoviária do Paiva, projeto piloto de PPP efetuado pelo
Estado de Pernambuco. O método de análise escolhido foi o da construção de um Comparador do Setor Público (PSC) baseado
nas recomendações do Governo do Estado de Victoria na Austrália. Foi constatado no estudo de caso que, ao longo da operação
do empreendimento, os riscos calculados inicialmente sofreram uma variação de valor e acarretaram a redução da perspectiva
de value for money do projeto da ordem de 40% em relação ao calculado inicialmente. Após a análise dos resultados foi possível
concluir que o principal fator para essa redução foi a diminuição da projeção de demanda esperada principalmente devido às perdas
no volume de tráfego gerada nos últimos anos de operação.

441 - AC - USO DA LÓGICA FUZZY PARA DETERMINAÇÃO DE IMPORTÂNCIAS DAS CATEGORIAS DE
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE RODOVIAS CONCEDIDAS
Túlio Silveira Santos, Bruno Guida Gouveia

Este artigo visa determinar as importâncias das categorias de avaliação de desempenho de rodovias concedidas por meio de
um procedimento metodológico. O procedimento metodológico proposto utiliza como ferramenta a lógica Fuzzy para modelar as
variáveis linguísticas existentes e definir os pesos entre as categorias de avaliação de desempenho. O procedimento metodológico
proposto foi aplicado na concessão patrocinada das rodovias MG-050, BR-265 e BR-491, no estado de Minas Gerais. Os resultados
mostram que na avaliação dos especialistas há uma tendência em se atribuir uma maior importância a categoria operacional em
comparação com as categorias ambiental, financeira e social. Foi visto que os indicadores Fuzzy encontrados não apresentaram
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a realidade dos pesos das categorias vigentes no contrato da concessão de rodovia em análise. Apesar disso, este resultado não
invalida o procedimento metodológico proposto no artigo, pois não necessariamente a realidade é a melhor configuração ou a
situação ótima.

604 - AC - OBSTÁCULOS PARA DESENVOLVER E ESTABELECER UMA TARIFA ÚNICA PARA O SISTEMA DE
TRANSPORTE PÚBLICO DO RIO DE JANEIRO
Beatriz Rodrigues, Matheus Henrique Cunha Barboza, Nanny Caroline Cunha Ribeiro

Este trabalho visa contribuir com a ampliação do estudo para a elaboração de uma tarifa única para o sistema de transporte
público que opera na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, indicando os principais obstáculos apontados por entes envolvidos
na gestão e operação dos diversos modos e apontando possíveis soluções para contorná-los. As informações e dados levantados
buscam exemplificar e apontar a importância e a viabilidade de implantação dessa tarifa única, de modo a beneficiar os usuários
de transporte público, principalmente aqueles que mais necessitam, sem prejudicar operadores e gestores do sistema.

Aspectos Econômicos Sociais Políticos e Ambientais do Transporte
ST - Transporte Aéreo
150 - AC - AERÓDROMOS EM CIDADES PEQUENAS ESTÃO SEGUROS? O CASO DE RIO PARANAÍBA-MG
Simone Rodrigues Campos Ruas, Marcelo Duarte Sabino de Freitas

A localização de aeródromos públicos em áreas urbanas traz muitos impactos no crescimento das cidades, haja vista que a área
afetada por um aeródromo não é limitada apenas por sua demarcação em solo. Como forma de proteger a população do entorno
e as operações aeroportuárias, existem diversos planos a serem seguidos, tais como, o Plano de Zoneamento de Ruído e o Plano
de Zona de Proteção de Aeródromo. Em cidades pequenas, como no caso de Rio Paranaíba, MG, a falta de conhecimento a respeito
destes planos, tem consequências sérias para o funcionamento/crescimento dos aeródromos. Não há limitação de altura para as
construções próximas ao aeródromo e a questão do ruído aeronáutico é desconhecida. Dessa forma, aeródromos públicos podem
já estar comprometidos em seu crescimento

171 - AC - A INFRAERO E OS NOVOS DESAFIOS APÓS AS CONCESSÕES
Ricardo Fernandes Consulin, Anísio Brasileiro

A INFRAERO, criada para o gerenciamento de aeroportos, está numa encruzilhada em que precisa redefinir seu papel. Com o regime
de concessões como serão feitos os investimentos e em que aeroportos estão alguns dos desafios a serem respondidos. O objetivo
do trabalho é analisar a importância da empresa e as prováveis consequências das concessões dos aeroportos mais lucrativos.
As concessões executaram com rapidez as obras para resolver os problemas de infraestrutura dos aeroportos, aumentaram a
qualidade e modernizaram os serviços prestados, acompanhando o crescimento do setor aéreo. Contudo, se por um lado as
concessões trouxeram avanços na gestão aeroportuária, por outro, trouxeram um debate sobre o papel da INFRAERO e de
sua continuidade. Entretanto, num país de dimensões continentais, em que deve haver integração nacional, o desenvolvimento
regional aeroportuário não seria possível sem uma empresa pública do porte da INFRAERO.

248 - AC - DESREGULAMENTAÇÃO DA FRANQUIA DE BAGAGEM NO TRANSPORTE AÉREO E A
EXPERIÊNCIA DO PASSAGEIRO NO AEROPORTO: UMA ABORDAGEM EXPLORATÓRIA
George Christian Linhares Bezerra

O problema de pesquisa deste artigo está relacionado a identificação de mudanças na experiência do passageiro no aeroporto após
a introdução de uma nova regulamentação para despacho de bagagem. O objetivo geral é examinar os efeitos dessa nova prática
sobre diferentes indicadores-chave da experiência do passageiro. Uma amostra de observações relacionadas ao processamento
de passageiros em dois principais aeroportos brasileiros e à percepção dos passageiros sobre os serviços foram utilizadas para
análises descritivas e testes comparativos entre os períodos anterior e posterior à nova regulamentação. Os resultados sugerem
similaridade entre os aeroportos em alguns aspectos da experiência, mas comportamentos opostos em outros aspectos. Os achados
podem contribuir para melhor compreensão sobre os efeitos da cobrança por bagagem despachada sobre o comportamento do
passageiro. Ainda, as informações aqui apresentadas podem ser de utilidade para empresas aéreas, administradores de aeroportos
e reguladores.

313 - AC - VOOS COMPARTILHADOS NA AVIAÇÃO GERAL BRASILEIRA: UMA ANÁLISE SOB A ÓTICA DA
REGULAÇÃO E DA SEGURANÇA
Filipe de Souza Araujo, Leonardo Herszon Meira, Anísio Brasileiro

O presente trabalho apresenta uma análise das barreiras regulatórias à realização da oferta de serviços de transporte em voos
compartilhados, de natureza comercial ou não – por operadores aéreos privados da aviação geral no Brasil. Os aspectos de
impacto afetos a esta atividade no setor do transporte aéreo, em especial os fatores econômicos e de segurança operacional, são
abordados. Também se insere no estudo do assunto os marcos referenciais internacionais sobre o tema dessa específica atividade
pela confrontação dos pressupostos orientadores das políticas estabelecidas pelos Estados Unidos e pela União Europeia com a
realidade observada do setor aéreo no Brasil. Os resultados apontam para a necessidade de melhorias em questões de segurança
operacional e alterações dos marcos legais do sistema para a implantação da atividade nos mesmos patamares de serviço dos
operadores públicos já estabelecidos.

448 - AC - QUALIDADE DE SERVIÇOS EM AEROPORTOS: UMA ANÁLISE COMPARATIVA DA PERCEPÇÃO
DOS PASSAGEIROS EM AEROPORTOS BRASILEIROS
George Christian Linhares Bezerra, Priscilla Thábata Alves da Silva
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O objetivo geral deste artigo é analisar comparativamente a qualidade percebida em aeroportos, por meio de indicadores
contemplados nas práticas correntes de regulação no Brasil. Para tanto, dados referentes a dois aeroportos representativos de
distintos perfis dentro do sistema aeroportuário brasileiro foram utilizados para diferentes análises multivariadas. Os resultados
sugerem comportamentos relativamente similares para os dois aeroportos quanto aos padrões de interrelacionamento entre as
variáveis utilizadas. Os achados podem contribuir para melhor compreensão sobre a utilização da mensuração da percepção dos
passageiros como ferramenta de avaliação do desempenho dos aeroportos.

203 - AC - NÍVEL DE SERVIÇO EM AEROPORTOS AVALIANDO-SE A ACESSIBILIDADE: O PONTO DE
VISTA DO USUÁRIO
Jordana Bulhões Dias, Lílian dos Santos Fontes Pereira Bracarense, Thiago Cabral de Souza

O presente trabalho trata da avaliação do nível de serviço em aeroportos, com estudo de caso do aeroporto de Palmas – TO, com
base em indicadores de acessibilidade. Objetivou-se avaliar desde a questão do acesso viário (acessibilidade em transportes) até as
condições de acesso das instalações do terminal de passageiros do ponto de vista do usuário. Fazendo uma análise genérica, podese afirmar que o aeroporto de Palmas tem boas condições de acessibilidade, porém aferindo-se separadamente os indicadores,
encontrou-se alguns gargalos que geram desconforto nos usuários, principalmente àqueles com maiores restrições de mobilidade
(deficientes visuais e cadeirantes).

Aspectos Econômicos Sociais Políticos e Ambientais do Transporte
ST - Relatórios de Iniciação Científica e Comunicações Técnicas
351 - CT - LIGAÇÃO AÉREA BRASÍLIA-GOIÂNIA: UMA ANÁLISE COM BASE NA TEORIA ECONOMICA DE
MERCADOS IMPERFEITOS
Joaquim Carlos Soutinho Neto, Hernany Paulo Varela dos Reis, Ayomikun Oluleke Aruwajoye, Carlos Henrique Rocha

Nos últimos anos o transporte aéreo doméstico brasileiro experimentou grandes transformações. Entre 2002 e 2017 o total de
passageiros transportados triplicou e as tarifas médias reais sofreram um decréscimo de 60%. No entanto, tal mercado não é
homogêneo, apresentando segmentos que podem ter tido um comportamento diverso da média. Partindo deste pressuposto, foi
estudado o comportamento da ligação Brasília – Goiânia, para a qual foram analisados indicadores de oferta / demanda, tarifas e
caraterísticas dos usuários, que foram comparados com valores médios do mercado nacional. Os dados utilizados são do banco de
dados da Agência de Aviação Civil – ANAC e da Pesquisa de Origem e Destino nos Aeroportos Brasileiros. Os resultados apontam
para significativas diferenças nos comportamentos das variáveis analisadas para a ligação estudada e as condições médias do
mercado. A origem de tais diferenças é analisada à luz dos princípios básicos da microeconomia.

