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APRESENTAÇÃO

Caro congressista,

Seja muito bem-vindo ao 33º Congresso de Pesquisa e Ensino em Transportes (33º 
ANPET)!

A Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes (ANPET) e a Universidade 
Federal Santa Catarina (UFSC) desejam a você um ótimo evento. A ANPET mais uma 
vez cumpre a missão para a qual foi criada, de servir como “fórum de representação 
e integração de pesquisadores, estudantes e profissionais de instituições de ensino e 
pesquisa, órgãos de governo e empresas, visando à geração e difusão do conhecimento 
no setor de transportes como forma de aperfeiçoar a produção técnico-científica, 
qualificar o ensino e a pesquisa, melhorar as práticas profissionais e, assim, contribuir 
para o desenvolvimento econômico e social do país”.

O 33º ANPET concentra a discussão de temas de grande interesse para os profissionais 
que atuam no setor de transportes, possibilitando que todas as esferas ligadas à esta 
atividade, sejam elas acadêmicas, científicas, profissionais, privadas ou governamentais, 
possam apresentar seus problemas e soluções, discuti-los e refletir sobre linhas de ação 
num ambiente cooperativo e instrutivo. 

A ANPET espera contribuir para o aprimoramento tecnológico de todas as modalidades 
de transporte existentes no Brasil e para a adoção de políticas públicas nas quais o 
transporte atue como um fator de desenvolvimento e inclusão social. 

A fim de atender uma demanda mundial por ações de sustentabilidade ambiental, a 
ANPET optou, mais uma vez, por reduzir o número de impressões a serem feitas para 
realização do 33º ANPET, apoiando-se no uso de novas tecnologias. Dessa forma, este 
caderno apresenta apenas a programação detalhada dos trabalhos a serem apresentados 
durante o congresso. Caso você necessite consultar o resumo de algum desses 
trabalhos, visite o nosso site http://anpet.org.br/33anpet/index.php/pt/congressistas/
programacao. De forma adicional, você poderá utilizar o Código QR disponibilizado no 
fim dessa mensagem, para obter o caderno do congressista em sua versão completa. 

Ampliando a visão de sustentabilidade da Associação, o 33º ANPET fornecerá, como 
brinde aos seus participantes, uma bolsa produzida a partir de matéria prima reciclada 
(garrafa PET). Adicionalmente, a oferta da caneta será limitada aos participantes que 
solicitarem, com incentivo de devolução após seu uso. Ambas as medidas contribuirão 
para a redução de utilização de recursos naturais do planeta, além de evitar desperdício 
e geração de resíduos.  

Desejamos a você um excelente congresso! 

Rodrigo Castelan Carlson
Presidente do Comitê Organizador Local do 33º ANPET
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SEGUNDA-FEIRA - 11/11/2019
14:00 - 16:00

Sala Estaleiro (Térreo)
Tráfego Urbano e Rodoviário

ST - Tráfego Urbano I

324 - AC - PROPOSTA DE PROCEDIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE FAIXAS REVERSÍVEIS EM VIAS 
URBANAS
Luiz Afonso Penha de Sousa, Marina Leite de Barros Baltar, Paulo Cezar Martins Ribeiro, Christiano Lima Machado

530 - RT - AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA DISTRAÇÃO DO MOTORISTA NA FLUIDEZ DO TRÁFEGO DE 
INTERSEÇÕES SEMAFORIZADAS
Diego Barbosa Fontes, Manoel Mendonça de Castro Neto

621 - AC - USO DOS PARÂMETROS GEOMÉTRICOS DO MODELO DE KIMBER COMO INDICADORES DE 
CAPACIDADE EM ROTATÓRIA: O CASO DE PALMAS-TO
Thiago Cabral de Souza, Marcus Vinicius Ribeiro e Souza, Roberta Mara de Oliveira Vergara, Salmo Moreira Sidel, Jonathas 
Pereira Rabêlo

651 - AC - ANÁLISE COMPARATIVA DAS SIMULAÇÕES MESOSCÓPICA E MICROSCÓPICA DO VISSIM 
NA MODELAGEM DO TRÁFEGO DE VIAS URBANAS
Alessandro Macêdo de Araújo, Diego Barbosa Fontes, Matheus Fontenelle Siqueira, Manoel Mendonça de Castro Neto

358 - AC - SINALIZAÇÃO DE FAIXAS REVERSÍVEIS: CONTRIBUIÇÕES ADVINDAS DE UM SIMULADOR 
DE DIREÇÃO
João Batista da Silva Queiroz

742 - AC - PANORAMA DO USO SIMULADORES DE DIREÇÃO EM PESQUISAS SOBRE AVALIAÇÃO DA 
ATENÇÃO DOS MOTORISTAS
Bruno Braga Batista, César Luís Andriola, Eduardo Henrique Siqueira, Christine Tessele Nodari

Sala Laranjeiras (Térreo)
Logística

ST - Logística Urbana I
268 - AC - PROPOSTA DE LOCALIZAÇÃO DE VAGAS PARA DISTRIBUIÇÃO URBANA DE MERCADORIAS: 
UM ESTUDO DE CASO EM JOINVILLE-SC
Patrícia da Silva Mascara, Elisete Santos da Silva Zagheni, Lucas Eduardo Araújo de Melo, Cassiano Augusto Isler

387 - AC - A DEMANDA DE ESTACIONAMENTO PARA CARGA E DESCARGA EM CIDADES HISTÓRICAS: 
O CASO DE SÃO JOÃO DEL REI-MG
Kaique Osorio, Roberta Alves, Renato da Silva Lima, Wilfredo Yushimito, Jose Holguín-Veras

126 - AC - METODOLOGIA DA PESQUISA ORIGEM E DESTINO DE CARGAS COM DADOS FISCAIS DA 
REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE
Charliston Marques Moreira, Joana Campos Brasil

202 - AC - DESAFIOS LOGÍSTICOS E RESTRIÇÕES DA DISTRIBUIÇÃO: PERSPECTIVAS DE 
TRANSPORTADORAS QUE ATUAM EM NITERÓI-RJ
Fernanda Silva Toledo, Thiago Delgado de Souza, Renata Albergaria de Mello Bandeira, Vania Barcellos Gouvêa Campos
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114 - RT - GALPÕES LOGÍSTICOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO: UM ESTUDO SOBRE 
ESPRAIAMENTO LOGÍSTICO E LOCALIZAÇÃO
Leonardo Guerin, José Geraldo Vidal Vieira

22 - AC - ANÁLISE DO ESPRAIAMENTO LOGÍSTICO NAS REGIÕES METROPOLITANAS DO ESTADO DO 
PARANÁ
Luísa Tavares Muzzi de Souza, Leise Kelli de Oliveira

Sala Porto Belo 1 (Mezzanino)
Aspectos Econômicos Sociais Políticos e Ambientais do Transporte

ST - Gestão do Transporte Aéreo

423 - AC - IMPACTO DE TEMPERATURAS EXTREMAS NA PERFORMANCE DE AERONAVES EM QUATRO 
AEROPORTOS BRASILEIROS
Paula Conde Santos Borba, Evandro José da Silva, Mauro Caetano de Souza, Wilson Cabral de Sousa Júnior, Cláudio Jorge 
Pinto Alves

605 - AC - DESENVOLVIMENTO DE INDICADORES AMBIENTAIS CHAVES PARA AEROPORTOS
Ana Letícia Bragança Rodrigues Gonçalves, Mauro Caetano, Evandro José da Silva, Wilson Cabral de Sousa Júnior

228 - AC - ESTUDO ECONOMÉTRICO DOS EFEITOS DAS PRIVATIZAÇÕES DE AEROPORTOS NA 
FORMAÇÃO DE PREÇOS DAS COMPANHIAS AÉREAS BRASILEIRAS
Igor Rafael Souza de Brito, Alessandro Viní¬cius Marques de Oliveira

* 371 - AC - ANÁLISE DOS GANHOS DE EFICIÊNCIA DOS AEROPORTOS CONCEDIDOS NO PRIMEIRO 
GRUPO DE LEILÕES BRASILEIROS
Francisco Gildemir Ferreira da Silva, Júlia Andrade Da Silva Rodrigues, Viviane Adriano Falcão

172 - AC - SELEÇÃO DE SÍTIOS AEROPORTUÁRIOS – ESTUDO DE CASO PARA O AEROPORTO DE BALSAS 
(MA)
Teotonio Ko Freitag, José dos Santos de Magalhães, Anderson Schmitt, Rafael Cardoso Cunha, Amir Mattar Valente

Sala Porto Belo 2 (Mezzanino)
Aspectos Econômicos Sociais Políticos e Ambientais do Transporte

ST - Transporte e Meio Ambiente I

36 - RT - ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA PRESENÇA DE CORREDORES DE TRANSPORTE PÚBLICO NA 
QUALIDADE DO AR URBANO: ESTUDO DE CASO EM FORTALEZA/CE
Wendy Fernandes Lavigne Quintanilha, Bruno Vieira Bertoncini

* 508 - RT - ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE AS EMISSÕES DE POLUENTES DE VEÍCULOS MOTORIZADOS 
PARTICULARES E ASPECTOS DA DINÂMICA URBANA EM FORTALEZA/CE
Leonardo Araujo Rodrigues, Bruno Vieira Bertoncini

* 45 - RT - UMA FERRAMENTA PARA PLANEJAMENTO DA DESCARBONIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE 
CARGAS BRASILEIRO
Verônica Ghisolfi, Glaydston Mattos Ribeiro, Gisele de Lorena Diniz Chaves

241 - RT - ALTERNATIVAS SUSTENTÁVEIS DE ESTABILIZAÇÃO DE MARGENS DE CURSOS D’ÁGUA 
BRASILEIROS
Letícia Lenz, Igor da Silva Rocha Paz, José Carlos Cesar Amorim

99 - AC - AVALIAÇÃO DA PEGADA DE CARBONO EM TRANSPORTES: O CASO DA LIGAÇÃO GOIÂNIA-
BRASÍLIA
Rodrigo Pinheiro Tóffano Pereira, Nadya Regina Galo

* O trabalho não será apresentado no 33º ANPET
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520 - AC - UMA ESTRATÉGIA PARA AVALIAÇÃO DO IMPACTO DE ALAGAMENTOS EM SISTEMAS VIÁRIOS 
URBANOS
André Borgato Morelli, André Luiz Cunha

729 - AC - ROAD DENSITY AND DEFORESTATION: EVIDENCE FROM BRAZIL
Isadora Salvalaggio Baggio, Pedro Henrique Batista de Barros