321 - CT - ANÁLISE DA VIABILIDADE JURÍDICA DE SUBSÍDIOS PARA O TRANSPORTE PÚBLICO
URBANO NO BRASIL
Fernanda Camila Martinez Delgado, Barbara Stolte Bezerra

O presente trabalho descreve as principais formas de subsídios encontrados em diversos países e analisa a viabilidade jurídica de
sua implantação no Brasil. A escolha pelo tema de pesquisa está atrelada à relevância do subsídio no transporte coletivo, uma
vez que as pessoas que se utilizam desse transporte são as menos favorecidas. Na primeira parte do artigo foi realizada uma
análise conceitual sobre subsídio e a forma de cálculo da tarifa do transporte público brasileiro. A partir dessas definições chegouse a conclusão que incrementos extra tarifários no Brasil são bem diminutos, por essa razão foram pesquisadas outras formas
de subsídios em outros países, bem como a viabilidade jurídica de serem utilizados no Brasil. Os resultados apresentados podem
trazer algumas contribuições à academia e às autoridades públicas brasileiras para melhorar o debate sobre as formas de acesso
da população aos meios de transporte público, também podem ajudar a elevar a demanda no transporte público, reduzir o fluxo de
veículos motorizados individuais nas grandes cidades, minimizar congestionamentos, e auxiliar na redução da poluição ambiental.

110 - CT - MEDIDAS DE CONCENTRAÇÃO DE MERCADO NA ROTA AÉREA BRASÍLIA-SALVADOR
Nilo Flavio Rosa Campos Junior, Eduardo da Silva Pereira, Carlos Henrique Rocha

Este trabalho busca analisar as medidas de concentração de mercado na rota aérea Brasília –Salvador, utilizando o banco de
dados público da Agência Nacional de Aviação Civil, as teorias microeconômicas dos oligopólios e parâmetros estabelecidos pelo
Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Os resultados apontaram para a existência de quatro empresas controladoras da
rota e a concentração em mais de 70% de duas destas, as tarifas praticadas pelas mesmas possuem valores muito próximos o que
configura a inexistência de concorrência entre as empresas participantes.

621 - CT - SIMPLIFICAÇÃO DA BUROCRACIA DO CICLO DE VIDA DAS CONCESSÕES DE
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES BRASILEIRA
Patricia Helena dos Santos Martins

O estudo visa trazer novas sugestões para o aperfeiçoamento da Supervisão Regulatória no Brasil. Parcerias entre o setor público e
o privado (PPPs) nas concessões no setor de infraestrutura de transportes surgem como saídas aos gargalos existentes e, políticas
de regulação que mantenham atenção especial durante todo o ciclo de vida de uma concessão são necessárias para a mitigação
de riscos e diminuição dos custos de transação. Sendo assim, o presente estudo visa demonstrar pontos de afinidade entre as
políticas do Brasil e Reino Unido e como aspectos da política inglesa podem influenciar de maneira eficaz aos propósitos brasileiros.
Para a construção do estudo, fez-se um levantamento teórico sobre o histórico da infraestrutura de rodovias no Brasil, além do
levantamento de benchmarking internacional do Reino Unido, país membro da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE). Ademais, como modo de medição padronizada da burocracia brasileira, utilizou-se o modelo de custo-padrão;
um custo pré-atribuído, tomado como base para o registro da produção antes da determinação do custo efetivo. Por fim, tal
metodologia tem pilar na mensuração da burocracia como oportunidade para definição de papéis estruturados das agências
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reguladoras, tomando um cenário de independência para as instituições responsáveis pela supervisão regulatória no país.

382 - CT - PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS: UMA ANÁLISE DE SUA UTILIZAÇÃO NO BRASIL NA ÁREA
DE TRANSPORTES
Nilo Flavio Rosa Campos Junior, Diógenes Costa de Carvalho

As PPP foram criadas na Inglaterra na década de 90, desde então essa modalidade é utilizada em diversos países do mundo. No
Brasil foram regulamentadas no ano de 2004, através da Lei 11.079/2004, expandindo para as diversas áreas da atuação estatal,
além das diversas esferas de governo. Esta Comunicação Técnica visa apresentar um levantamento do histórico das PPPs desde
o seu surgimento, demonstrado as experiências internacionais com a utilização das PPPs e contextualizando a evolução no Brasil,
abordando casos de sucessos na área de transportes.

101 - RIC - AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA DE INTERVENÇÕES ALTERNATIVAS DE MICROACESSIBILIDADE EM ÁREAS URBANAS DE MORROS
Lucas Eduardo Araújo de Melo, Maurício Oliveira de Andrade

As áreas urbanas de morro têm sido ocupadas desde os primórdios da ocupação das cidades, principalmente em virtude do
baixo valor da terra, aliado com a falta de planejamento e controle urbano, que não conseguiram acompanhar o crescimento
populacional. Assim, essas ocupações, muitas vezes informais, carecem de infraestruturas, principalmente de transportes, assim
como de metodologias de planejamento adequadas à sua realidade. Este trabalho teve por objetivo adaptar a teoria do Methabolic
Equivalent Task para o cálculo do tempo de acesso ao transporte público por meio de isócronas, sendo possível, então, fazer uma
análise socioeconômica de custo-benefício de intervenções alternativas em sistemas de mobilidade em áreas de morro.

Aspectos Econômicos Sociais Políticos e Ambientais do Transporte
ST - Políticas Públicas e Transporte I
74 - AC - AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADADE DA PNMU: PERFIL DOS MUNICÍPIOS E CONTRIBUIÇÕES
PARA O AVANÇO DA POLÍTICA
Luiz Marcelo T. Alves, Mateus Humberto Andrade, Rafael Gustavo Silva Siqueira

O tema da mobilidade urbana no Brasil foi recentemente destacado com a promulgação em 2012 da Política Nacional de Mobilidade
Urbana (PNMU), em que municípios definidos pelo porte populacional e inserção em região metropolitana são obrigados a elaborar
um Plano de Mobilidade Urbana (PMU) até 2015. No entanto, a efetividade da política tem sido contestada principalmente por de
medidas provisórias que estendem o prazo para a elaboração do PMU, com o intuito de garantir maior adesão dos municípios alvo.
O artigo dedica-se à avaliação de variáveis determinantes para a adesão dos municípios à PNMU, verificada neste estudo por meio
da elaboração do PMU. O agrupamento de variáveis permitiu a formulação de novos critérios para a determinação de municípios
mais aptos a elaborarem o plano, com a finalidade de criar novos cenários e contribuir para o avanço da política e dos programas
federais que apoiam a mobilidade urbana em cidades brasileiras.

223 - AC - PROPOSTA DE MODELO PARA GESTÃO ADAPTATIVA INTEGRADA DE HIDROVIAS

Eliezé Bulhões de Carvalho, Bruna Renata Cavalcante de Barros, Murielly Sthefhany de Almeida Calaça, Sérgio Coelho dos Santos
Júnior
O presente trabalho propõe um modelo de gestão adaptativa integrada de hidrovias apoiado no conceito RAMS – Confiabilidade,
Disponibilidade, Manutenção e Segurança. Trata-se do monitoramento da hidrovia quanto a aspectos operacionais e relacionados
à infraestrutura, com o objetivo de diminuir as vulnerabilidades do Transporte Hidroviário Interior. O Rio Tapajós, que apresentou
um crescimento de 400% no volume de carga transportada desde 2015 é o corpo hídrico escolhido para implementação do piloto
do modelo. Descreveram-se as características do Modelo Integrado de Gestão de Hidrovias – PROHIDRO, a ser implementado pelo
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT a partir de 2018, e as possibilidades que a iniciativa traz para o
incremento da participação das hidrovias na matriz de transportes brasileira.

497 - AC - ELEMENTOS ESTRATÉGICOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS CAPAZES DE
TRANSFORMAR A MOBILIDADE DAS CIDADES BRASILEIRAS
Isabel Cristina de Oliveira Magalhães, Leonardo Herszon Meira, Enilson Medeiros dos Santos

Este trabalho elenca e valida elementos estratégicos de políticas públicas, capazes de atribuir a planos locais o potencial de
transformar a mobilidade urbana. Uma relação inicial foi feita a partir das razões de premiação de cidades reconhecidas como
exemplos de mobilidade urbana sustentável; essas razões foram usadas para construir um rol de treze elementos estratégicos,
em cotejo com a Lei Federal nº 12.587/2012. Validou-se essa relação em duas etapas: inicialmente, com base em um review
das dimensões e indicadores de mobilidade urbana sustentável; depois, por meio de uma pesquisa de opinião de 26 especialistas
trabalhada por três métodos: distribuição de pontos, ordenamento e discriminação de pesos por ranking. Validado, o rol revela
quatro grupos de importância, o mais relevante composto pelos elementos: prioridade e qualificação do transporte ativo e do
transporte público; participação social permanente; e vinculação ao plano de desenvolvimento urbano.

262 - RT - UMA ESTRUTURA PARA AVALIAR OS IMPACTOS DINÂMICOS DA POLÍTICA NACIONAL DE
MOBILIDADE URBANA EM SISTEMAS SOCIOECONÔMICOS DE TRANSPORTE: UM ESTUDO DE CASO NA
CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Wlisses Bonelá Fontoura, Glaydston Mattos Ribeiro

O planejamento de transportes é necessário para que se atenda a demanda de uma determinada região considerando as dimensões
do espaço urbano e a complexidade das atividades nele desenvolvidas. Além do planejamento, destaca-se a importância da
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intervenção dos governos por meio de políticas para proporcionar um fluxo adequado de pessoas e bens de modo que atenda
a demanda da população. A Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU) objetiva a integração entre os diferentes modos de
transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade no espaço urbano. Neste contexto, este trabalho possui o objetivo de
desenvolver um modelo de apoio a decisão, utilizando o método da Dinâmica de Sistemas como ferramenta de modelagem e
simulação, para avaliar os impactos da implementação da PNMU, com foco nas variáveis ambientais, econômicas e de tráfego.
Além de apresentar este modelo, ao final deste trabalho, pretende-se propor medidas de mitigação para o estudo de caso.

337 - AC - O TRANSPORTE HIDROVIÁRIO URBANO DE PASSAGEIROS EM BELÉM E OS FATORES
RELEVANTES PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO

Mateus Moraes Dias, Augusto Freitas Pereira, Isabella Parrião de Freitas Milhomem Fernandes, Kallyfer Natan Torrinha Monteiro,
Regina Célia Brabo Ferreira
A integração entre os modais de transporte hidroviário e rodoviário é uma importante característica das cidades que possuem
grande potencial hídrico, devido a capacidade de aumentar a fluidez no trânsito e diminuir o tempo de viagem. No estado do Pará,
apesar de possuir uma vasta bacia hidrográfica, o transporte hidroviário é pouco utilizado e não possui integração dos bairros
periféricos com a capital do estado, Belém. Este estudo investiga como os projetos propostos de integração entre o Distrito de
Icoaraci e o centro de Belém não lograram êxito no passado e quais fatores são relevantes para que o usuário utilize o modo
hidroviário em detrimento ao modo rodoviário, a partir de uma pesquisa realizada ao público alvo sobre o modal hidroviário. Os
dados obtidos no estudo concluem que os usuários utilizariam o transporte hidroviário caso houvesse integração com diferentes
modais para os seus destinos nos demais bairros da capital.