Sala Porto Belo 3 (Mezzanino)
Aspectos Econômicos Sociais Políticos e Ambientais do Transporte

ST - Economia e Regulação dos Transportes I

84 - AC - ANÁLISE DE REDES SOCIAIS PARA DEFINIÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE PODER EM UM 
ÓRGÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO
Artur Carlos de Morais, Anísio Brasileiro, Joaquim Jose Guilherme Aragão, Yaeko Yamashita, Olga Marmori de Morais

144 - AC - A EXPERIÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO URBANO NO BRASIL: 
UMA REVISÃO SOBRE AS ESTRATÉGIAS REGULATÓRIAS DO TRANSPORTE POR VANS E A ASCENSÃO 
DO MOBILITY AS A SERVICE (MAAS)
Thais Ohana Ferreira de Araújo

382 - AC - ANÁLISE CUSTO BENEFÍCIO EM TRANSPORTES: O VALOR ESTATÍSTICO DA VIDA PARA O 
BRASIL
César Luís Andriola, Andrey Zuriel Ebeling Bonatto, Diego Lopes Dutra

400 - AC - PEDÁGIO POR DISTÂNCIA PERCORRIDA E EQUIDADE TARIFÁRIA
Gilmar Cardoso, José Alberto Salceda, Álvaro do Canto Capagio

468 - AC - ANÁLISE DA COMPETITIVIDADE EM LICITAÇÕES DO TRANSPORTE COLETIVO 
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. ANÁLISE APLICADA AO ESTADO DE PERNAMBUCO
Josally Izabel Lins de Arruda, Anísio Brasileiro, Maurício Oliveira de Andrade

612 - AC - ANÁLISE DO IMPACTO DE DIFERENTES MODELOS DE REGULAÇÃO ECONÔMICA DOS 
SERVIÇOS DE PRATICAGEM NO BRASIL E NOS ESTADOS UNIDOS NO DESEMPENHO DESSES SERVIÇOS
Mariana Lovato dos Santos, Guilherme Bergmann Borges Vieira, Rafael Mozart da Silva, Francisco José Kliemann Neto, Luiz 
Afonso dos Santos Senna

Sala Porto Belo 4 (Mezzanino)
Modelos e Técnicas de Planejamento de Transportes

ST - Transporte Público I

291 - AC - AVALIAÇÃO DA ABORDAGEM DE LEILÕES NA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE RESPONSIVO À 
DEMANDA
Sergio Mauricio Prolo Santos Junior, Werner Kraus Junior, Jomi Fred Hübner, Leandro Callegari Coelho

503 - AC - BIG DATA NA CARACTERIZAÇÃO DO USO INTEGRADO DE BICICLETA COMPARTILHADA E 
ÔNIBUS EM FORTALEZA
Raquel Chaves Costa Lima, Matheus Fontenelle Siqueira, Tais Barreto Costa, André Soares Lopes, Carlos Felipe Grangeiro 
Loureiro

256 - RT - ESTUDO DE VARIÁVEIS SOCIOECONÔMICAS, DO AMBIENTE CONSTRUÍDO E DA QUALIDADE 
PERCEBIDA COMO CONTRIBUTOS PARA A DEMANDA DO TRANSPORTE PÚBLICO URBANO
Marianna Lucinda de Oliveira, Josiane Palma Lima
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122 - RT - ESTUDO DE VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE FAIXAS EXCLUSIVAS DE ÔNIBUS EM 
ARARAQUARA/SP
Tatiane Borchers, Rochele Amorim Ribeiro

243 - RT - PROPOSTA DE UM MÉTODO DE SISTEMAS DE BICICLETAS COMPARTILHADAS EM CIDADES 
DE MÉDIO PORTE
Camilo Andres Mora Olmos, Thais de Cassia Martinelli Guerreiro

308 - RT - MODELAGEM INTEGRADA DE USO DE SOLO E TRANSPORTE (LUTI) COMO PROPOSTA DE 
INTEGRAÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL SEMIURBANO DE PASSAGEIROS COM 
O TRANSPORTE COLETIVO URBANO NO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL: APLICAÇÃO DO TRANUS 
EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS (GO)
Cristiano Farias Almeida, Rafael Martins Lisboa

265 - AC - CENÁRIOS DE PENETRAÇÃO DE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DUAL-FUEL NO TRANSPORTE 
URBANO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS
Marcio de Almeida D’Agosto, George Vasconcelos Goes, Daniel Neves Schmitz Gonçalves, Mariane Gonzalez da Costa

Sala Mariscal 1 (4o Andar)
Planejamento Territorial do Transporte

ST - Análise Espacial Aplicada a Dados de Transportes

57 - AC - ÁRVORES DE DECISÃO APLICADAS À DEFINIÇÃO DE REGIÕES URBANAS HOMOGÊNEAS 
INCORPORANDO DADOS DE OFERTA DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA À GRADE ESTATÍSTICA
Caio Cesar dos Anjos Carneiro, Gustavo Garcia Manzato

218 - RT - REGIÕES URBANAS HOMOGÊNEAS NO BRASIL: UMA ANÁLISE ESPACIAL APLICADA A DADOS 
DE VIAGENS E DE DISTRIBUIÇÃO POPULACIONAL
Luciana Iannone Tarcha, Gustavo Garcia Manzato

78 - RT - ANÁLISE ESPACIAL MULTIVARIADA DE DADOS SOCIOECONÔMICOS E DE TRANSPORTES NA 
DEFINIÇÃO DE REGIÕES URBANAS HOMOGÊNEAS
Victor Luan Caciatore de Souza, Gustavo Garcia Manzato

407 - AC - USABILIDADE E LIMITAÇÕES DE DADOS DE MAPAS COLABORATIVOS EM ANÁLISES DE 
ACESSIBILIDADE
Bruna Kuramoto, André Luiz Cunha

566 - AC - O USO DE GEOTECNOLOGIAS NA ATUALIZAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA FEDERAL 
ESTRATÉGICA NO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
Thiago Ferraz Caetano Costa, Darym Junior Ferrari de Campos, Bernardo Cascão Pires e Albuquerque, Karina Soares da 
Costa e Oliveira, Leonardo Roberto Perim, Ivone Catarina Simões Hoffmann, Carmen Regina Linhares Pereira Resende

642 - AC - ANÁLISE TOPOLÓGICA DE REDES METROVIÁRIAS DE BAIXO DESEMPENHO A PARTIR 
DE MÉTODO BASEADO NA TEORIA DE GRAFOS PARA CARACTERIZAÇÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA 
MOBILIDADE URBANA
Bruno Pustilnick Maia, Hostilio Xavier Ratton Neto

Sala Mariscal 2 (4o Andar)
Infraestrutura

ST - Ligantes e Misturas Asfálticas I

12 - RT - ANALISYS OF THE EVOLUTION OF PERMANENT DEFORMATION ON ASPHALT MIXTURES AND 
THE SSR (STRESS SWEEP RUTTING) TEST METHODOLOGY
Aline Cavalcanti Fialho Vale, Jorge Barbosa Soares, Juceline Batista dos Santos Bastos
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26 - AC - CARACTERIZAÇÃO AMOSTRAL DE CONCRETO ASFÁLTICO ESTOCÁVEL POR MEIO DE ENSAIOS 
LABORATORIAIS
Douglas Andrez Tavares Rezende, João Paulo Souza Silva, Isabela Silva de Carvalho, Lilian Ribeiro de Rezende

109 - AC - AVALIAÇÃO DO DANO POR FADIGA EM MISTURAS ASFÁLTICAS FINAS ATRAVÉS DE ENSAIOS 
DINÂMICOS UNIAXIAIS
Raquel Carvalho de Souza, Luis Alberto H. do Nascimento, Michéle Dal Toé Casagrande

737 - AC - SUSCETIBILIDADE DE LIGANTES ASFÁLTICOS MODIFICADOS COM SBS E PPA À DEFORMAÇÃO 
PERMANENTE: UMA AVALIAÇÃO À LUZ DA EVOLUÇÃO DOS PARÂMETROS DA ESPECIFICAÇÃO 
SUPERPAVE
Matheus David Inocente Domingos, Adalberto Leandro Faxina

467 - AC - CARACTERIZAÇÃO DO COMPORTAMENTO MECÂNICO DE LIGANTES ASFÁLTICOS A PARTIR 
DE PROPRIEDADES VISCOELÁSTICAS LINEARES DE SEUS CONSTITUINTES MICROESTRUTURAIS 
OBTIDAS NO AFM
Thaísa Ferreira Macedo, Gustavo Badilla Vargas, Patrícia Hennig Osmari, Francisco Thiago Sacramento Aragão, Leni 
Figueiredo Mathias Leite, Renata Antoun Simão

* 715 - AC - ESTUDO COMPARATIVO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E MECÂNICAS DE UM CONCRETO 
ASFÁLTICO ESTOCÁVEL E CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE CONVENCIONAL
Alefe Rodrigues Oliveira, Claudeny Simone Alves Santana

415 - RT - UTILIZAÇÃO DO REJEITO DE MINÉRIO DE FERRO EM SUBSTITUIÇÃO AO AGREGADO 
MINERAL FINO EM MISTURAS ASFÁLTICAS
Igor Castro Sá de Oliveira, Adalberto Leandro Faxina

584 - RT - EFEITO DAS MODIFICAÇÕES NO COMPORTAMENTO DOS LIGANTES E DAS MISTURAS 
ASFÁLTICAS
Jorge Luiz Oliveira Lucas Junior, Jorge Barbosa Soares, Lucas Babadopulos

Sala Mariscal 3 (4o Andar)
Infraestrutura

ST - Dimensionamento, Avaliação e Gestão de Pavimentos I

9 - AC - DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO ANDROID PARA ESTIMATIVA DE DIMENSIONAMENTO 
DE PAVIMENTOS DE CONCRETO SIMPLES PELO MÉTODO PCA/1984
Matheus Chirolli, Leonardo Soares, Liseane Padilha Thives, Luciana Rohde

175 - AC - AVALIAÇÃO DE BACIAS DE DEFLEXÕES RETROANLISADAS PELO PROGRAMA BACKMEDINA 
(2018)
Guilherme Crepaldi Camarini, Carlos Alberto Prado da Silva Junior, Heliana Barbosa Fontenele

* 251 - AC - ANÁLISE COMPARATIVA DE CUSTOS ENTRE MÉTODOS DE DIMENSIONAMENTO DE 
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS: AASHTO, DNIT E MEDINA
Yago Duarte, Luiza C. Godoi, Raquel da Fonseca Holz

277 - AC - ASPECTOS DOS ENSAIOS DE DEFORMAÇÃO PERMANENTE E A PERSPECTIVA BRASILEIRA 
PARA UTILIZAÇÃO NO DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS
Larissa Montagner de Barros, Caroline Dias Amancio de Lima, Luis Alberto Herrmann do Nascimento, Francisco Thiago 
Sacramento Aragão

294 - AC - AVALIAÇÃO DE PAVIMENTOS SEMIRRÍGIDOS INVERTIDOS NO BRASIL ATRAVÉS DA 
CURVATURA DA BACIA DE DEFLEXÕES
Damires Cristovao de Almeida, Nair Cristina Margarido Brondino, Paulo Ricardo Freitas Vicente, Ana Elisabete Paganelli 
Guimarães de Avila Jacintho

* O trabalho não será apresentado no 33º ANPET
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194 - RT - UMA ABORDAGEM DE PROGRAMAÇÃO INTEIRA PARA OTIMIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO E 
REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS
Matheus Gomes Correia, Ernesto Ferreira Nobre Júnior, Tibérius de Oliveira e Bonates

548 - RT - MODELOS DE OTIMIZAÇÃO PARA PLANEJAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM 
OBRAS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
Pedro Guilherme Pinheiro Santos Fernandes, Ernesto Ferreira Nobre Júnior
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SEGUNDA-FEIRA - 11/11/2019
16:30 - 18:30

Sala Estaleiro (Térreo)
Tráfego Urbano e Rodoviário

ST - Tráfego Urbano II

334 - RT - DRIVERS TAKE-OVER PERFORMANCE FROM PARTIAL AUTOMATION TO MANUAL DRIVING
Gustavo Santos, Ana Paula Camargo Larocca

444 - RT - O IMPACTO DE ESTACIONAMENTOS NA VIA SOBRE A CIRCULAÇÃO VIÁRIA
Giullia Pereira Giampietro, Mário Angelo Nunes de Azevedo Filho

702 - AC - MODELOS PARA OBTENÇÃO DA CAPACIDADE E DO NÍVEL DE SERVIÇO EM ROTATÓRIAS 
URBANAS
Vinícius Coelho Sousa, José Elievam Bessa Junior, Juliângelo Kayo Sangi de Oliveira, Felipe Costa Bethonico

83 - AC - UMA METODOLOGIA BASEADA EM SIMULAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE FACILIDADES PARA 
AVALIAR ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO A INCIDENTES EM VIAS EXPRESSAS
Marina Leite de Barros Baltar, Rafael Ferreira Santos

311 - AC - O QUE É RELEVANTE NA PREDIÇÃO DAS CONDIÇÕES DO TRÁFEGO A PARTIR DE DADOS DE 
TWITTER E OUTRAS FONTES HETEROGÊNEAS? UM ESTUDO PRELIMINAR SOBRE A CIDADE DE PORTO 
ALEGRE
Rhuam Sena Estevam, Jorge Cristhian Chamby Diaz, Ana Lucia Cetertich Bazzan

459 - RT - IMPACTO DA IMPLANTAÇÃO DE VEÍCULOS AUTÔNOMOS CONECTADOS E COMPARTILHADOS 
EM BRASÍLIA
Amanda Basilio Romano, Pastor Willy Gonzales-Taco

81 - RT - UMA ABORDAGEM MATEMÁTICA PARA O PROBLEMA DE LOCALIZAÇÃO DE REBOQUES QUE 
REALIZAM ATENDIMENTOS A INCIDENTES EM VIAS EXPRESSAS
Marina Leite de Barros Baltar, Glaydston Mattos Ribeiro, Paulo Cezar Martins Ribeiro

Sala Laranjeiras (Térreo)
Logística

ST - Logística Urbana II

87 - AC - ANÁLISE ECONOMÉTRICA DO PERFIL DO MOTOCICLISTA PROFISSIONAL E A INFLUÊNCIA 
NA PRODUTIVIDADE DAS ENTREGA DE MERCADORIAS E NA SEGURANÇA VIÁRIA: UM ESTUDO PARA 
BELO HORIZONTE
Leise Kelli de Oliveira, Isabela Kopperschmidt de Oliveira, Carla de Oliveira Leite Nascimento, Caio Henriques de Oliveira Lobo 
Cordeiro

127 - AC - PLANO DE LOGÍSTICA METROPOLITANO: PRINCIPAIS RESULTADOS DO DIAGNÓSTICO DO 
DESLOCAMENTO DE CARGAS NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE
Charliston Marques Moreira, Joana Campos Brasil

215 - RT - INCLUSÃO DE IMPACTO SOCIAL E AMBIENTAL NA AVALIAÇÃO ECONÔMICA DE PROJETOS 
DE CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO URBANA
Selma Setsumi Isa, Orlando Fontes Lima Jr

340 - AC - CICLOLOGÍSTICA NO BRASIL: CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS E DA ENTREGA URBANA
Carla de Oliveira Leite Nascimento, Leise Kelli de Oliveira
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464 - AC - ESTRUTURA ESPACIAL DE INSTALAÇÕES LOGÍSTICAS URBANAS: REVISÃO SISTEMÁTICA 
E META-ANÁLISE
Lorena Gonzaga Santos, Marcela Cristina Costa Branco, Renata Lúcia Magalhães de Oliveira, Camila Soares Henrique 
Fontenele Garcia

55 - AC - USO DA METODOLOGIA DATA ENVELOPMENT ANALYSIS NA COMPARAÇÃO DA EFICIÊNCIA 
DA LOGÍSTICA URBANA DAS PRINCIPAIS CIDADES BRASILEIRAS
Selma Setsumi Isa, Giset Natalia Montoya Moreno, Orlando Fontes Lima Jr

Sala Porto Belo 1 (Mezzanino)
Aspectos Econômicos Sociais Políticos e Ambientais do Transporte

ST - Políticas Públicas em Transportes I

* 50 - RT - INFLUÊNCIA DE POLÍTICAS DE SUBSÍDIOS DE TARIFA DO TRANSPORTE PÚBLICO SOB O 
ASPECTO DA EQUIDADE SOCIAL
Gabriella Vitorino Guimarães, Marcelino Aurelio Vieira da Silva

239 - RT - DINÂMICA DE SISTEMAS PARA AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DA POLÍTICA NACIONAL DE 
MOBILIDADE URBANA
Wlisses Bonelá Fontoura, Glaydston Mattos Ribeiro

59 - AC - O COMEÇO DE UM NOVO CICLO DE REGULAMENTAÇÃO DOS TRANSPORTES NA TRANSIÇÃO 
PARA O PARADIGMA DA MOBILITY AS A SERVICE (MAAS)
Matheus Henrique de Sousa Oliveira, Thais Ohana Ferreira de Araújo, Vinicius Henter Carneiro Bastos

245 - AC - A PARTICIPAÇÃO POPULAR NA GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA: ESTUDO DE CASO DAS 
DEMANDAS APRESENTADAS PELAS COMISSÕES REGIONAIS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO 
HORIZONTE (MG)
Luís Otávio Rocha Castilho, Bárbara Abreu Matos, Carlos Fernando Ferreira Lobo, Leandro Cardoso

279 - AC - AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA POLÍTICA NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA POR MEIO DA 
DINÂMICA DE SISTEMAS: UM ESTUDO DE CASO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Wlisses Bonelá Fontoura, Glaydston Mattos Ribeiro, Gisele de Lorena Diniz Chaves

214 - RT - VIABILIZANDO O USO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS NO TRANSPORTE DE CARGA NO BRASIL
Leandro Rocha Barros, Marcio de Almeida D’Agosto

18 - RT - PROPOSTA DE MODELO DE AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE 
MOBILIDADE URBANA NOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS
Victor Hugo-Pereira, Hilda Alberton de Carvalho

Sala Porto Belo 2 (Mezzanino)
Planejamento Territorial do Transporte

ST - Polos Geradores de Viagens

183 - AC - MODELOS DE GERAÇÃO DE VIAGENS PARA SUPERMERCADOS EM ÁGUAS CLARAS E 
TAGUATINGA - DF
Rodrigo Pinho Yunes, Pedro Henrique Soares Freire, Edson Benicio de Carvalho Junior

364 - AC - A IMPORTÂNCIA DO TRANSPORTE FRETADO PARA CONSOLIDAÇÃO DE UM CENTRO DE 
COMPRAS ATACADISTA NO INTERIOR NORDESTINO
Carine Aragão, Leonardo Herszon Meira

526 - AC - AVALIAÇÃO DO PADRÃO DE VIAGENS GERADAS POR UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
SUPERIOR EM TAGUATINGA - DF
Juliana Abrantes Tavares, Edson Benicio de Carvalho Junior

* O trabalho não será apresentado no 33º ANPET
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701 - RT - MODELOS PARA ATRAÇÃO DE VIAGENS A PARTIR DE MAPAS COLABORATIVOS
Alceu Dal Bosco Junior, André Luiz Cunha

149 - AC - ANÁLISE ESPACIAL DOS PADRÕES DE MOBILIDADE DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 
FUNDAMENTAL: CRIAÇÃO DE MAPAS ORIGEM-DESTINO A PARTIR DOS DADOS DO CENSO EDUCACIONAL
Jaine Pinto de Carvalho, Juan Pedro Moreno Delgado

648 - RT - OCUPAÇÃO DE CENTROS E NÃO CENTROS INDICADOR PARA MENSURAÇÃO E MITIGAÇÃO 
DE IMPACTOS
Evelyn Cristine Moreira Soares, Marcos Thadeu Queiroz Magalhães

217 - AC - A MOBILIDADE E AS CENTRALIDADES URBANAS: ANÁLISE DO PODER DE ATRAÇÃO DA 
ÁREA CENTRAL DE BELO HORIZONTE COM BASE NOS FLUXOS POR ÔNIBUS
Daniela Antunes Lessa, Carlos Fernando Ferreira Lobo

Sala Porto Belo 3 (Mezzanino)
spectos Econômicos Sociais Políticos e Ambientais do Transporte

ST - Economia e Regulação dos Transportes II

627 - AC - PRÁTICAS DE GESTÃO NO SETOR DE TRANSPORTES: UM ESTUDO DA ADOÇÃO DA PRODUÇÃO 
ENXUTA, SUSTENTABILIDADE, ECONOMIA CIRCULAR E INDÚSTRIA 4.0
Samuel Augusto Mota Silva, Henrique Figueira Costa, Lucas Veiga Avila, Leander Luiz Klein, Daniel Winter