651 - AC - SISTEMAS PARA CATEGORIZAÇÃO DE HIDROVIAS: FRONTEIRA METODOLÓGICA E
DIRECIONAMENTOS FUTUROS
João Paulo Silva Lima, Marcos Paulino Roriz Junior

Um sistema de classificação para a malha hidroviária, é uma importante ferramenta para tomada de decisões e fornece diretrizes
para futuros dimensionamentos de canais, pontes e eclusas para as embarcações, além de ser fundamental para alcançar maior e
melhor uso da navegabilidade das mesmas. Um sistema de classificação se dá através de um conjunto de critérios determinados,
que consequentemente influenciam na extensão das divisões ou categorias de classificação. Esses critérios podem variar
dependendo do objetivo principal da classificação. Sendo assim, o presente trabalho avalia os sistemas de classificação de hidrovias
existentes em seus diferentes locais, além dos diferentes parâmetros adotados para tais classificações. Mediante recomendações
para o desenvolvimento de um sistema de classificação hidroviário brasileiro, percebe-se a necessidade de se determinar quais
parâmetros devem ser utilizados para se criar uma metodologia de classificação da rede hidroviária do país.

Aspectos Econômicos Sociais Políticos e Ambientais do Transporte
ST - Transporte e Inclusão Social
646 - AC - AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DO METRÔ NA ACESSIBILIDADE DA POPULAÇÃO DE BAIXA
RENDA AOS POSTOS DE TRABALHO EM FORTALEZA

Renan Monteiro Carioca Freire, Carlos Felipe Grangeiro Loureiro, Andre Soares Lopes, Francelino Franco Leite de Matos Sousa
O novo paradigma de planejamento de transportes, com foco não só na mobilidade das pessoas mas especialmente na sua
acessibilidade às atividades urbanas, se baseia em princípios de sustentabilidade e equidade visando reduzir desigualdades
socioespaciais, promovendo assim melhor qualidade de vida e justiça social. Neste contexto de tomada de decisão, este trabalho
busca avaliar os impactos advindos das melhorias operacionais propostas nas linhas sul e oeste do Metrofor sobre a problemática
do acesso aos postos de trabalho da população de baixa renda em Fortaleza. O método de avaliação ex-ante proposto, assumindo
a premissa social do igualitarismo, emprega indicadores de acessibilidade baseados em utilidade do tipo logsum para verificar
hipóteses relacionadas à distribuição espacial das zonas mais ou menos beneficiadas pela intervenção, assim como a dispersão
dos impactos sobre o grupo mais socialmente vulnerável. Conclui-se que as ações propostas são eficazes ao elevar os níveis de
acessibilidade das zonas consideradas críticas, embora com efeitos limitados se não acompanhadas de políticas públicas de uso
do solo.

401 - AC - USO DE CURVAS DE CONCENTRAÇÃO PARA AVALIAR EQUIDADE NA MOBILIDADE – O CASO
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Mariana Souza Carneiro, Claudio Falavigna, Romulo Dante Orrico Filho

Estudos abordando equidade e desigualdades no âmbito da mobilidade e do planejamento de transportes tem crescido
significativamente nas últimas décadas. O objetivo desse artigo é propor uma nova abordagem para avaliar o conceito de
equidade na mobilidade. Para cumprir esse objetivo, foram analisados, deslocamentos na cidade do Rio de Janeiro, sobre a
perspectiva da equidade. Ferramentas tradicionais de mensuração de desigualdades econômicas, como a Curva de Lorenz e a
Curva de Concentração, foram utilizadas para compreender as desigualdades no transporte. Os autores concluem que, a Curva
de Concentração, apesar de não comumente utilizada na literatura com esse objetivo, contribui com uma análise mais adequada
e completa do que a Curva de Lorenz

437 - AC - QUESTÕES DE EQUIDADE ASSOCIADAS A BARREIRAS DE TRANSPORTES EM UMA CIDADE
MÉDIA
Daniela Vanessa Rodriguez Lara, Antônio Nélson Rodrigues da Silva

Infraestruturas de transportes inseridas em meios urbanos atuam frequentemente como barreiras à locomoção de pedestres e
ciclistas. O presente estudo apresenta a caracterização deste “efeito barreira” causado por ferrovia estabelecida no perímetro
urbano de um município de médio porte e analisa a equidade na distribuição do número de moradores ao longo da ferrovia e no

102

entorno dos diferentes tipos de passagens quanto às características populacionais, através de testes qui-quadrado de independência
e análise descritiva. Os resultados indicam associação entre as variáveis e apontam uma predominância de moradores com grande
ou alguma dificuldade de caminhar ou subir escadas, de renda nominal mensal inferior a R$ 1.020,00 e do gênero feminino. Sendo
assim, a pesquisa apresenta indícios que a mobilidade das pessoas que habitam as proximidades da ferrovia é prejudicada e que
a distribuição do número de moradores ao longo da ferrovia e nos tipos de passagens não é igualitária.

701 - RT - DIFERENÇAS SOCIOECONÔMICAS NO PLANEJAMENTO DA MOBILIDADE URBANA

Natalia Assunção Brasil Silva, Heraldo Nunes Pitanga, Taciano Oliveira da Silva, Carlos Alexandre Braz de Carvalho
A mobilidade urbana aborda a relação da sociedade com o espaço e com os meios empregados para deslocamento, entretanto
as diferenças socioeconômicas existentes cominam para a desigualdade na utilização do espaço e participação da população na
mobilidade urbana. Desta forma, os objetivos deste trabalho, a ser realizado em Barreiras (Bahia) são: i) verificar a relação entre
o índice de mobilidade urbana e as classes socioeconômicas; ii)verificar se há relação entre as características socioeconômicas
e os atributos da mobilidade dos meios de transporte e propor modelos de mobilidade de acordo com estas características; e iii)
apresentar uma metodologia que proporcione o conhecimento à população sobre Mobilidade Urbana, na etapa inicial de elaboração
do Plano. A partir dos resultados obtidos os planejadores conseguiram identificar ações específicas e pontuais que promovam
a inclusão social no espaço urbano relativo à mobilidade urbana, além de tornar a participação da sociedade no planejamento
eficiente e igualitária.

276 - AC - ESTATÉGIAS DE GERENCIAMENTO DA MOBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM
UNIVERSIDADES
Fabiane Farias dos Santos, Ilce Marília Dantas Pinto de Freitas

Este trabalho tem como objetivo identificar e analisar quais a estratégias de Gerenciamento da Mobilidade são adequadas para
a melhoria da mobilidade de pessoas com deficiência em universidades. Para tal, foi realizada uma pesquisa com profissionais
da área de transporte e trânsito através de um questionário online, onde foram apresentados os principais tópicos e estratégias
adotadas em universidades encontrados, anteriormente, na revisão bibliográfica. Foi questionado quais dessas estratégias seriam
pertinentes ao cenário de pessoas com deficiência em campi universitários. Através da análise dos resultados foi possível identificar
as estratégias mais importantes para a melhoria da mobilidade de pessoas com deficiência de acordo com tópicos apresentados,
sinalizando onde os esforços devem ser focados para que as instituições ofereçam condições de equidade de deslocamento para
todos.

702 - RT - PROPOSIÇÃO DA CRIAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE MOBILIDADE URBANA NA
RIDE PETROLINA (PE) E JUAZEIRO (BA) - CIMUVASF
Júlio Cezar Costa Ramos, Francisco Ricardo Duarte

O objetivo desse trabalho é a propor a criação do Consórcio Público Interfederativo de Mobilidade Urbana - CIMUVASF, na Região
Integrada de Desenvolvimento - RIDE Petrolina (PE) e Juazeiro (BA), com competência para celebrar convênios e absorver, por
delegação de competências, as atribuições de gestão, regulação e fiscalização do sistema de transporte público de passageiros em
âmbito municipal, intermunicipal e interestadual, inclusive buscando a integração entre os mesmos e gerindo todo esse sistema
nos municípios consorciados.

Aspectos Econômicos Sociais Políticos e Ambientais do Transporte
ST - Políticas Públicas e Transporte II
12 - AC - ANÁLISE DO IMPACTO ECONÔMICO DA MORTALIDADE POR ACIDENTES DE TRÂNSITO NO
BRASIL, COM BASE NO GBD 1990-2015
Júlia Clétilei Magalhães da Silva, Adriane Helena Silva Franco

Indiscutivelmente, os Acidentes de Trânsito têm impactos econômicos, financeiros e atuariais sobre os sistemas de saúde,
previdência, mercado de trabalho e arranjos familiares, alterando o perfil de morbi-mortalidade do Brasil. Especialmente após o
advento dos automóveis no século XX, tal causa externa de mortalidade causa efeitos diferentes quanto a idade, sexo, local de
residência e nível socioeconômico. Poucos estudos no Brasil mensuram o custo econômico das perdas decorrentes de Acidentes de
Trânsito. A partir dos DALYs, disponíveis pelo GBD-IHME, podemos estimar o impacto no PIB dado a ocorrência de um acidente.
Assim como o esperado, homens entre 20 e 30 anos geram maiores perdas e na análise da série histórica de 1990 a 2015 mostram
mais oscilações que as mulheres, que também geram custos maiores nessas idades, mas comparativamente bem menores.
Os cálculos mostram uma tendência de queda nominal dos Acidentes de Trânsito para ambos os sexos e todas as idades. Para
isso, é fundamental que políticas focalizadas quanto à imprudência humana e vias e sinalizações de trânsito adequadas sejam
incentivadas.

34 - AC - PERCEPÇÃO DA QUALIDADE DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE CURITIBA SOB A
ÓTICA DO USUÁRIO E DE OPERAÇÃO

Thiago Carvalho dos Reis Silveira, Cezar Augusto Romano, Vanessa do Rocio Nahhas Scandelari, Tatiana Maria Cecy Gadda
Curitiba foi pioneira ao desenvolver um sistema de transporte público integrado e ao orientar o ritmo de crescimento da cidade por
meio de eixos estruturais, o que a elevou ao status de referência mundial no que concerne à mobilidade urbana. Mesmo assim,
este vem enfrentando um declínio no número de passageiros transportados e, por consequência, um aumento na tarifa técnica.
O principal objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade percebida por meio de uma análise multicritério a fim de encontrar os
principais pontos de melhoria que poderiam levar a um panorama mais favorável. Nas visões do usuário e operacional, o sistema
foi dividido em fatores componentes da qualidade no transporte, sendo os dados obtidos por meio de survey e coleta de campo.
Estes dados foram analisados de acordo com as metodologias elaboradas pelo Highway Capacity Manual (2010) e por Ferraz e
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Torres (2004). Os resultados foram, então, comparados de forma a gerar um panorama geral do sistema representando a visão
do órgão gestor. Nesta perspectiva, conhecer a importância relativa dos fatores componentes de acordo com a visão do usuário
é crucial, dessa forma, tarifa, segurança, frequência de atendimento, conectividade, confiabilidade, tempo de viagem e conforto
são os requisitos com maior peso na satisfação. Finalmente, tarifa, segurança e índice de lotação são atualmente os principais
pontos com necessidade de melhoria de infraestrutura e tempo de viagem e frequência de atendimento podem servir como fonte
de campanhas públicas auxiliando o usuário a melhor entender o nível de serviço do sistema.