635 - AC - ALOCAÇÃO DE RISCO NOS CONTRATOS DE ÔNIBUS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Gregório Costa Luz de Souza Lima

597 - AC - PANORAMA SOBRE O MONITORAMENTO DO DESEMPENHO DE ÔNIBUS ELÉTRICOS
Eduardo Henrique Siqueira, Berta Castelar Pinheiro, Virginia Bergamaschi Tavares

812 - AC - TRANSPORTE ATIVO E SEU IMPACTO NA ECONOMIA: UMA REVISÃO DA LITERATURA
Bruna Borges Azevedo, Ademar Antônio Paz da Silva Ribeiro, Poliana de Sousa Leite

801 - AC - ESTIMATIVA DO IMPACTO DO TRANSPORTE NO PREÇO DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS DO 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
José Brandão de Paiva Neto, Ígor Godeiro de Oliveira Maranhão, Romulo Dante Orrico Filho, Ana Luiza Mazalotti Teixeira

685 - AC - BICICLETAS ELÉTRICAS: UMA REVOLUÇÃO ENERGÉTICA NA MOBILIDADE URBANA DAS 
CIDADES BRASILEIRAS
Shanna Trichês Lucchesi, Laísa Braga Kappler, Magdala Arioli, Marcio de Almeida D’Agosto

Sala Porto Belo 4 (Mezzanino)
Modelos e Técnicas de Planejamento de Transportes

ST - Modelos de Demanda por Transportes I
339 - AC - A ESCOLHA DA ESCALA PARA MODELAGEM GEOESTATÍSTICA DE VARIÁVEIS DE DEMANDA 
POR TRANSPORTES
Samille Santos Rocha, Cira Souza Pitombo, Luís Henrique Magalhães Costa

706 - AC - CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA PARA OBTENÇÃO DO VOLUME 
DE TRÁFEGO E DO FLUXO ORIGEM-DESTINO VEICULAR
Joana Maia Fernandes Barroso, João Lucas Albuquerque Oliveira, Francisco Moraes de Oliveira Neto

280 - AC - DISTRIBUIÇÃO DE VIAGENS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO: UMA ANÁLISE DO ZONEAMENTO
Bruno Morais Lemos, César Alfonso Parada Sánchez, Marcelino Aurelio Vieira da Silva

486 - AC - EMPIRICAL ANALYSIS OF NETWORK CONSTRUCTION DETERMINANTS OF AZUL AIRLINES
Bruno Felipe de Oliveira, Alessandro Viní¬cius Marques de Oliveira
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274 - RT - MODELAGEM DE ESCOLHA DISCRETA ESPACIAL PELA TEORIA DO ARREPENDIMENTO
Gabriel Pereira Caldeira, Cassiano Augusto Isler

191 - AC - PROPERTY VALUE ASSESSMENT IN RIO DE JANEIRO: THE EFFECTS OF TRANSPORT 
INVESTMENTS
Edmilson Varejão, Rafael Henrique Moraes Pereira, André Garcia de Oliveira Trindade

Sala Mariscal 1 (4o Andar)
Planejamento Territorial do Transporte

ST - Transporte e Uso do Solo

* 335 - AC - IMPACTOS NA MOBILIDADE DECORRENTES DE LEGISLAÇÃO DE RESTRIÇÃO AO 
ADENSAMENTO HABITACIONAL E À VERTICALIZAÇÃO EM DOZE BAIRROS DO RECIFE
Sergio Roberto Leal de Souza Junior, Maurício Oliveira de Andrade, Maria Leonor Alves Maia

712 - AC - EFEITOS DA INSERÇÃO URBANA E PERIFERIZAÇÃO NO TRANSPORTE COLETIVO URBANO: 
ESTUDO DE CASO EM UM CONJUNTO HABITACIONAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA
Joanna Maria Visentin, Shanna Trichês Lucchesi, Igor Machado da Silveira

668 - RT - ACESSIBILIDADE E ESTRUTURA URBANA: IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE 
CENTRALIDADES NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE
Paulo Henrique Góes Pinto, Renata Lúcia Magalhães de Oliveira

807 - AC - O FENÔMENO DO ESPRAIAMENTO URBANO E SEUS IMPACTOS NA ACESSIBILIDADE AO 
TRABALHO EM FORTALEZA
Lara Silva Lima, Francelino Franco Leite de Matos Sousa, André Soares Lopes, Carlos Felipe Grangeiro Loureiro

347 - RT - CRÍTICA AO PLANEJAMENTO URBANO E DE TRANSPORTES DE FORTALEZA À LUZ DO 
PARADIGMA DO PLANEJAMENTO DA ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE PARA A URBE SUSTENTÁVEL
Camila Bandeira Cavalcante, Carlos Felipe Grangeiro Loureiro

579 - AC - (DES) METROPOLIZAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO DA METRÓPOLE BELO-HORIZONTINA/
MG: ANÁLISE DO PADRÃO DE MOBILIDADE POR INTERMÉDIO DO DIAGRAMA DE FLUXOS
Guilherme de Castro Leiva, Romulo Dante Orrico Filho, Mirian Greiner de Oliveira

226 - AC - CLUSTERIZAÇÃO DE ALVARÁS NA DEFINIÇÃO DE PONTOS ÓTIMOS PARA INSTALAÇÃO DE 
PARQUÍMETROS DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO
Fagner Sutel de Moura, Marcos Feder

Sala Mariscal 2 (4o Andar)
Infraestrutura

ST - Ligantes e Misturas Asfálticas II

301 - AC - COMPORTAMENTO HIDRÁULICO E MECÂNICO DE UMA MISTURA ASFÁLTICA ABERTA 
ENQUADRADA COMO CAMADA POROSA DE ATRITO
Daniel Schneider, Gabriela Thaís Lehnen Mendes, Carolina Becker Porto Fransozi, João Rodrigo Guerreiro Mattos

321 - AC - PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL PARA A DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DO FILME DE 
LIGANTE EM MATRIZ DE AGREGADO FINO
Lucas Henrique Vieira, Patrícia Hennig Osmari, Francisco Thiago Sacramento Aragão, Renata Antoun Simão, Lilian Ribeiro de 
Rezende

369 - AC - MÓDULO COMPLEXO DE MISTURAS ASFÁLTICAS EXTRAÍDAS E NÃO EXTRAÍDAS OBTIDO 
POR DOIS HISTÓRICOS DE CARREGAMENTO: COMPRESSÃO E TRAÇÃO-COMPRESSÃO
Gustavo dos Santos Pinheiro, Luciano Pivoto Specht, Cléber Faccin, Pablo Menezes Vestena, Lucas Feitosa de Albuquerque 
Lima Babadopolus, Deividi da Silva Pereira

* O trabalho não será apresentado no 33º ANPET
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433 - AC - ANÁLISE DO LIGANTE MODIFICADO POR POLÍMERO REATIVO/NÃOREATIVO E ÁCIDO 
POLIFÓSFORICO NA DEFORMAÇÃO PERMANENTE EM MISTURAS ASFÁLTICAS
Mirtes Aila Rodrigues de Carvalho, Priscila Maria Sousa Gonçalves Luz, Christian Rafael Ziegler, Conrado Cesar Vitorino 
Pereira da Silva, Daniel Beserra Costa, Jonny Dantas Patrício, Cacildo de Medeiros Brito Cavalcante, John Kennedy Guedes 
Rodrigues

167 - AC - RESULTADOS DE ENSAIOS DE MÓDULO DINÂMICO PARA AVALIAÇÃO PRELIMINAR DO 
DESEMPENHO DE MISTURAS ASFÁLTICAS
Laynara Xavier Barroso, Lilian Ribeiro de Rezende

538 - AC - CONSIDERAÇÃO DA TEXTURA SUPERFICIAL AVALIADA A PARTIR DO PROCESSAMENTO 
DIGITAL DE IMAGENS (PDI) NA SELEÇÃO DE AGREGADOS MINERAIS PARA USO EM REVESTIMENTOS 
ASFÁLTICOS
Renan Santos Maia, Verônica Teixeira Franco Castelo Branco

554 - AC - AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA A DEFORMAÇÃO PERMANENTE E AO DANO POR FADIGA DE 
MISTURAS ASFÁLTICAS COM DOIS LIGANTES MODIFICADOS E UM CONVENCIONAL DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO SUL
Andressa Ambrós de Oliveira, Victória Nunes Ramos, Chaveli Brondani, Evelyn Paniz Possebon, Luciano Pivoto Specht, Deividi 
da Silva Pereira

Sala Mariscal 3 (4o Andar)
Infraestrutura

ST - Dimensionamento, Avaliação e Gestão de Pavimentos II

295 - AC - COMPARAÇÃO ENTRE VALORES DE MÓDULOS ELÁSTICOS RETROANALISADOS POR 
DIFERENTES SOFTWARES EM PAVIMENTOS SEMIRRÍGIDOS INVERTIDOS
Damires Cristovao de Almeida, Luis Miguel Gutiérrez Klinsky, Ana Elisabete Paganelli Guimarães de Avila Jacintho, Paulo 
Ricardo Freitas Vicente

306 - AC - DIMENSIONE: APRENDA JOGANDO A PROJETAR PAVIMENTOS PELO MÉTODO DNIT
Jessica Helena de Lima, Danielly Amatte

365 - AC - INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA E VELOCIDADE DE TRÁFEGO NA PREVISÃO DE ÁREA 
TRINCADA E DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTOS NACIONAIS
Anthony Belo Vasconcelos Santos, Jorge Barbosa Soares, Lucas Babadopulos

* 496 - AC - ANÁLISE DO EFEITO DO EXCESSO DE CARGA DE VEÍCULOS COMERCIAIS NOS FATORES 
DE EQUIVALÊNCIA DE CARGA
Flaviane Melo Lopes Vallejo, Liedi Bariani Bernucci

564 - AC - ANÁLISE DAS TENSÕES APLICADAS NOS ENSAIOS DE DEFORMAÇÃO PERMANENTE DE 
SOLOS E BRITAS PARA O DIMENSIONAMENTO MECANÍSTICO-EMPÍRICO DE PAVIMENTOS
Caroline Dias Amancio de Lima, Laura Maria Goretti da Motta, Francisco Thiago Sacramento Aragão

580 - AC - AVALIAÇÃO ESTRUTURAL E FINANCEIRA DE PAVIMENTO FLEXÍVEL DIMENSIONADO PELO 
MÉTODO DO DNER (1981) E MEDINA (2019): ESTUDO DE CASO DA DUPLICAÇÃO DA BR 287 - TRECHO 
SANTA CRUZ DO SUL À TABAÍ/RS
Gabriéli Pires Chiarello, Paula Taiane Pascoal, Thaís Aquino dos Santos, Deividi da Silva Pereira, Magnos Baroni, Rafael 
Parmeggiani Gering

* O trabalho não será apresentado no 33º ANPET
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TERÇA-FEIRA - 12/11/2019
08:30 - 10:30

Sala Porto Belo 3 (Mezzanino)
Aspectos Econômicos Sociais Políticos e Ambientais do Transporte

ST - Políticas Públicas em Transportes II

412 - AC - VERIFICAÇÃO DE EFETIVIDADE POTENCIAL DA POLÍTICA NACIONAL PARA TRANSFORMAR 
A MOBILIDADE DAS CIDADES BRASILEIRAS
Isabel Cristina de Oliveira Magalhães, Enilson Medeiros dos Santos

436 - AC - A MOBILIDADE URBANA BRASILEIRAS ESTÁ PREPARADA PARA SE TORNAR SMART? UMA 
AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS TERMOS DE SMART MOBILITY NOS PLANOS DE MOBILIDADE
Shanna Trichês Lucchesi, Rafael Reis de Candido, Stefanie Pedone Schwabe, Flavia Manica Siviero

529 - AC - DIREITOS DO CIDADÃO EM PLANOS MUNICIPAIS DE MOBILIDADE URBANA SOB A ÉGIDE 
DA POLÍTICA NACIONAL
Ligia Rabay, Leonardo Herszon Meira, Isabel Cristina de Oliveira Magalhães, Enilson Medeiros dos Santos

535 - AC - PARTICIPAÇÃO E ENVOLVIMENTO DE ATORES SOCIAIS NA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE 
MOBILIDADE URBANA: O CASO DE OLINDA (PE)
Francisco José Vasconcelos de Andrade, Maurício Oliveira de Andrade, Enilson Medeiros dos Santos

595 - AC - AVALIAÇÃO COMPARATIVA ENTRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS BRASILEIRAS E INTERNACIONAIS 
PARA O TRANSPORTE ESCOLAR POR BICICLETAS
Debora Batista Basílio, Letícia Gonçalves Silva, Poliana de Sousa Leite, Willer Luciano Carvalho

624 - AC - ANÁLISE DAS MEDIDAS DE RESTRIÇÃO VEICULAR EM CENTROS URBANOS DE CIDADES DE 
PEQUENO PORTE
Dannúbia Ribeiro Pires, Leonardo Herszon Meira, Maria Victória Leal de Almeida Nascimento, Michael Vanderlei da Silva

495 - AC - PROPOSTA DE UM SISTEMA DE ROTAS CICLOVIÁRIAS PARA UM MUNICÍPIO DE PEQUENO 
PORTE
Yasmin Dantas de Araújo, Ingrid Rebouças de Moura, Luis Henrique Gonçalves Costa, Herbert Ricardo Garcia

Sala Porto Belo 4 (Mezzanino)
ST - Apresentação Oral - Comunicações Técnicas

Gestão de Transportes

482 - CT - O CONTROLE DO DESEMPENHO DO ATRIBUTO CONFORTO EM METRÔS
Carlos Eduardo Sanches de Andrade, Marcio de Almeida D’Agosto, Alessandro de Santana Moreira de Souza

Área Temática: Tráfego Urbano e Rodoviário

Tráfego Urbano e Rodoviário

289 - CT - ANÁLISE DA CORRELAÇÃO ENTRE VOLUME DE TRÁFEGO E A VELOCIDADE MÉDIA DE UMA 
VIA ARTERIAL CONSIDERANDO OS IMPACTOS DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO
Caio Henriques de Oliveira Lobo Cordeiro, Gabriela Pereira Faustino, Pedro Henrique de Oliveira Cardoso

494 - CT - UMA ABORDAGEM ACERCA DA OTIMIZAÇÃO DE REDES SEMAFÓRICAS UTILIZANDO 
SIMULAÇÃO DE TRÁFEGO
Vinícius de Magalhães, José Elievam Bessa Junior, Guilherme Henrique Miranda Frade
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388 - CT - AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS E ELEMENTOS GEOMÉTRICOS DAS ROTATÓRIAS DE 
PALMAS-TO
Thiago Cabral de Souza, Marcus Vinicius Ribeiro e Souza, Salmo Moreira Sidel

20 - CT - DETERMINAÇÃO DE NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA PARA DIFERENTES TIPOS DE PAVIMENTO
Igor Marques Fernandes Costa, Edwin Francisco F. Silva, Wesley Cândido de Melo, Fabiana Serra de Arruda, Pedro Soares 
Aguiar Malheiros, Renato Alves Duarte

754 - CT - ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS CONFLITOS VEÍCULO-PEÃO COM RECURSO À MICRO 
SIMULAÇÃO
Harley Amado, Francisco Soares, Paulo Jorge Gomes Ribeiro, Elisabete Fraga de Freitas, José Pedro Tavares, Sara Ferreira

498 - CT - MODELAGEM MICROSCÓPICA PARA AVALIAÇÃO E PROPOSIÇÃO DE INTERVENÇÕES NA AV. 
HUMBERTO MONTE
Isabel Cristina Nibon, Aldaianny de Oliveira Maia, Alessandro Macêdo de Araújo, Beliza Carvalho de Oliveira, Diego Barbosa 
Fontes, Diego Rodrigues da Ponte, Gabriel Amorim Rabelo Nobre, Kaio Gefferson de Almeida Mesquita, Matheus Ferreira da 
Rocha

705 - CT - AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA VELOCIDADE REGULAMENTAR NO DESEMPENHO OPERACIONAL 
DO ANEL RODOVIÁRIO DE BELO HORIZONTE
Rafael Quintão de Andrade, André Augusto Cunha Libânio, José Elievam Bessa Junior, Rodrigo Sírio Coelho

733 - CT - EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NO ENSINO BÁSICO
Lara Batista Ferreira Pereira, Daniele Sousa de Almeida, Alex Mota dos Santos, Poliana de Sousa Leite, Marcos Paulino Roriz 
Junior, Fernanda Santana Carvalho, Nadya Regina Galo

758 - CT - GESTÃO DO TRÁFEGO URBANO – CONSTRUÇÃO DE UM MODELO DE MICROSSIMULAÇÃO
António Luís Pimentel Vasconcelos, Ana Bastos Silva

254 - CT - MODELO DE PROJEÇÃO DE VARIAÇÃO DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO A PARTIR DE DADOS 
MACROECONÔMICOS: UM ESTUDO DE CASO PARA RODOVIAS CONCESSIONADAS BRASILEIRAS
Adriano Ferreira Schiavon, Frederico Rodrigues

39 - CT - ANÁLISE DE ACIDENTES DE TRÂNSITO OCORRIDOS COM PEDESTRES: UM ESTUDO DE CASO 
EM UMA VIA ARTERIAL DE BELO HORIZONTE/MG
Bianca Gonçalves Lara, Kimberly Cristina Bastos Leal, Lorrayne Caroline Rodrigues Cardoso, Caio Henriques de Oliveira Lobo 
Cordeiro, Agmar Bento Teodoro

435 - CT - ANÁLISE DOS IMPACTOS FINANCEIROS CAUSADOS PELOS ACIDENTES DE TRÂNSITO: UM 
ESTUDO DE CASO NA CIDADE DO RECIFE
Yasmin Menezes Castro, Elisa Peregrino, Sideney Schreiner, Marilia Gabriela Pina

Modelos e Técnicas de Planejamento de Transportes

790 - CT - ESTIMATIVA DE PREÇO E OFERTA EM SISTEMAS CONCORRÊNCIAS DE TRANSPORTE 
RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS UTILIZANDO EQUILÍBRIO DE NASH E MODELOS DE ESCOLHAS 
DISCRETAS
Rinaldo Azevedo Cavalcante

791 - CT - CARACTERIZAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PADRÃO DE MOBILIDADE DE FORTALEZA A PARTIR 
DA CALIBRAÇÃO DO TRANUS
Francelino Franco Leite de Matos Sousa, Kaio Gefferson de Almeida Mesquita, Carlos Felipe Grangeiro Loureiro
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Aspectos Econômicos Sociais Políticos e Ambientais do Transporte

429 - CT - ACIDENTES DE TRÂNSITO E CONSEQUÊNCIAS NA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 
SANTA CRUZ DO SUL - RS
Arlan Isael Rodrigues Zuge, Anelise Schmitz

725 - CT - O CUSTO DO TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS SOBRE TRILHOS, EM FORTALEZA - 
PREJUIZO OU SUBSÍDIOS?
Francisco Edilson Ponte Aragão, André Soares Lopes, Juliana Guerreiro de Carvalho Rocha, Renato Goersch Andrade Parente, 
Erismar Silva Maia

Planejamento Territorial do Transporte

348 - CT - UTILIZAÇÃO DE UM MODELO INTEGRADO DE TRANSPORTES E USO DO SOLO PARA PREVISÃO 
DE DEMANDA ASSOCIADA AO CRESCIMENTO DE BAIRRO DE BRASÍLIA
Bruno Gonzalez Nobrega, Aline Amaral Silva, Fabiana Serra de Arruda

386 - CT - ANÁLISE DO ÍNDICE DE CAMINHABILIDADE E IDENTIFICAÇÃO DOS TRECHOS CRÍTICOS NO 
SETOR CENTRAL DE GOIÂNIA-GO: O CASO DA AVENIDA ANHANGUERA
Bruno dos Santos Pereira, Natália Correia Rodovalho, Poliana de Sousa Leite

587 - CT - ANÁLISE DE CAPACIDADE DE TERMINAIS AEROPORTUARIOS: ESTUDO DE CASO DO 
AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO
Éder Martins Specht, João Hermes Nogueira Junqueira, Danielle de Souza Clerman

816 - CT - ANÁLISE DOS POLOS GERADORES DE TRÁFEGO (PGT’S) E DIMENSIONAMENTO DE SUAS 
VAGAS PARA ESTACIONAMENTO NO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA
Gabrielle Helene Fiel Miranda, Jaqueline Lima dos Santos, José Diego Rodrigues Neris, Marlon Braga dos Santos, Mila Viana 
Alves

Infraestrutura

550 - CT - UTILIZAÇÃO DE REVESTIMENTOS DRENANTES DO TIPO CAMADA POROSA DE ATRITO (CPA) 
E DE ASFALTO MODIFICADO POR POLÍMERO (AMP) COMO SOLUÇÕES PARA O MEIO URBANO EM 
FORTALEZA-CE
Renan Santos Maia, Carla Marília Cavalcante Alecrim, Verônica Teixeira Franco Castelo Branco, Victor Mosca de C. Araujo, 
Hamilton Santiago Reis Júnior