140 - AC - A INFLUÊNCIA DAS CARACTERÍSTICAS SOCIAIS NO COMPORTAMENTO DE VIAGENS: UM
ESTUDO DE CASO NA CIDADE DE SÃO PAULO
Camila Umbelino Carvalho, Ana Beatriz Pereira Segadilha, Suely da Penha Sanches

Diversos estudos urbanos mostram que limitações na mobilidade podem ser influenciadas pelas características sociais dos
indivíduos. Este artigo analisou a relação das características sociais dos indivíduos e seus comportamentos de viagens, em relação
à distância percorrida. Para tanto, foram avaliados os dados de viagem de 17.686 indivíduos da cidade de São Paulo, coletados pela
pesquisa da mobilidade de 2012. Foi calibrada uma equação de regressão considerando como variável dependente a distância total
percorrida pelo indivíduo em um dia, e como variáveis explicativas: idade, gênero, renda, condição de atividade, posse veicular,
distância da moradia até a área central da cidade e número de viagens realizadas em um dia. Os resultados mostraram que os
indivíduos menores de 18 anos, sem vínculo empregatício ou estudantil, de baixa renda e sem posse veicular, tendem a realizar
viagens mais curtas. Os resultados apontam que as características socioeconômicas influenciam na distância percorrida.

279 - AC - ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DOS FATORES SOCIOECONÔMICOS NA PERCEPÇÃO DOS
ATRIBUTOS DA MOBILIDADE URBANA: ESTUDO DE CASO DISTRITO FEDERAL

Pedro Henrique da Silva, Natalia Assunção Brasil Silva, Ayomikun Oluleke Aruwajoye, Myrna Cunha Pereira Raw, Jéssica da
Rocha Brito Oliveira, Augusto Cesar de Mendonça Brasil
Tendo em vista a influência que as características socioeconômicas do espaço urbano exercem na mobilidade da população,
este artigo analisou, sob a perspectiva da faixa etária e da renda familiar, a percepção dos cidadãos em relação aos diferentes
meios de transportes disponíveis no Distrito Federal. Tal análise baseou-se na importância e satisfação dos usuários em relação
à segurança, conforto, facilidade de uso, custo e tempo de viagem dos meios de transportes. Os dados foram coletados por meio
de um questionário on-line cujos resultados foram analisados para a construção do perfil socioeconômico dos participantes e
para determinar como a renda familiar e a faixa etária dos usuários podem influenciar seu modo de deslocamento. Percebeu-se a
necessidade de investimentos no transporte público, como a implantação de vias exclusivas para ônibus para otimizar o tempo dos
usuários, o aumento da capacidade metroviária em Brasília e a prática de políticas que priorizem a segurança.
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Área Temática: Planejamento Territorial do Transporte
Planejamento Territorial do Transporte
ST - Relatórios de Iniciação Científica
284 - RIC - CARACTERIZAÇÃO DAS MUDANÇAS NO USO DO SOLO EM FORTALEZA NO PERÍODO ENTRE
2000 E 2015
Moisés Gomes de Holanda Cunha, Carlos Felipe Grangeiro Loureiro

A necessidade de deslocamento é consequência da distribuição e densidade de ocupação das diversas atividades urbanas. Com base
nisso, o planejamento urbano integrado deve considerar não só o que ocorre no subsistema de transportes, mas também no do uso
do solo, uma vez que esses são fenômenos cujas problemáticas estão inter-relacionadas. Essa pesquisa de iniciação científica se
concentrou na caracterização do fenômeno do espraiamento urbano em Fortaleza, tanto por segregação imposta quanto voluntária.
Isso foi feito por meio da análise do que aconteceu com a distribuição espacial dos usos residenciais e das atividades de trabalho
na cidade entre 2000 e 2015, baseando-se na elaboração de hipóteses e análise de indicadores de uso do solo, aplicando-se o
ferramental de análise espacial exploratória em áreas na busca. Os resultados corroboraram as hipóteses elaboradas. Sendo assim,
essa pesquisa contribui com a compreensão das mudanças na distribuição espacial das atividades em Fortaleza.

400 - RIC - MAPEAMENTO DAS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE DE UM CAMPUS UNIVERSITÁRIO
UTILIZANDO UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA
Guilherme Bublitz Soares, Thais de Cássia Martinelli Guerreiro

Este trabalho apresenta o mapeamento das condições de acessibilidade de um campus universitário. Utilizando indicadores de
qualidade, o método AHP (Analytic Hierarchy Process) e um Sistema de Informação Geográfica, foi possível obter um Nível de
Serviço C (Bom) e mapear os níveis de serviço para todos os segmentos de calçada do campus.

419 - RIC - O PERFIL DO CICLISTA EM TRÊS ÁREAS DE PORTO ALEGRE A PARTIR DO PROCESSAMENTO
DE DADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS
Bibiana Valiente Umann Borda, Lourenço Valentini

A mobilidade urbana deve ser inclusiva para todos os cidadãos, tendo o dever de conectar e respeitar as pessoas e seu ambiente.
O papel deste trabalho é entender de maneira ampla e aprofundada, quem são os usuários regulares da bicicleta e como esse
uso varia em três áreas de estudo que têm diferentes características de renda e tecido urbano. Trata-se de um recorte de uma
pesquisa mais ampla, em desenvolvimento, denominada Mobilidade Urbana Saudável (MUS). Espera-se com esse trabalho facilitar
as futuras intervenções do corpo acadêmico, aliado ao poder público, de forma que essas ações sejam mais efetivas e sem conflito.
Esta apresentação incentiva, portanto, a reflexão sobre a mobilidade urbana para construir, junto com a sociedade, cidades mais
saudáveis e sustentáveis.

238 - RIC - PISTA MULTIUSO UFSM – AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO
Renan Favero, Tatiana Cureau Cervo

A pista multiuso foi projetada para integrar os espaços, atender paralelamente demanda cotidiana de deslocamentos e a demanda
eventual de espaços para recreação. O objetivo deste trabalho é realizar uma avaliação pós-ocupação, um levantamento dos
pontos críticos de fluxos e avaliar a satisfação dos usuários quanto às necessidades de deslocamentos diários. Questionários foram
aplicados on-line para um total de 2565 alunos e servidores e serviu como apoio para reconhecer as demandas dos usuários, o
reconhecimento dos pontos críticos e que necessitam de intervenção.

381 - RIC - COMPARAÇÃO DE MODELOS DE GERAÇÃO DE VIAGENS PARA USO EM CAMPUS
UNIVERSITÁRIOS
Viviane Pagnussat Cechetti, Eliara Riasyk Porto, Gabriel Rodighero, Bruna Canali

A Universidade de Passo Fundo atrai diariamente centenas de pessoas que buscam além do ensino, a prestação de diversos
serviços. Hoje existem poucos estudos relacionados aos impactos desta categoria de Polo Gerador de Viagens. Para tanto, o
objetivo deste trabalho foi analisar alguns desses estudos que abordam modelos e taxas de geração de viagens e verificar se os
resultados condizem com o que ocorre na UPF.

Planejamento Territorial do Transporte
ST - Polos Geradores de Viagens
45 - AC - ANÁLISE COMPARATIVA DE TÉCNICAS DE MODELAGEM DA GERAÇÃO DE VIAGENS DE CARGA

Leise Kelli de Oliveira, Ana Sara Spindola da Silva, André da Cunha Melo Tolentino, Arthur Henrique Farias de Souza Rachid,
Bruno Vieira Bertoncini, Jessica Helena de Lima, Lílian dos Santos Fontes Pereira Bracarense, Renata Lúcia Magalhães de Oliveira
Neste é artigo apresentada uma análise a partir dos resultados de duas técnicas de modelagem da geração de viagens de carga
(regressão linear e regressão linear generalizado), para os setores de alimentos e bebidas em quatro cidades brasileiras. O
número médio de entregas por semana, o número de funcionários e a área do estabelecimento foram coletados diretamente
em estabelecimentos comerciais de Belo Horizonte (MG), Quixadá (CE), Palmas (TO) e Recife (PE). Os resultados indicam que
os modelos que empregam como variável independente o número de funcionários foram os que apresentaram menores erros
quadráticos médios. Sobre a técnica de modelagem, apesar do modelo linear generalizado ser adequado para modelar dados de
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contagem, este não apresentou melhores resultados que o modelo linear. Por fim, modelos locais são imprescindíveis para análise
dos impactos da geração de viagens de carga.

627 - RT - FATORES COMPORTAMENTAIS QUE INFLUENCIAM NA PRÁTICA DA MOBILIDADE
CORPORATIVA
Ayomikun Oluleke Aruwajoye, Pastor Willy Gonzales-Taco

Este estudo apresenta o relatório de dissertação em andamento que tem como objeto de investigação a Mobilidade Corporativa. O
objetivo do estudo é identificar os fatores comportamentais que levam as organizações a implementarem a mobilidade corporativa
e os indivíduos a aderirem à mesma. Para o alcance do objetivo será adotada estratégia metodológica contemplando quatro etapas:
caracterização das instituições de estudo; elaboração dos instrumentos de coleta de dados; aplicação de inquéritos e análise dos
mesmos pela regressão multivariada. A partir dos resultados do estudo prospecta-se oferecer subsídios para gestão da Mobilidade
Urbana, especificamente para as viagens realizadas pelos automóveis tendo como origem/destino o trabalho.

192 - AC - GERAÇÃO DE VIAGENS DE VEÍCULOS DE CARGA POR SUPERMERCADOS: ESTUDO APLICADO
A PALMAS-TO
Pedro Igor Almeida Miranda Reis, Lílian dos Santos Fontes Pereira Bracarense, Leise Kelli de Oliveira

Neste artigo são apresentados modelos de geração de viagens de carga em supermercados para a cidade de Palmas-TO.
Foram coletadas informações em 53 estabelecimentos comerciais localizados em diversas áreas da cidade. Os modelos foram
desenvolvidos por meio de regressão linear generalizada. As variáveis independentes selecionadas para criação dos modelos
foram a área total construída, área de vendas, área de armazenagem, número de funcionários e número de checkouts. O número
de viagens de veículos de carga foi utilizado como variável dependente. Na comparação entre os modelos, os resultados obtidos
por meio das equações desenvolvidas neste trabalho preveem com mais eficácia o número de viagens geradas, ao passo que os
modelos encontrados na literatura apresentam resultados significativamente distantes dos números reais. Tal comparação destaca
a importância de estudos nessa área, de forma a considerar as especificidades de cada localidade na utilização de modelos de
geração de viagens de carga.

352 - AC - PLANO DE MOBILIDADE CORPORATIVA: A CIDADE ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DE
MINAS GERAIS
Joana Campos Brasil, Renato Guimarães Ribeiro, Ricardo Marcelo Gonçalves, Eriênio Jaderson de Souza

Em 2010, os 57 órgãos do governo de Minas Gerais, que eram descentralizados na região central de Belo Horizonte, mudaram para
a Cidade Administrativa (CAMG). O local de escolha deste empreendimento, trouxe diversos transtornos para os 17 mil servidores
que trabalham no local. Antes a maioria dos deslocamentos era feita diretamente, o que mudou com a nova localidade. Para tentar
melhorar esta situação o governo elaborou um Plano de Mobilidade Corporativo. Foi feito um diagnóstico, seguido de sugestões
para melhoria da mobilidade. Os objetivos do trabalho foram analisar a mobilidade do servidor depois da adoção do Plano. Quais
ações sugeridas foram adotadas e qual o reflexo disso nos deslocamentos para CAMG. Para isso foram utilizadas informações
de duas pesquisas de satisfação realizadas com os servidores e dados dos sistemas de transporte. Observou-se que as medidas
adotadas tiveram reflexo positivo, mas não foram suficientes para alterar significativamente a divisão modal.