49 - CT - LEVANTAMENTO DAS PATOLOGIAS NO CALÇAMENTO DA CIDADE DE OURO PRETO, MG, 
VISANDO MELHORAR O SEU GERENCIAMENTO
Marina Bedeschi Dutra Almeida, Igor Vinícius Silva Paiva

608 - CT - AVALIAÇÃO FUNCIONAL DE PAVIMENTOS URBANOS: ESTUDO DE CASO EM VALPARAÍSO 
DE GOIÁS
Lorena Nunes de Macena, Fábio Zanchetta

Sala Mariscal 2 (4o Andar)
Infraestrutura

ST - Aeroportos e Ferrovias I

417 - AC - EFEITO DO VALOR ASSOCIADO A FATORES OPERACIONAIS NA TOMADA DE DECISÃO EM 
GERÊNCIA DE PAVIMENTOS AEROPORTUÁRIOS
Filipe Almeida Corrêa do Nascimento, Marcelino Aurelio Vieira da Silva
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501 - AC - AVALIAÇÃO DE INTEGRIDADE DE PISTA DE POUSO E DECOLAGEM TIPO AAUQ PELA 
METODOLOGIA DE ÍNDICE DE GRAVIDADE GLOBAL NO ESTADO DO AMAZONAS
Daniel Jardim Almeida, Victor Hugo Rodrigues Barbosa, Marcos Valério Mendonça Baia, Alberlan Freitas Pereira, Alexandre da 
Silva Leocádio

68 - RT - AVALIAÇÃO DA DRENAGEM SUPERFICIAL EM PISTA DE POUSO E DECOLAGEM POR MEIO DE 
PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGEM (PDI)
Ana Kássia Lopes Gonçalves, Francisco Heber Lacerda de Oliveira

* 368 - RT - PROPOSIÇÃO DE MODELO DE PREVISÃO PARA O COEFICIENTE DE ATRITO MEDIDO EM 
PAVIMENTO AEROPORTUÁRIO
José Breno Ferreira Quariguasi, Francisco Heber Lacerda de Oliveira, Saulo Davi Soares e Reis

778 - AC - AVALIAÇÃO ESTRUTURAL DE PAVIMENTOS FERROVIÁRIOS DO CORREDOR CENTRO SUDESTE 
PAULISTA UTILIZANDO O SOFTWARE SYSTRAIN
Artur Cortes da Rosa, Magdiel Acaz de Oliveira Teixeira, Antonio Carlos Rodrigues Guimarães, Laila de Oliveira e Silva Ribeiro 
da Cruz, Dalila Carvalho de Almeida Filippetto Pires, Ronaldo Gonçalves de Freitas

768 - AC - UMA CONTRIBUIÇÃO À ANÁLISE NUMÉRICA MECANISTICA DA DISPERSÃO DAS TENSÕES 
ATUANTES NO PAVIMENTO FERROVIÁRIO
Mayara Souza Gomes, Marina Donato, Filipe Souza de Jesus, Paulo Roberto Borges, Antonio Carlos Rodrigues Guimarães, 
Maria Esther Soares Marques

* O trabalho não será apresentado no 33º ANPET
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TERÇA-FEIRA - 12/11/2019
10:45 - 12:30

Sala Mariscal 1 (4o Andar)
Planejamento Territorial do Transporte

ST - Resiliência em Transportes

97 - AC - O TRANSPORTE PÚBLICO EM UMA ESTRATÉGIA DE AVALIAÇÃO DA RESILIÊNCIA NA 
MOBILIDADE URBANA
Luiza Gagno Azolin, Antônio Nélson Rodrigues da Silva

111 - RT - AMPLIANDO A ABRANGÊNCIA DE UMA ESTRATÉGIA DE AVALIAÇÃO DA RESILIÊNCIA NA 
MOBILIDADE URBANA PARA OUTROS MODOS E LOCAIS
Luiza Gagno Azolin, Antônio Nélson Rodrigues da Silva, Nuno Pinto

116 - AC - AVALIAÇÃO DA RESILIÊNCIA EM SISTEMAS DE TRANSPORTES
Camila Maestrelli Leobons, Vania Barcellos Gouvêa Campos, Renata Albergaria de Mello Bandeira

517 - AC - VERIFICAÇÃO DE VULNERABILIDADES EM REDES DE TRANSPORTE: UMA ABORDAGEM PELA 
TEORIA DOS GRAFOS
André Borgato Morelli, André Luiz Cunha

370 - AC - VIOLÊNCIA NO TRANSPORTE PÚBLICO: UMA ANÁLISE DA RESILIÊNCIA E VULNERABILIDADE 
NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Marcus Hugo Sant Anna Cardoso, Tálita Floriano dos Santos, Marcelino Aurelio Vieira da Silva

Sala Mariscal 2 (4o Andar)
Infraestrutura

ST - Aeroportos e Ferrovias II

795 - RT - UM ESTUDO PARA AVALIAÇÃO DA INTEGRIDADE ESTRUTURAL DA PLATAFORMA 
FERROVIÁRIA
Laila de Oliveira e Silva Ribeiro da Cruz, Antonio Carlos Rodrigues Guimarães, Carmen D. Castro

258 - AC - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA AOS PROCESSOS DE MANUTENÇÃO DE VIA 
PERMANENTE FERROVIÁRIA
Gabriel Silva Nunes

330 - AC - UM ESTUDO COMPARATIVO DA APLICAÇÃO DE UNDER SLEEPER PAD PARA FERROVIAS DO 
TIPO HEAVY HAUL
Fabiana Bartalini von der Osten, Aldrei Camille Max Skwarok, Rafael Lopes Witiuk

485 - AC - UM MÉTODO PARA A ESTIMATIVA DA DEFLEXÃO DO PAVIMENTO FERROVIÁRIO
George Wilton Albuquerque Rangel, Laura Maria Goretti da Motta

542 - AC - DINÂMICA DA ÁGUA EM UM PERFIL DE VIA FÉRREA – PRINCIPAIS ASPECTOS E AVALIAÇÃO 
NUMÉRICA
José João Pires de Oliveira Filho, Guilherme Castro, Rosângela Motta, Liedi Bariani Bernucci, Robson Correia da Costa

714 - AC - ESTUDO DA INFLUÊNCIA DO PERFIL DA PLATAFORMA FERROVIÁRIA SUBMETIDA À ÁGUA 
DA CHUVA NO SEU COMPORTAMENTO ESTRUTURAL
Luisa Carla de Alencar Menezes, Antonio Carlos Rodrigues Guimarães, Carmen Dias Castro



18

46 - AC - ESTUDO DE TRAÇADOS E ANTEPROJETO DA FERROVIA EF-262, TRECHO ALTO ARAGUAIA-
UBERLÂNDIA (FERROVIA DO CERRADO)
Samanta Soares Queiroga, Luiz Miguel de Miranda
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TERÇA-FEIRA - 12/11/2019
14:00 - 16:00

Sala Estaleiro (Térreo)
Tráfego Urbano e Rodoviário

ST - Tráfego Rodoviário I

164 - AC - CALIBRAÇÃO DE MODELOS FLUXO-VELOCIDADE-DENSIDADE A PARTIR DE BASES DE 
DADOS MUITO GRANDES
Juliana Mitsuyama Cardoso, Lucas Assirati, José Reynaldo Setti

165 - AC - INFLUÊNCIA DAS CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS NA OPERAÇÃO DE RODOVIAS DE PISTA 
DUPLA PAULISTAS
Juliana Mitsuyama Cardoso, Lucas Assirati, José Reynaldo Setti

692 - AC - CALIBRAÇÃO MULTI-OBJETIVO DE MODELO DE FLUXO DE TRÁFEGO DE SEGUNDA ORDEM 
EM RODOVIAS
Felipe de Souza, Rodrigo Castelan Carlson

558 - AC - THE IMPACT OF DIFFERENT VIDEO RESOLUTIONS IN A FEATURE-BASED VEHICLE DETECTION 
ALGORITHM
Leandro Arab Marcomini, André Luiz Cunha

707 - AC - AVALIAÇÃO DO EFEITO DE FAIXAS ADICIONAIS DE SUBIDA EM SEGMENTOS DE RODOVIAS 
DE PISTA SIMPLES
Frederico Amaral e Silva, José Elievam Bessa Junior, Anáiram Lima Costa, André Luiz Cunha, Aline Ferreira Andalicio, Diego 
Milli da Costa Velho, Veridianne Soares Nazareth

Sala Laranjeiras (Térreo)
Logística

Modelagem em Logística

298 - AC - A UTILIZAÇÃO DA INFERÊNCIA BAYESIANA NA PREVISÃO DE ATRASOS EM ESQUEMAS 
MILK-RUN NA ERA DA INDÚSTRIA 4.0
Jaime Andrés Cardona Arias, Antonio Galvão Novaes, Orlando Fontes Lima Jr, José Eduardo Souza de Cursi

602 - AC - OTIMIZAÇÃO DE ROTEIROS TURÍSTICOS: UMA APLICAÇÃO PARA O CASO DO PORTO 
MARAVILHA NO RIO DE JANEIRO
Igor Tureta Zanchetta, Rodrigo Pereira Pagliusi, Laura Silva Bahiense da Silva Leite

567 - AC - MODELO DE LOCALIZAÇÃO PARA BASES DE VEÍCULOS DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À 
EMERGÊNCIAS EM RODOVIAS FEDERAIS
Bruno Guida Gouveia, Igor Girão Peres Vianna, Luciana Velasco Medani, Pedro da Matta e Andrade Basilio, Virgilio Jose 
Martins Ferreira Filho

333 - AC - LOCALIZAÇÃO DE CENTROS DE INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA CONSIDERANDO CRITÉRIOS 
ECONÔMICOS E AMBIENTAIS: APLICAÇÃO AO TRANSPORTE DE SOJA NO BRASIL
Conrado Vidotte Plaza, Vanessa de Almeida Guimarães, Gustav Carl Skroder, Glaydston Mattos Ribeiro, Laura Silvia Bahiense 
da Silva Leite

326 - AC - PLANEJAMENTO DE ENTREGAS EM ÁREAS URBANAS CONSIDERANDO RECARREGAMENTO 
INTERMEDIÁRIO, VEÍCULOS COM MÚLTIPLOS COMPARTIMENTOS E JANELA DE TEMPO
Henrique Fiorot Astoures, Rodrigo de Alvarenga Rosa
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356 - AC - HEURÍSTICA PARA O AGRUPAMENTO DE PEDIDOS EM ENTREGAS CONSIDERANDO 
COMPATIBILIDADE DE PRODUTOS E FRETE POR MÁXIMA DISTÂNCIA DIRETA
Renan Sallai Iwayama, Claudio Barbieri da Cunha