530 - AC - ANÁLISE DE VIAGENS A UM PGV DA ÁREA DA SAÚDE: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO EM UM
MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE
Fernanda David Weber, Ricardo Klein Camargo, Clara Natalia Steigleder Walter, Fábio Saraiva da Rocha, Letícia Dexheimer

As carências no transporte coletivo impactam principalmente na população mais carente e seu acesso aos serviços básicos como,
saúde e educação. Tendo em vista esse fato, este estudo teve como o objetivo analisar os deslocamentos da população de um
município de pequeno porte a um polo gerador de viagens (PGV) da área da saúde. Os resultados do estudo identificaram que o
principal modo de acesso ao PGV estudado foi em veículo próprio, independentemente do turno do dia. Outro fato constatado foi
que, conforme aumenta a renda familiar, aumenta a representatividade deste modo na matriz de acesso ao PGV estudado.

Planejamento Territorial do Transporte
ST - Mobilidade Sustentável
672 - AC - ANÁLISE GEOGRÁFICA DE ROTAS PENDULARES USADAS POR CICLISTAS EM BELO
HORIZONTE
Antônio Henrique Almeida Rocha, Rodrigo Affonso de Albuquerque Nóbrega

As bicicletas são veículos populares de baixa manutenção e alta dispersão no espaço urbano. É considerada pela literatura
como uma das soluções plausíveis para o transporte urbano. Sua utilização em movimentos pendulares é uma realidade, sendo
que as rotas desenvolvidas relacionam-se às individualidades do ciclista e às características do meio. No intuito de investigar
as relações espaciais de rotas de bicicleta, o presente trabalho coletou, através de entrevistas, dados e trajetos regulares de
ciclistas pendulares em Belo Horizonte. Após vetorização, tabulação e georreferenciamento das rotas, geraram-se mapas de calor
referentes à densidade de uso dos trechos, estes sobrepostos a dados da infraestrutura urbana para análise do comportamento do
ciclista. Os resultados mostram diferenças na utilização das vias, suas relações com as declividades de rampa e com as tipologias
cicloviárias. Observou-se concentração de rotas na região central; canalização de rotas em vias planas e alta atração de rotas
ciclovias segregadas.

94 - RT - FATORES QUE INFLUENCIAM O USO DA BICICLETA NO ACESSO E INTEGRAÇÃO COM O METRÔ:
ESTUDO DE CASO NA LINHA 4 - AMARELA DO METRÔ DE SÃO PAULO
Leonardo Gonçalves Fecchio, Orlando Strambi
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A bicicleta é um meio de transporte individual, saudável e não poluente, ideal para pequenas distâncias e facilmente associável
ao transporte público, particularmente o Metrô, pelas suas características. A integração desses dois modos permite o acesso a
estações do Metrô a partir de distâncias maiores; pode, assim, ampliar a área de influência das estações permitindo reduzir, nessa
área, o tempo de acesso ao Metrô, em comparação com os modos alternativos: caminhada, automóvel ou ônibus. A compreensão
dos fatores que influenciam a escolha pela bicicleta no acesso às estações de Metrô, em detrimento dos modos alternativos, pode
indicar demandas latentes de infraestrutura dedicada a esse modo de transporte. Permite, ainda, relacionar a existência dessas
infraestruturas com a frequência com a qual são utilizadas.

385 - AC - CRITÉRIO PARA AVALIAR O NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO DO TRANSPORTE CICLOVIÁRIO EM
PLANOS DIRETORES E DE MOBILIDADE URBANA
Andressa Rosa Mesquita, Thiago Delgado de Souza, Suzana Kahn Ribeiro, Sheila Menini, Isabella Martins de Almeida

A bicicleta e o modo de viagem a pé adequam-se ao conceito de transporte ativo que é de extrema importância para o planejamento
adequado das cidades. Este estudo tem como objetivo propor um critério de avaliação do grau de participação do modo cicloviário
em planos diretores e de mobilidade urbana. Para isso, foi feito um diagnóstico do planejamento das cidades de São Paulo, Belo
Horizonte, Rio de Janeiro e Curitiba. Como metodologia criou-se uma escala de doze áreas de atuação dos planos diretores e quatro
variáveis de análise dos planos de mobilidade urbana, que possibilitam comparar, qualitativamente, o quão uma cidade insere o
modo cicloviário em seus planejamentos de transportes. Dessa forma, os gestores e demais envolvidos no desenvolvimento urbano
das cidades podem identificar possíveis gargalos e promover ainda mais o uso de bicicletas.

507 - RT - CONCRETIZAÇÃO DOS PLANOS DE MOBILIDADE URBANA POR MEIO DA GOVERNANÇA
PÚBLICA BASEADA NA EFETIVIDADE, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA
Karla Denise Castro Leite, Maria Leonor Alves Maia

Modelos de planejamento urbano centrado no transporte individual provocaram impactos na mobilidade e acessibilidade. A falta de
gestão integrada entre políticas urbanas e políticas de mobilidade agravou esse contexto exigindo o fortalecimento da governança.
Este projeto de tese se justifica frente à dificuldade da efetivação da política de mobilidade urbana e sua integração com outras
políticas de desenvolvimento urbano. Argumenta-se que a ausência de mecanismos de controle e monitoramento para governança
contribui para a pouca efetividade na concretização de planos de mobilidade urbana, além da falta de comunicação e transparência
que levam ao pouco envolvimento da sociedade tanto na construção quanto no monitoramento das ações da gestão publica.
Busca-se propor um modelo de governança da mobilidade urbana integrado com indicadores de avaliação. O estudo empírico
será realizado no município de Olinda/PE. Com os resultados espera-se contribuir com uma ferramenta que facilite o processo de
tomada de decisão do gestor público.

568 - AC - UMA AVALIAÇÃO DA MOBILIDADE DOS MODOS NÃO MOTORIZADOS: O CASO DA CIDADE DE
SÃO MATEUS - ES
Laís Zani Carvalho Monteiro, Conrado Vidotte Plaza

Este estudo teve por objetivo avaliar a utilização do IMUS como uma ferramenta capaz de diagnosticar a situação dos modos
não motorizados em uma cidade, além de apontar elementos para a elaboração de políticas públicas voltadas à sustentabilidade
da mobilidade urbana. Para isto, avaliou-se o município de São Mateus – ES. O resultado obtido para o domínio “Modos não
motorizados” foi de 0,42, abaixo do valor médio na escala de 0 a 1. A partir deste diagnóstico, foi possível elaborar propostas para
a formulação de políticas públicas voltadas à promoção da mobilidade dos modos não motorizados.

Planejamento Territorial do Transporte
ST - Mobilidade e Acessibilidade - I
302 - AC - ACESSIBILIDADE EM ESTAÇÕES METROVIÁRIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE:
ESTUDO DA ESTAÇÃO DE METRÔ RECIFE
Victor Henrique Santana Dantas, Jessica Helena de Lima, Rafaella Pontes Amorim, Gustavo Cavalcante Barros de Menezes,
Marina de Almeida Gomes Soriano

Este artigo tem o objetivo de avaliar as condições de acessibilidade física de usuários com deficiência ou mobilidade reduzida
em estações de metrô da Região Metropolitana do Recife, com foco no estudo de caso da Estação de Metrô Recife. A análise
multicritério foi utilizada a fim de identificar o grau de importância que os usuários citados aferiam ao entorno, acessos, plataforma
e carro. As prioridades resultantes da análise foram comparadas às condições atuais dessa estação para verificar o atendimento
das necessidades apontadas. Os dados mostram que as condições de acessibilidade ao usuário com deficiência ou mobilidade
reduzida são precárias, assim como as expectativas não são atendidas, por exemplo: os acessos de estações têm um grau de
importância alto na garantia de acessibilidade, porém a baixa qualidade de sinalização e falta de usabilidade não compensam a
existência de itens pontuais e isolados que oferecem apenas o mínimo de acessibilidade.

670 - RT - COMPREENSÃO DOS IMPACTOS GERADOS POR MUDANÇAS NO USO DO SOLO SOBRE A
ACESSIBILIDADE DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA: O CASO DE FORTALEZA
Isabela Ribeiro de Castro, Carlos Felipe Grangeiro Loureiro

A baixa acessibilidade de estratos sociais vulneráveis é problemática que vem se intensificando nas últimas décadas, especialmente
em grandes metrópoles de países em desenvolvimento. A presente dissertação se propõe a investigar as relações existentes entre
mudanças que se materializam no subsistema de uso do solo e a referida problemática. Aqui, a análise empírica das relações
de causalidade entre os dois fenômenos tem como cenário de estudo a cidade de Fortaleza, no intervalo temporal entre os anos
de 2000 e 2015. A metodologia para tal consiste no estabelecimento de hipóteses acerca de mudanças relativas a cada um dos
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fenômenos entre os dois períodos; seguido dos respectivos cálculos, espacializações e análises de indicadores – a fim de validar ou
não as hipóteses pré-formuladas – e, posteriormente, da análise das relações de dependência entre estes. O processo conta com
o auxílio do ferramental de modelagem integrada, por meio da utilização do TRANUS. Almeja-se contribuir fenomenologicamente
para a compreensão das relações existentes entre mudanças no uso do solo e seus impactos sobre a acessibilidade, assim como
metodologicamente no processo de calibração do TRANUS.

347 - AC - ACESSIBILIDADE AO SISTEMA DE TRANSPORTE POR ÔNIBUS NA PERIFERIA
METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

Carlos Fernando Ferreira Lobo, Giovanni Candido Miranda, Daniela Antunes Lessa, Guilherme Francisco do Nascimento Pinto,
Leandro Cardoso
De maneira semelhante às demais RMs do Brasil, a RMBH apresenta padrões de ocupação do território que exigem grandes
deslocamentos da população com a finalidade de acessar oportunidades de emprego e consumo. Constituído como modo de
transporte de massa, o sistema por ônibus apresenta-se como principal infraestrutura de efetivação do direito de ir e vir. A
avaliação das condições de acessibilidade dos municípios metropolitanos à Belo Horizonte é o objetivo do trabalho, que se utiliza
de indicadores baseados no número de linhas, oferta de viagens diárias e áreas acessadas. Os resultados revelam distintos níveis
de acessibilidade, com maiores valores para municípios efetivamente conurbados de maior porte, como Contagem e Betim. Os
resultados reforçam a necessidade de investimentos em modos de transporte público de maior eficiência, com vistas a promover
uma maior integração e equidade metropolitana.

496 - AC - ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE EM VIA ARTERIAL POR MEIO DA AVALIAÇÃO
MULTICRITÉRIO E MÉTODO AHP
Felipe Meireles Teobaldo, Israel Costa Lima Junior, Regina Célia Brabo Ferreira

O objetivo deste trabalho é analisar as condições de acessibilidade em uma via arterial em Belém-Pará, a qual passou por um
processo recente de revitalização na sua infraestrutura viária. Foi estudado um trecho de um quilometro da Av. Augusto Montenegro
e dividida em quatro trechos menores para uma análise comparativa nas calçadas e ciclofaixas. Na análise utilizou-se a planilha
checklist de Duarte & Cohen, onde foram atribuídos os pesos referentes a qualidade dos critérios relacionados à acessibilidade e, o
método Analytic Hierarchy Process AHP, para obtenção do principal fator que diminui o nível de acessibilidade na via. Os resultados
mostraram que o trecho 1 e 2 são os mais deficitários por conta da irregularidade na geometria da calçada e dos obstáculos que
diminuem a sua largura efetiva. Pelo método AHP obteve-se que a geometria das calçadas é o principal fator redutor da qualidade
do deslocamento.