Sala Porto Belo 1 (Mezzanino)
Gestão de Transportes

ST - Gestão do Transporte de Passageiros

153 - AC - PRIORIZAÇÃO DE INDICADORES DE QUALIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO: UM ESTUDO 
DE CASO EM ITAJUBÁ, MINAS GERAIS
Júlia Barros dos Santos, Josiane Palma Lima

396 - AC - AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DE QUALIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO 
RESPONSIVO À DEMANDA CITYBUS 2.0 EM GOIÂNIA
Mariana Araújo Guimarães, Jefferson Hishiyama da Silva, Daniela Rodríguez Ortiz, Augusto Cesar de Mendonça Brasil

519 - AC - INFLUÊNCIA DOS ATRIBUTOS DA QUALIDADE DO TRANSPORTE COLETIVO NA SATISFAÇÃO 
DO USUÁRIO PARA DIFERENTES FAIXAS ETÁRIAS
Virginia Bergamaschi Tavares, Shanna Trichês Lucchesi, Ana Margarita Larrañaga Uriarte, Helena Beatriz Bettella Cybis

132 - AC - COMPARTILHAMENTO DE VIAGENS: DEFINIÇÕES E ANÁLISES A PARTIR DE UMA REVISÃO 
BIBLIOMÉTRICA
Camilla de Oliveira Souza, Marcelino Aurelio Vieira da Silva

* 48 - AC - COMPARTILHAMENTO DE BICICLETAS EM INSTITUIÇÕES BRASILEIRAS DE ENSINO 
SUPERIOR
Camila de Andrade Oliveira, Leonardo Ferreira da Silva, Nilton Pereira de Andrade

120 - AC - PRIORIZAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO POR ÔNIBUS EM CIDADES MÉDIAS: REVISÃO, 
DISCUSSÃO E FERRAMENTAS PARA PLANEJAMENTO
Tatiane Borchers, Rochele Amorim Ribeiro

Sala Porto Belo 2 (Mezzanino)
Tráfego Urbano e Rodoviário

ST - Segurança Viária I

451 - RT - AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA SEGURANÇA VIÁRIA COM FOCO EM MOTOCICLETAS NO 
AMBIENTE URBANO
Artur de Brito Sales, Flávio José Craveiro Cunto

606 - RT - ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO AMBIENTE URBANO NO COMPORTAMENTO DO CONDUTOR
Eduardo Cesar Amancio, Tatiana Maria Cecy Gadda, Jorge Tiago Bastos

616 - AC - ANÁLISE DA MORTALIDADE EM ACIDENTES DE TRÂNSITO POR PORTE POPULACIONAL 
BRASILEIRO
Wantuil Rodrigues, Brenda Medeiros Pereira, Alejandro Ruiz Padillo, Carmen Brum Rosa

628 - AC - FATORES INFLUENTES NA SEGURANÇA VIÁRIA DE MOTOCICLISTAS: UMA ABORDAGEM 
QUALITATIVA COM APOIO DE REALIDADE VIRTUAL
Tânia Batistela Torres, Jose Luis Duarte Ribeiro, Christine Tessele Nodari

728 - AC - INFLUÊNCIA DA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA NA FREQUÊNCIA DE ACIDENTES COM 
MOTOCICLETAS EM ÁREAS URBANAS
Gabriela Gomes Soares Rezende, Bruna Mendes Forte, Flávio José Craveiro Cunto, Marcos José Timbó Lima Gomes

* O trabalho não será apresentado no 33º ANPET
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105 - AC - IMPACTO SOBRE A VELOCIDADE MÉDIA DOS VEÍCULOS COM A INTRODUÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS QUE EFETUAM A LEITURA DE PLACAS
Murilo de Melo Santos, Alan Ricardo da Silva

Sala Porto Belo 3 (Mezzanino)
Aspectos Econômicos Sociais Políticos e Ambientais do Transporte

ST - Transporte e Meio Ambiente II

140 - AC - DIFUSÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS E BATERIAS EM FIM DE VIDA – O CASO DA NORUEGA 
PARA 2040
Tainara Volan, Caroline Rodrigues Vaz, Mauricio Uriona Maldonado

155 - AC - MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO FRENTE AOS POSSÍVEIS IMPACTOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 
NO SISTEMA DE TRANSPORTES: UMA REVISÃO DA LITERATURA
Daniela Quintaes Louvain Trindade, Victor Hugo Souza de Abreu, Andrea Souza Santos

310 - RT - AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA POLUIÇÃO SONORA DA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE 
TRANSPORTES, ESTUDO DE CASO EM FORTALEZA/CE
Nara Gabriela de Mesquita Peixoto, Mário Angelo Nunes de Azevedo Filho

821 - RT - METODOLOGIA DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PLANOS E POLÍTICAS DE 
TRANSPORTE COM FOCO NA SUSTENTABILIDADE
Fernanda Borges Monteiro Alves, Wilson Cabral de Sousa Júnior

814 - AC - POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA E CICLISMO URBANO: ANÁLISE DA CONCENTRAÇÃO ATMOSFÉRICA 
DE MATERIAL PARTICULADO FINO SOBRE A REDE CICLOVIÁRIA DA CIDADE DE SÃO PAULO EM 2018
Fabrício Pietrobelli, Júlio Celso Borello Vargas

133 - AC - CICLO DE VIDA DO PNEU NO SETOR DE TRANSPORTE PESADO: UM MODELO DINÂMICO
Thomas Artur Paccola Tobler, Caroline Rodrigues Vaz, Mauricio Uriona Maldonado

Sala Porto Belo 4 (Mezzanino)
Modelos e Técnicas de Planejamento de Transportes

ST - Modelagem no Planejamento de Transportes

390 - AC - A INFLUÊNCIA DA COBRANÇA DE PEDÁGIOS EM CENTROS URBANOS: UM MODELO CAUSAL 
UTILIZANDO DINÂMICA DE SISTEMAS
Igor Tureta Zanchetta, Glaydston Mattos Ribeiro, Licinio da Silva Portugal

307 - AC - AVALIAÇÃO DOS CUSTOS E EMISSÕES DE CO2 NO TRANSPORTE DE ETANOL: APLICAÇÃO 
DE UM MODELO DE OTIMIZAÇÃO
José Eduardo Holler Branco, Daniela Bacchi Bartholomeu, Ana Carolina Vettorazzi

80 - AC - APLICAÇÃO DE UMA HEURÍSTICA AO PROBLEMA DE MÚLTIPLAS MOCHILAS DE TAMANHOS 
VARIADOS PARA A REDUÇÃO DE CUSTOS NO TRANSPORTE AÉREO OFFSHORE
Filipe Machado Heringer

699 - AC - MODELAGEM E SIMULAÇÃO DO EMBARQUE DE PASSAGEIROS EM TERMINAIS 
AEROPORTUÁRIOS
Maria Giuliana Occhioni Martins Villela, Ricardo Villarroel Dávalos, Marco Antonio Martins Cavaco

154 - AC - OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO DO PÁTIO DE MANOBRAS FERROVIÁRIAS UTILIZANDO A META-
HEURÍSTICA GRASP
Landerson Morais Alexandre, Juan X. E. A. Calles, Leandro Colombi Resendo, Rodrigo de Alvarenga Rosa
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287 - AC - OTIMIZAÇÃO DO PROBLEMA DE COLHEITA FLORESTAL UTILIZANDO UM ALGORITMO 
GENÉTICO
Ana Paula Martins Guimarães Mutz, Leandro Colombi Resendo, Rodrigo de Alvarenga Rosa

Sala Mariscal 1 (4o Andar)
Planejamento Territorial do Transporte

ST - Mobilidade Urbana Sustentável: Transporte Ativo I

19 - AC - CARACTERIZAÇÃO DOS LOCAIS DE ULTRAPASSAGENS PERIGOSAS PARA CICLISTAS
Thiago Vinícius Louro, Heliana Barbosa Fontenele, Carlos Alberto Prado da Silva Junior

119 - AC - AVALIAÇÃO DO MODELO DIGITAL DE ELEVAÇÃO SHUTTLE RADAR TOPOGRAPHIC MISSION 
(SRTM) COMO FERRAMENTA NO PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DE ROTAS CICLÁVEIS: UM ESTUDO 
DE CASO PARA A CIDADE DE BARIRI-SP
Marcelo Monari, Paulo Cesar Lima Segantine, Irineu da Silva

555 - AC - OS FATORES INTERVENIENTES NO USO DA BICICLETA: UMA REVISÃO A PARTIR DA 
MOBILIDADE SUSTENTÁVEL
Ycaro Gabriel da Costa Batalha, Licinio da Silva Portugal

* 312 - AC - METODOLOGIA BASEADA NO WALKSCORE PARA RELACIONAR CONDIÇÕES DE 
CAMINHABILIDADE E USO DAS MODALIDADES DE TRANSPORTE SUSTENTÁVEIS: APLICAÇÃO NA 
CIDADE UNIVERSITÁRIA DA UFRJ
Juliana Pereira de Souza Silva, Licinio da Silva Portugal, Genezio dos Santos Albuquerque Neto

593 - AC - ANÁLISE DO NÍVEL DE SERVIÇO DE CALÇADAS CONFORME DEFINIÇÃO DO HCM, 
INCREMENTANDO AS VELOCIDADES APRESENTADAS PELAS DIFERENTES CATEGORIAS DE PEDESTRES 
COMO FATOR PREPONDERANTE
Douglas Carlos Soares de Matos, Wigne Cândido Matias Júnior, Poliana de Sousa Leite, Eder Angelo Milani

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

Sala Mariscal 2 (4o Andar)
Infraestrutura

ST - Ligantes e Misturas Asfálticas III

615 - AC - DESENVOLVIMENTO DE UM MODELO EMPÍRICO DE PREVISÃO DO MÓDULO DE RESILIÊNCIA 
DE MISTURAS ASFÁLTICAS
Daniel Martins Barbosa Begonha, Isadora Guimarães dos Santos, Francisco Thiago Sacramento Aragão

632 - AC - AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO USO DE POLÍMERO SBS E DA FAIXA GRANULOMÉTRICA NOS 
PARÂMETROS DA DOSAGEM MARSHALL. ESTUDO DE CASO: PAVIMENTAÇÃO DO PROLONGAMENTO DA 
AVENIDA JOÃO PAULO II
Iury Euclides Maciel, Marcelo Figueiredo Massulo Aguiar