723 - RT - MÉTODO PARA AVALIAÇÃO DA RESILIÊNCIA DE SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO
COLETIVO URBANO POR ÔNIBUS
Pedro Henrique da Silva, Pastor Willy Gonzales-Taco

O transporte é uma das principais infraestruturas críticas que diante de uma falha pode comprometer o bem-estar da população. A
aplicação de métodos que visem avaliar a resiliência constitui uma ferramenta importante para a melhoria do nível de serviço dos
sistemas. Estudos que identifiquem atributos de resiliência para a operação por linhas de ônibus urbanos são incipientes. O objetivo
do estudo é desenvolver um método para avaliar a resiliência dos sistemas de transporte público coletivo urbano por ônibus, na
ocorrência de eventos disruptivos. As principais etapas metodológicas são revisão da literatura, desenvolvimento, aplicação do
método e análise dos resultados.

617 - AC - CARACTERIZAÇÃO DA ACESSIBILIDADE AOS EMPREGOS PERCEBIDA PELOS USUÁRIOS DO
SISTEMA METROFERROVIÁRIO DA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA
Hélio Henrique Holanda de Souza, Carlos Felipe Grangeiro Loureiro, Francisco Moraes de Oliveira Neto

A mudança de paradigma para um planejamento dos transportes com foco na acessibilidade, associada às críticas sobre as
técnicas tradicionais de avaliação ex-ante, abriram espaço para novas abordagens de quantificação dos impactos diretos e indiretos
advindos das alternativas de intervenção, a partir de medidas de acessibilidade baseadas no conceito da utilidade percebida pelos
usuários. Neste contexto, este trabalho objetiva caracterizar os benefícios da implantação do sistema metroviário na melhoria
das condições de acesso aos empregos da população de baixa renda da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), por meio da
proposição de um método baseado na modelagem do valor do tempo e de indicador do tipo logsum que incorpora a percepção dos
usuários com relação à sua problemática específica. Como principal contribuição metodológica, destaca-se o uso da modelagem
comportamental no esforço analítico de melhor compreensão da problemática da acessibilidade. Ademais, a aplicação do método
permitiu caracterizar espacialmente os ganhos de acessibilidade com as linhas sul e oeste do Metrofor, destacando os principais
fatores, segundo a percepção dos indivíduos que utilizam o sistema, que podem explicar a variação dos benefícios dessa intervenção
na RMF.

202 - AC - ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE MODELOS DE AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE ESTRESSE
RELACIONADO AOS CICLISTAS NO PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DE ROTAS CICLÁVEIS: UM ESTUDO
DE CASO PARA A CIDADE DE BARIRI-SP
Marcelo Monari, Francisco Roza de Moraes, Paulo César Lima Segantine, Irineu da Silva

Neste trabalho é apresentada uma análise comparativa entre dois dos principais modelos existentes para a avaliação do nível de
estresse relacionado aos ciclistas, isto é, o Bicycle Stress Level e o Level of Traffic Stress, utilizados no processo de identificação de
rotas cicláveis. O estudo de caso foi conduzido para a cidade de Bariri-SP. Para cada segmento viário da área de estudo foi calculada
uma impedância, por meio do produto entre as avaliações globais do nível de estresse e os respectivos comprimentos destes
segmentos, e as rotas cicláveis puderam ser identificadas pelos trajetos que promovem a ligação entre pares origem-destino
de interesse ao transporte cicloviário de maneira a minimizar a somatória destas impedâncias. Os eixos viários potencialmente
cicláveis definidos para cada um dos modelos por meio da reincidência das rotas cicláveis puderam então ser comparados com
relação às distâncias de viagem e à acessibilidade da população a estas infraestruturas.
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Planejamento Territorial do Transporte
ST - Análise Espacial de Dados Relativos à Transporte
160 - RT - ANÁLISE DA VARIABILIDADE ESPACIAL DOS CONGESTIONAMENTOS EM REDES URBANAS DE
TRÁFEGO. ESTUDO DE CASO: FORTALEZA, CEARÁ
Eugenio de Sa Cavalcante Pacheco, Francisco Moraes de Oliveira Neto

O desequilíbrio entre oferta e demanda de transportes tem sido apontado como problema recorrente em grandes centros urbanos,
tendo como principal consequência os congestionamentos. Considerando o aspecto espacial do fenômeno dos deslocamentos
urbanos, a caracterização e diagnóstico das possíveis causas de congestionamento são essenciais nas tomadas de decisões. Neste
contexto, este estudo objetiva efetuar análise da variabilidade espacial dos congestionamentos em Fortaleza-CE, identificando seus
principais fatores de influência. Tem-se como etapas metodológicas: i) definição de indicadores de congestionamento, com base
em dados obtidos de equipamentos de fiscalização eletrônica e equipamentos de controle de tráfego; ii) caracterização espacial do
congestionamento; iii) identificação dos possíveis fatores relacionados à variação espacial do congestionamento; iv) modelagem
espacial do congestionamento para identificar o efeito dos fatores de influência. Espera-se contribuir com novos indicadores e,
através das análises, identificar a influência dos fatores causadores dos congestionamentos, auxiliando orientações de políticas
públicas e intervenções na malha viária.

622 - AC - A ESTRUTURA DOS DESLOCAMENTOS COMO MEDIDA DA ESTRUTURA DE CENTRALIDADES:
ESTUDO DE CASO DO RIO DE JANEIRO
José Brandão de Paiva Neto, Ígor Godeiro de Oliveira Maranhão, Romulo Dante Orrico Filho

As condições de deslocamento das pessoas no território e os fluxos de viagem correspondentes muito se alteraram com o crescimento
urbano. O não reconhecimento da estrutura dessas novas regiões prejudica especialmente aqueles que moram nas periferias e se
deslocam entre os novos centros. Este artigo visa à análise de um índice simples, calculado a partir do padrão de movimentação
das pessoas no território, para revelar a estrutura de centralidades urbanas no município do Rio de Janeiro. São comparadas seis
formas de cálculo de centralidades, aplicando conceitos de densidade de viagens e, também, de diversidade de motivos e origens
de viagem. Uma distinção é feita entre modos individuais e coletivos. Os resultados são analisados comparativamente com o índice
de centralidades de IETS (2016), que utilizou um método mais laborioso, que requer mais informações. Os resultados sugerem que
índices simplificados podem apresentar a estrutura de centralidades razoavelmente bem, mesmo frente aos indicadores obtidos de
avaliações mais detalhadas.

589 - RT - SISTEMA DE REFERENCIAMENTO LINEAR APLICADO AO CADASTRO GEOESPACIAL
RODOVIÁRIO NO BRASIL
Aline Gomes da Silva Druzina, Sérgio Florêncio de Souza, Felipe Geremia Nievinski

Na área de cadastro rodoviário o desafio por décadas tem sido desenvolver modelos de dados genéricos para que dados
referenciados linearmente (unidimensionais), utilizados pela grande maioria dos departamentos de transportes, possam ser
adaptáveis e personalizáveis para atender a diferentes ambientes multidimensionais. Diante de um cenário confuso, recentemente
foi desenvolvida a normativa internacional ISO 19148:2012 de Referenciamento Linear, ampliando os conceitos a respeito desta
temática. Neste contexto, o presente trabalho tem como principal objetivo propor um sistema integrado de cadastro rodoviário
geoespacial com base nos princípios de Sistemas de Referenciamento Linear (SRL), considerando as normativas vigentes. Para
tanto, foi realizada uma revisão de literatura e estão sendo desenvolvidas etapas de cadastramento de dados através SRL com
diferentes softwares e enquete junto aos Departamentos de Estradas do Brasil para levantamento de requisitos. Estas atividades
irão subsidiar a formulação de propostas e recomendações de boas práticas para o cadastro rodoviário no Brasil.

44 - AC - ANÁLISE ESPACIAL EXPLORATÓRIA E CONFIRMATÓRIA BASEADA EM PRECEITOS DE
GEOESTATÍSTICA
Lucas Assirati, Cláudia Cristina Baptista Ramos Naizer, Cira Souza Pitombo

Ao se realizar estudos almejando a compreensão de dinâmicas urbanas, características intrínsecas aos indivíduos e aos locais
de realização de suas atividades necessitam ser compreendidas para que haja melhor descrição das ações. Ambos os conjuntos
de características apresentam estrutura espacial e possibilitam análises espaciais exploratórias e confirmatórias. Este trabalho,
utilizando uma cidade fictícia que simula deslocamentos por meio de automóveis ou transporte coletivo, atesta a existência de
autocorrelação espacial do conjunto de dados por meio de dois indicadores: Moran e SivarG (Global Spatial Indicator Based on
Variogram). A corroboração da dependência espacial, apontada pelos indicadores globais, é confirmada por meio de dois modelos
de escolha discreta. Um contendo apenas variáveis originais da base de dados. Outro, análogo ao primeiro, porém adicionado de
covariáveis regionais obtidas por preceitos da geoestatística. Um aumento de 15% das taxas de acerto em validações cruzadas é
alcançado quando inclui-se variáveis regionais.

Planejamento Territorial do Transporte
ST - Transporte e Uso do Solo
61 - AC - DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS À IMPLANTAÇÃO DE
TERMINAIS RETROPORTUÁRIOS
Rodrigo Machado, Adriana Goulart dos Santos

Planejamento urbano em uma cidade tem fundamental importância para seu crescimento ordenado. Em cidades portuárias,
devem-se prever áreas para tráfego de veículos pesados e implantação de terminais retroportuários. Pensando no planejamento
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urbano em cidades portuárias, desenvolveu-se o objetivo principal deste trabalho: identificar na literatura os critérios relevantes
para a tomada de decisão quanto à implantação de terminais retroportuários e a hierarquização dos critérios escolhidos. Para
isso, o desenvolvimento deste estudo foi dividido em duas etapas: definição dos critérios e hierarquização dos critérios. Com
base na bibliografia foram determinados os critérios de fatores e de restrição e por meio de questionários enviados a especialistas
obteve-se a hierarquização dos critérios com o seguinte resultado: distância ao porto com 41,623%, mobilidade urbana, com
24,976%, densidade demográfica, com 15,735%, vegetação, com 12,133% e declividade, com 5,553% do peso total. Os critérios
de restrição escolhidos foram: área de preservação permanente e faixas não edificantes.

452 - AC - CARACTERIZAÇÃO DE ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS (ENPS) NO MUNICÍPIO DE
APARECIDA DE GOIÂNIA, GOIÁS
Bruno de Paula Silva, Alex Mota dos Santos

Este artigo tem como objetivo geral caracterizar as Estradas Não Pavimentadas (ENPs) do município de Aparecida de Goiânia,
que é o único meio de deslocamento do campo para as cidades, levando em consideração que esse tipo de pesquisa é inexistente
no município. Essa caracterização foi realizada a partir de imagens de sensoriamento remoto passivo de alta resolução espacial
e, também, com imagens de sensoriamento remoto ativo da Shuttle Radar Topography Mission (SRTM). Para a manipulação das
imagens foram utilizados os softwares QGIS, versão 2.18.14, e o eCognition em sua versão free trial para estudantes. Os resultados
obtidos da caracterização foram que grande parte das ENPs mapeadas não interceptam locais com ocorrência de fluxo acumulado
de água, isso indica poucos problemas na infraestrutura, explicado em parte pelo relevo predominantemente plano. Além disso,
o processo de identificação dessas estradas foi mais preciso pelo método manual, pois pelo método automático identificou-se
confusão espectral de alvos em áreas de pastagens degradadas com as ENPS.

93 - RT - ANÁLISE DOS FATORES QUE RESTRINGEM A MOBILIDADE
Juliana Iara De Freitas Toledo, Marcelino Aurelio Vieira da Silva

Uma cidade pode possuir regiões com boas condições de infraestruturas, enquanto que outras áreas podem não possuir condições
mínimas para um desenvolvimento local. Esse estudo tem como foco principal as áreas segregadas (físicas ou socialmente) que
apresentam maior imobilidade, ou seja, onde grande parcela da população não realiza viagens diárias e a falta de investimentos
públicos voltados para essas regiões se configura como um problema para a cidade. As “não viagens” dos moradores das áreas
urbanas são o objeto de análise deste trabalho e, para isso, pretende-se identificar e analisar os principais fatores influenciadores
de restrições de mobilidade. Esse diagnóstico será baseado na análise da imobilidade, segundo fatores físicos e sociais através de
um estudo comparativo entre as diferentes regiões ou bairros da cidade de Medellín, na Colômbia e do município do Rio de Janeiro,
Brasil.

596 - AC - DIRETRIZES PARA REGULAMENTAÇÃO DE ÁREAS PARA ESTACIONAMENTO EM VIAS
PÚBLICAS DA CIDADE DE TUCURUÍ-PA

Gabrielle Helene Fiel Miranda, José Diego Rodrigues Neris, Wallace Machado Da Silva, Lucas Lima da Silva, Marlon Braga dos
Santos
Este trabalho tem como objetivo realizar a análise das áreas de estacionamento existentes na zona central da cidade de TucuruíPA, propondo diretrizes de mitigação para os problemas identificados. Para tanto, na zona selecionada para a realização do
estudo, foram coletados dados como a geometria e classificação das vias, a oferta de vagas, demanda no local, presença de polos
atrativos de viagem e o tempo de permanência dos veículos nas vias. A partir da análise dos resultados obtidos, verificou-se que
há a insuficiência de vagas, uma vez que a demanda superou a oferta. Logo, a proposta de estacionamento na região analisada
proporcionou a criação de 198 novas vagas, incluindo vagas reservadas para deficientes físicos e idosos. Tais medidas propiciam a
redução dos conflitos existentes atualmente e, por conseguinte, motiva um ambiente urbano mais sustentável, inclusivo, acessível
e que favorece a fluidez e a segurança do trânsito.

241 - RT - CARACTERIZANDO A PROBLEMÁTICA DA BAIXA ACESSIBILIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO
DE FORTALEZA COM O USO DE BIG DATA
Carlos Kauê Vieira Braga, Carlos Felipe Grangeiro Loureiro

A compreensão da problemática da baixa acessibilidade se apresenta como uma etapa fundamental do planejamento urbano
integrado, permitindo um melhor direcionamento na elaboração de objetivos e desenvolvimento de ações. Tradicionalmente,
estudos feitos sobre essa problemática utilizam amostras pequenas para estimação de indicadores. O sistema de transporte
público por ônibus de Fortaleza, por sua vez, coleta dados de validação e posicionamento dos veículos da frota, aqui chamados de
big data, apresentando um grande volume de informações com custo baixo e alta confiabilidade. Essa pesquisa de mestrado se
propõe a estabelecer e aplicar métodos para a caracterização dessa problemática com o uso do big data, sendo isso feito através
da consolidação dos dados, da proposição e cálculo de indicadores e da descrição da situação atual. Com o uso da linguagem de
programação R, os dados foram consolidados, e indicadores de acessibilidade, mobilidade e operação do transporte público foram
calculados. Além disso, métodos de análise espacial em áreas e de machine learning estão sendo implementados para a análise dos
indicadores. Espera-se estabelecer metodologias para a análise desse big data e contribuir para o direcionamento de intervenções
no sistema de transportes.

474 - AC - ABORDAGEM HISTÓRICA DOS TRANSPORTES NO RECIFE-PE
Débora Gonçalves Vasconcelos, Maurício Oliveira de Andrade

O Brasil foi inicialmente explorado pelas suas riquezas extrativistas, tendo sua estrutura de transportes voltada às regiões
portuárias. Dentre estas, destaca-se Recife. Contudo, com a evolução histórica e econômica do território, modificações graduais
ocorreram, de forma a criar a estrutura de transportes que se têm hoje. Observa-se a mudança nos transportes desde a época
colonial, com uso de canoas e escravos, até os carros de burro e tramways, bondes elétricos e a tração animal, e posteriormente,
os transportes de ordem rodoviária, notando que muito se modificou na ocupação e estruturação da cidade para recebimento de
cada um destes meios. Finalmente, tem-se a conjuntura atual de transportes da cidade, cada vez mais dependente do automóvel,
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com tímidas abordagens para uso de meios coletivos e mais sustentáveis. Espera-se com essa revisão, observar os erros cometidos
na mobilidade no passado, e refletir como deve-se seguir para permitir um futuro mais propício aos habitantes.
Planejamento Territorial do Transporte
ST - Mobilidade em Ambientes de Ensino - I

40 - AC - APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL NA UNIVERSIDADE FEDERAL
DO MARANHÃO - CAMPUS BACANGA
Hariane Haida Souza de Carvalho, Ana Beatriz Pereira Segadilha

A mobilidade urbana sustentável tem se apresentado como uma forma de sanar problemas de deslocamento nas grandes cidades,
e sua avaliação aparece como um passo inicial no entendimento da mobilidade do local para proposta de melhorias. Neste sentido
esta pesquisa objetivou a avaliação da sustentabilidade da mobilidade urbana no Campus Bacanga da Universidade Federal do
Maranhão – UFMA, através da aplicação do IMSCamp. O índice foi obtido pela aplicação de questionário online aos usuários da
universidade, com o total de 194 respondentes. O resultado geral da amostra configurou um nível baixo de sustentabilidade
na mobilidade do local. Os resultados também foram analisados através de estratificação da amostra, em relação à função na
universidade, gênero, faixa de renda familiar e modo de transporte utilizado, a fim de obter-se o índice de cada grupo com fins
comparativos e de análise.

399 - RT - MUDANÇAS VOLUNTÁRIAS NA ESCOLHA DO MODO DE TRANSPORTE: ESTUDO DE CASO DOS
DESLOCAMENTOS DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS
Thamires Schubert, Elisa Henning

Este trabalho tem como proposta principal compreender quais fatores influenciam para a escolha do modo de transporte para
os estudantes de ensino superior e identificar quais características fariam esse usuário mudar sua forma de deslocamento. Para
tanto, foi elaborado um questionário para caracterização do público-alvo, pesquisa de preferência revelada para levantamento da
situação atual dos deslocamentos e pesquisa de preferência declarada para os cenários hipotéticos. Os dados serão utilizados no
modelo logit multinomial para avaliar quais fatores tem maior peso para fazer o usuário alterar a escolha de modo de transporte.
Com esses fatores definidos, espera-se identificar alternativas para melhorar o sistema de transporte incentivando outros modos
além do individual motorizado.

80 - AC - A MOBILIDADE URBANA NO CONTEXTO DA UNIVERSIDADE: UM ESTUDO DE CASO DO
PROGRAMA DE CARONAS SOLIDÁRIAS DO CAMPUS CENTRAL DA UFRN
Rafael Amorim Viana de Moura, Rubens E. B. Ramos

O aumento do número de estudantes e servidores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) gerou uma série de
necessidades à infraestrutura do Campus Central em Natal/RN. A demanda de tráfego de veículos no Campus é atendida pelo
anel viário, contudo os carros se deparam com congestionamentos e vagas insuficientes quando acessam as ruas locais que foram
a princípio planejadas para pedestres. Diante do exposto, o presente artigo objetivou caracterizar os padrões de viagem dos
estudantes de engenharia de modo a visualizar os bairros com maior potencial de adesão ao programa de caronas solidárias do
Campus por meio de uma pesquisa de campo. A análise descritiva do perfil dos estudantes foi apresentada por meio de mapas de
distribuição espacial produzidos no software Tableau®. Os resultados apontaram que existe uma disponibilidade dos estudantes
para o programa e que os potenciais ofertantes de caronas moram em bairros próximos ao Campus.

180 - RT - ANÁLISE DA INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA A PARTIR DA PERCEPÇÃO DOS USUÁRIOS: O
CASO DE UMA UNIVERSIDADE
Andinara Ceccatto Maciel, Elisa Henning

O uso de meios de transportes urbanos sustentáveis se faz cada vez mais necessário dado a preocupação global em torno
da preservação do meio ambiente. Visto isso, faz-se necessário a adoção de medidas com a finalidade de diminuir o impacto
negativo causado pelo trânsito, sendo a inserção da bicicleta, de forma efetiva, no ambiente urbano, uma possível solução. Os
estudantes são um grupo interessante de viajantes e ultimamente as questões de mobilidade ganharam uma atenção crescente
nas instituições de ensino. Desta forma, o objetivo deste trabalho é diagnosticar a atual situação das vias cicláveis de Joinville/
SC a partir da percepção de seus usuários (estudantes), os quais podem se tornar criadores de tendências, gerando um efeito
multiplicador com suas escolhas de viagem, exigindo assim mais atenção às suas características de mobilidade.

662 - AC - ANÁLISE DA MOBILIDADE DE ACESSO AO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA
MARIA
Jaqueline Andressa Martin, Carlos José A. K. Félix

Os campi universitários são caracterizados como Polos Geradores de Viagens. Por esse motivo, a sua mobilidade de acesso,
muitas vezes, torna-se um problema. Nesse contexto encontra-se a Universidade Federal de Santa Maria, localizada em Santa
Maria - RS, com um campus que conta com uma população de mais de 26 mil pessoas. O presente trabalho teve como objetivo
analisar a mobilidade de acesso ao campus, identificar os principais problemas e apresentar as possíveis soluções para tornar a
mobilidade mais sustentável. Foi realizada a aplicação de um questionário online com perguntas a respeito das características dos
deslocamentos, os meios de transporte utilizados e as motivações e barreiras para utilizá-los. De acordo com os resultados, a
maioria utiliza o transporte público para acessar o campus. Por fim, foram sugeridas como principais alternativas: o investimento
em estrutura cicloviária, implantação de bicicletários no campus, melhoria da segurança pública e investimentos no transporte
público.

420 - AC - FATORES E BARREIRAS QUE INFLUECIAM O USO DO SISTEMA DE BICICLETAS
COMPARTILHADAS BIKE PE ENTRE ALUNOS DA UFPE
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Mateus Martins Cavalcante de Macedo, Ronaldo Ribeiro de Melo, Maurício Oliveira de Andrade, Leonardo Herszon Meira
Este estudo teve como objetivo conhecer barreiras e incentivos ao uso das bicicletas compartilhadas do Recife, Bike PE. Os
sistemas de bicicletas compartilhadas têm se popularizado pelo mundo com o avanço das ideias de mobilidade sustentável. O
sistema de Recife é novo e tem potencial de crescimento. Para atingi-lo é necessário conhecer as diferenças entre usuários e nãousuários. Desta forma, foi aplicado um questionário com alunos da graduação da UFPE com afirmações em Escala Likert. Essas
opiniões foram divididas entre os grupos e comparadas através dos testes T-Independente e Mann-Whitney para compreender
quais critérios são mais importantes para os não usuários. Ambos os grupos sentem que a rede viária da cidade é inadequada para
bicicletas. As barreiras encontradas pela pesquisa para não-usuários foram a segurança pública e a tecnologia do acesso. Também
foi encontrado que os benefícios à saúde e o ambiente não têm grande representatividade como motivadores.

Planejamento Territorial do Transporte
ST - Relatórios de Iniciação Científica e Comunicações Técnicas
469 - CT - COMPARAÇÃO DE MÉTODOS DE ESTIMATIVA DE VIAGENS PARA INSITUIÇÕES DE ENSINO
SUPERIOR E APLICAÇÃO DE CARONA SOLIDÁRIA PARA DIMINUIÇÃO DE IMPACTOS
Daniel Anijar de Matos, Rafael Reina de Souza

Polos geradores de viagem são responsáveis por grande parte da demanda de tráfego nas vias urbanas. Com o crescente número
de veículos nas ruas, torna-se necessário idealizar medidas para a mitigação dos impactos causados por estes estabelecimentos,
como instituições de ensino superior. Este artigo compara alguns métodos de estimativa de viagens geradas para estas instituições
com a contagem manual feita em campo e analisa, através de questionários, a utilização de carona solidária como solução para
tais problemas bem como sua aceitação dentro do estabelecimento. Dentre os métodos de estimativa analisados, apenas dois
apresentaram valores próximos aos observados. Devido à aceitação dos entrevistados e baixa ocupação dos veículos atraídos à
instituição, a implantação de uma plataforma de carona solidária mostrou grande potencial para otimização do tráfego local.

605 - CT - ANÁLISE DE GERENCIAMENTO DE ESTACIONAMENTO: ESTUDO DE CASO ESTACIONAMENTO
DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

Luis Henrique Barbosa de Menezes, Ediana Santos Fiuza Conceição, Rebeca Silva de Sousa, Graziela Maria Ferreira Lima, Denise
Maria da Silva Ribeiro, Silvia Camargo Fernandes Miranda
Após a abertura de novos cursos e consequentemente o aumento do número de vagas disponíveis por ano, não houve uma ampliação
da estrutura existente da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia (EPUFBA) para acompanhar esse crescimento nos
últimos anos. O estacionamento direcionado ao uso dos estudantes, que está localizado no patamar subsolo da EPUFBA, não supre
à demanda de vagas para automóveis. Mesmo não sendo uma exigência atender essa demanda, a intenção é proporcionar conforto
e segurança aos usuários. Esse trabalho de pesquisa tem como objetivo principal analisar o gerenciamento do estacionamento
supracitado, uma vez que está vinculado a uma unidade com quantitativo significativo de alunos matriculados. Para atender o
objetivo, definiu-se como metodologia de trabalho a realização de uma pesquisa bibliográfica com base na literatura, pesquisa de
rotatividade de carros estacionados e aplicação de um questionário de satisfação direcionado aos alunos matriculados na EPUFBA
que utilizam o estacionamento.

Planejamento Territorial do Transporte
ST - Mobilidade e Acessibilidade - II
17 - AC - ANÁLISE DA RESILIÊNCIA FRENTE A AUSÊNCIA DE INTEGRAÇÃO TARIFÁRIA: O CASO DO
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – BRASIL
Tálita Floriano dos Santos, Marcelino Aurelio Vieira da Silva, Vicente Aprigliano Fernandes

Resiliência é a capacidade de um sistema se adaptar, persistir e transformar mediante ameaças. Assim, este artigo objetiva
identificar o nível de resiliência frente a ausência de integração tarifária utilizando lógica fuzzy sob a ótica de acesso aos empregos
das 33 regiões administrativas da cidade do Rio de Janeiro. Foram utilizadas variáveis como população, emprego, oportunidades
intervenientes, tempo, diferença tarifária e renda. A partir do nível de resiliência, as ligações foram classificadas em persistentes,
adaptáveis ou transformáveis. Os resultados mostram as cinco áreas mais resilientes como origem são aquelas que possuem
maiores renda e transporte de alta capacidade, mas como destino apenas três possuem transporte de alta capacidade, sem relação
com a renda. A contribuição deste trabalho pode ser verificada pela proposta de analisar o nível resiliência a partir da inclusão de
uma ameaça de ordem econômica. Para estudos futuros recomenda-se aplicação a nível bairro e a inclusão de novas variáveis
sociais e urbanas.

606 - AC - ANÁLISE DOS DESLOCAMENTOS CURTOS NA REGIÃO DE MADUREIRA, RIO DE JANEIRO – RJ
Douglas Susini Haddad, Romulo Dante Orrico Filho

Este artigo possui o objetivo de analisar o grau de atendimento do transporte coletivo e do transporte não motorizado aos
deslocamentos curtos internos à XV Região administrativa de Madureira, no município do Rio de Janeiro através da utilização do
Google Maps API, avaliando a dimensão das impedâncias a esses modos frente ao transporte individual motorizado. Tal ferramenta
será utilizada para medir os tempos e distâncias de viagens em três diferentes modos: transporte coletivo, individual e não
motorizado. Constatou-se que os corredores de transporte de massa e a infraestrutura viária voltada para deslocamentos radiais
facilitam as viagens que utilizam tal eixo, mas podem prejudicar as viagens curtas em direção transversal aos mesmos. Os ramais
ferroviários, ao cortarem uma região, acabaram por dificultar deslocamentos entre zonas vizinhas, principalmente aqueles em
modos não motorizados, provocando deslocamentos mais distantes e custosos.
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676 - AC - AMBIENTE CONSTRUÍDO E BEM-ESTAR SUBJETIVO: ANÁLISE DAS DIFERENÇAS ENTRE OS
USUÁRIOS DOS DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE
Ariadne Amanda Barbosa Samios, Ana Margarita Larrañaga Uriarte, Helena Beatriz Bettella Cybis

O bem-estar subjetivo (subjetive well-being) tem sido foco de crescente atenção na comunidade acadêmica nas últimas décadas,
e especificamente na área de transportes (economia, ambiente urbano, mobilidade e acessibilidade). Os objetivos desse estudo
são analisar a existência de diferenças na percepção do ambiente construído entre usuários de transporte ativo, transporte coletivo
e transporte individual; e comparar o efeito do ambiente construído no bem-estar para os três grupos de usuários. Utilizando
dados de uma pesquisa de atividade física na cidade de São Paulo-Brasil, modelos de equações estruturais multigrupo foram
estimados. O estudo mostrou que o ambiente construído influencia o bem-estar dos indivíduos para os três grupos de usuários.
Evidenciou a existência de diferenças na percepção do ambiente construído entre os grupos. Os resultados podem contribuir para
debates acadêmicos e políticos sobre bem-estar, qualidade de vida e sustentabilidade urbana considerando a falta de investigações
empíricas aprofundadas sobre este tópico.

82 - AC - TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS COM ROTA SEMI FIXA POR MEIO DE E-HAILING: UM
DIAGNÓSTICO PARA BELO HORIZONTE
Luiz Carlos Alves da Silva Junior, Renata Lúcia Magalhães de Oliveira, Danayla Lorraine Pereira, Thiago Henrique de Oliveira
Faustino

Padrões de mobilidade adequados às cidades sustentáveis têm sido discutidos como subsídio à implementação de soluções de
mobilidade como serviço, resultando em maior conforto, preço acessível e segurança para os clientes, além de sustentabilidade
para a cidade. Este trabalho teve como objetivo determinar qual região de Belo Horizonte apresenta maior potencial de adequação
da demanda à oferta de transporte compartilhado com rota semifixa por e-hailing como solução alimentadora dos sistemas de
alta capacidade da capital. Foram utilizados dados das pesquisas OD de 2002 e 2012 e dados espacializados referentes a atributos
socioeconômicos e demográficos e ao fluxo de veículos (hora-pico) pelo Google Transit. A abordagem metodológica foi baseada na
proposta de avaliação MIT Senseable City Lab 2014. Calculou-se os índices de densidade e de dinâmica de fluxo das regiões. Venda
Nova apresentou-se como a regional com maior potencial para uso do sistema proposto.

252 - AC - AVALIAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS DE ACESSO AO VLT POR MEIO DE ANÁLISE
MULTICRITÉRIO NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP
Guilherme Augusto Andrade Freire, Rochele Amorim Ribeiro, Luciana Márcia Gonçalves

Em Araraquara-SP, nota-se uma segregação espacial e visual causada pela existência da Ferrovia EF-364. Esta ferrovia dificulta o
acesso a equipamentos urbanos, gerando um efeito barreira na cidade. Como alternativa a requalificação e recuperação ambiental
da orla ferroviária inserida ao contexto urbano, o poder público propõe o Projeto “Parque Linear Orla Ferroviária” e prevê no Plano
diretor a implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). Partindo deste projeto, a pesquisa analisa as principais vias de acesso por
ônibus ao VLT, abarcando uma futura demanda de passageiros ao novo modal proposto. Foram estabelecidos critérios baseados em
dados geográficos e sociodemográficos e foi aplicado o método de análise multicritério, utilizando do processo analítico hierárquico
(AHP) em SIG. Os resultados foram expressos em mapeamentos que indicaram vias na área central e na Vila Xavier com caráter
prioritário para adequação do sistema de ônibus integrado ao sistema VLT.

402 - AC - ÍNDICE DE QUALIDADE DE SERVIÇO PARA INTEGRAÇÃO DE VIAGENS INTERMODAIS
CONSTITUÍDAS POR CAMINHADAS E O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS
Luiz Guimarães Ribeiro Neto, Erison Rosa de Oliveira Barros, Enilson Medeiros dos Santos

O objetivo deste trabalho é identificar quais as intervenções mais relevantes na infraestrutura urbana devem ser efetuadas para
incentivar a integração de viagens intermodais constituídas por caminhadas e os transportes coletivos de passageiros. Sendo
utilizado o método de Apoio Multicritério à Decisão AHP (Analytic Hierarchy Process) para ponderação e agregação dos parâmetros
constituintes de um indicador da qualidade do serviço percebido pelos usuários. Os resultados obtidos com a aplicação do índice
na cidade de Igarassu (PE), região metropolitana de Recife (PE) demonstram que os fatores relacionados à acessibilidade e a
conectividade são os citados pelos usuários como mais relevantes para definir a qualidade de um serviço intermodal integrado com
esta configuração.
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