710 - AC - AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA À AÇÃO DA ÁGUA EM MISTURAS ASFÁLTICAS MODIFICADAS 
POR NANOARGILA E POLÍMERO SBS
Gabriela Ceccon Carlesso, Glicério Trichês, João Victor Staub de Melo, Matheus Felipe Marcon, Liseane Padilha Thives, 
Adosindro Joaquim de Almeida

727 - AC - INFLUÊNCIA DE PERÍODOS DE REPOUSO NA RESISTÊNCIA À FADIGA DE UMA MISTURA 
ASFÁLTICA ENSAIADA NO APARATO A QUATRO PONTOS
João Victor Staub de Melo, Danilo Panetta de Faria, Luana Schuster, Wellington Broering

* O trabalho não será apresentado no 33º ANPET
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402 - AC - EVOLUÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES EUROPÉIAS DE LIGANTES ASFÁLTICOS BASEADAS EM 
DESEMPENHO
Leni Figueiredo Mathias Leite, Laura Maria Goretti da Motta

297 - AC - ANÁLISE DO DESEMPENHO DE MISTURAS ASFÁLTICAS DRENANTES UTILIZANDO LIGANTES 
ASFÁLTICOS MODIFICADOS
Emmanuelle Stefânia Holdefer Garcia, Vanesa María Kolodziej, Liseane Padilha Thives, Glicério Trichês

777 - AC - INFLUÊNCIA DA FORMA E DOS PARÂMETROS GRANULOMÉTRICOS NO RESULTADO DE 
FLOW NUMBER
Amanda Lyz Nogueira Rodrigues, Fernanda Leite Soares, Jorge Barbosa Soares, Juceline Batista dos Santos Bastos

Sala Mariscal 3 (4o Andar)
Infraestrutura

ST - Solos e Concreto I

322 - AC - ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE AS METODOLOGIAS DE COMPACTAÇÃO DA ABNT (2016) E 
DNIT (2018) PARA SOLO ARGILOSO E ARENOSO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Fernando Luiz Zucchi, Paula Taiane Pascoal, Thaís Aquino dos Santos, Talis Cezar Mendes, Magnos Baroni, Rinaldo José 
Barbosa Pinheiro

328 - AC - ESTUDO DA INFLUÊNCIA DE INCORPORAÇÃO DE CIMENTO EM SOLO ARENOSO ATRAVÉS DE 
ENSAIOS TRIAXIAIS DE MÓDULO DE RESILIÊNCIA
Débora da Silva Cardoso, Eduarda Fontoura, Douglas Cardoso Engelke, Anna Paula Sandri Zappe, Natália Guterres Mensch, 
Lélio Antônio Teixeira Brito

360 - RT - PROSPECÇÃO E MODELAGEM DE CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DE SOLOS PARA 
PAVIMENTAÇÃO: O CASO DA RIDE GRANDE TERESINA
Antunildo Araújo Sá Júnior, Carlos Augusto Uchôa da Silva

416 - AC - AVALIAÇÃO DO EQUIPAMENTO GEOGAUGE PARA SER UTILIZADO NO CONTROLE DE 
QUALIDADE DE CAMADAS GRANULARES DE PAVIMENTOS FLEXÍVEIS
Camila Lima Maia, Carlos Augusto Uchôa da Silva, Suelly Helena de Araújo Barroso

667 - AC - ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE MÉTODOS DE CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS PARA 
PAVIMENTAÇÃO
Willian Martins dos Santos, Ana Elza Dalla Roza, Flávio Alessandro Crispim

695 - AC - ESTUDO COMPARATIVO DE DIFERENTES SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÕES GEOTÉCNICAS 
APLICADAS A SOLOS DO MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA – MT
Adriele Souza Prass, Ana Elza Dalla Roza, Willian Martins dos Santos, Barbara Gama S. dos Santos, Flávio Alessandro Crispim

205 - AC - PAVIMENTO DE CONCRETO DRENANTE: ESTUDO DA GRANULOMETRIA QUE FAVORECE A 
DRENAGEM E QUE AFETE O MÍNIMO NA RESISTÊNCIA
Andreia da Conceição de Faria, Juliana Gomes Santana, Jairo Mendes Barbosa, Marina Donato
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TERÇA-FEIRA - 12/11/2019
16:30 - 18:30

Sala Estaleiro (Térreo)
Tráfego Urbano e Rodoviário

ST - Tráfego Rodoviário II

4 - AC - DESEMPENHO DE PRAAS DE PEDÁGIO ATRAVÉS DE SIMULAÇÃO
Felipe Brum de Brito Sousa

617 - AC - OBTENÇÃO DE FUNÇÕES DE PERTINÊNCIA FUZZY PARA A CONDIÇÃO TOPOGRÁFICA DE 
UMA RODOVIA
Gabriel Andrade Lanzaro, Michelle Andrade

634 - AC - MÉTODOS DE SOLUÇÃO GULOSO, EXATO E HÍBRIDO PARAO PROBLEMA DE LOCALIZAÇÃO 
DE CONTADORES DE TRÁFEGO EM REDES DE TRANSPORTE
Bruno Salezze Vieira, Thayse Ferrari, Laura Silvia Bahiense da Silva Leite, Glaydston Mattos Ribeiro, Ivone Catarina Simões 
Hoffmann, Nilo Flavio Rosa Campos Junior

731 - AC - ANÁLISE DOS IMPACTOS DE VEÍCULOS AUTÔNOMOS EM UMA RODOVIA BRASILEIRA
Laísa Braga Kappler, Douglas Zechin, Felipe Caleffi, Helena Beatriz Bettella Cybis

762 - AC - UTILIZAÇÃO DO MÉTODO KAPLAN-MEIER NA ESTIMATIVA DAS DISTRIBUIÇÕES DE 
VELOCIDADE DESEJADA
Yan Tonin Galvan, Douglas Zechin, Helena Beatriz Bettella Cybis

299 - RT - ANÁLISE DO IMPACTO DE VEÍCULOS AUTÔNOMOS EM RODOVIAS PAULISTAS ATRAVÉS DE 
FATORES DE EQUIVALÊNCIA
Renan Favero, José Reynaldo Setti

Sala Laranjeiras (Térreo)
Logística

ST - Logística Humanitária

70 - AC - AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES PARA ESVAZIAMENTO EMERGENCIAL DE ESPAÇOS QUE REÚNEM 
GRANDE PÚBLICO: ESTUDO DE CASO NO PARQUE VILA GERMÂNICA, BLUMENAU/SC
João Carlos Souza, Patricia Kuwer

700 - AC - ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DE DOADORES EM UM BANCO DE ALIMENTOS
Nathalia Holanda Assumpção, Márcia Marcondes Altimari Samed

475 - AC - PROBLEMA DE LOCALIZAÇÃO NA LOGÍSTICA HUMANITÁRIA: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E 
ANÁLISE DAS APLICAÇÕES
Márcia Marcondes Altimari Samed, Juliano Bertolotti Moura, Thiago de Souza Borges Ordeno

197 - RT - IDENTIFICAÇÃO DE PADRÕES E RELACIONAMENTOS DE COLABORAÇÃO, COOPERAÇÃO E 
COORDENAÇÃO EM OPERAÇÕES HUMANITÁRIAS
Leandro de Oliveira Silva, Renata Albergaria de Mello Bandeira, Adriana Leiras

458 - AC - PREVISÃO DE DEMANDA PARA ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA RELACIONADOS A 
ACIDENTES DE TRÂNSITO EM GRANDES CIDADES: UM ESTUDO DE CASO NO RIO DE JANEIRO
Thayse Ferrari, Thiago Faria Pereira, Marcus Vinicius Oliveira Camara, Glaydston Mattos Ribeiro
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63 - AC - PROPOSTA DE UM MODELO DE GESTÃO DE DOAÇÕES NO CONTEXTO DA LOGÍSTICA 
HUMANITÁRIA
Leonardo Varella, Mirian Buss Gonçalves

Sala Porto Belo 1 (Mezzanino)
Gestão de Transportes

ST - Gestão do Transporte de Carga

752 - AC - DIAGNÓSTICO TÉCNICO-OPERACIONAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DE POSTOS DE PESAGEM 
VEICULAR (PPV) COM AGENTE REMOTO
Leonardo Perim Guerson, Vanessa Espindola, Valter Zanela Tani, Amir Mattar Valente, Marcelo Bavier Marcos

52 - AC - RANKING DAS EMPRESAS AÉREAS BRASILEIRAS COM A COMPARAÇÃO ENTRE INDICADORES 
BIBLIOMÉTRICOS H E R
Fernanda Luz da Silva, Deivison da Silveira Pereira, João Carlos Correia Baptista Soares de Mello

263 - AC - ESTUDO ECONOMÉTRICO E INVESTIGAÇÃO DE PRÁTICAS DE SCHEDULE PADDING DE 
COMPANHIAS AÉREAS NO BRASIL
Ana Beatriz Rebouças Eufrásio, Alessandro Viní¬cius Marques de Oliveira, Rogeria de Arantes Gomes Eller

772 - AC - FERRAMENTA DE AUXÍLIO A TOMADA DE DECISÃO PARA LOCAÇÃO DE PÁTIO DE CRUZAMENTO 
FERROVIÁRIO
Rafael Lopes Witiuk, Fabiana Bartalini von der Osten

209 - AC - ANÁLISE DE DECISÃO ENTRE INTERNALIZAÇÃO DA FROTA OU CONTRATAÇÃO DE FRETE NO 
MERCADO SPOT PARA O TRANSPORTE DE SOJA
Abner Matheus João, Fernando Pauli de Bastiani, José Geraldo Vidal Vieira, José Vicente Caixeta-Filho

690 - AC - PROPOSTA DE FERRAMENTA PARA INTERAÇÃO ENTRE A FERROVIA E SEUS IMPACTADOS 
NOS CENTROS URBANOS
Elaine Verdi Coutinho e Souza, Aurélio Ferreira Braga, Marcelo Camilo da Silva

Sala Porto Belo 2 (Mezzanino)
Tráfego Urbano e Rodoviário

ST - Segurança Viária II

377 - AC - MODELO LOGIT COM FATORES SOCIAIS PARA GRAVIDADE DE ACIDENTES COM MOTOCICLETAS
Jessica Helena de Lima, Anderson Moreira A. Santos, Maria Leonor Alves Maia

499 - AC - APERFEIÇOAMENTO DE MODELO DE PREVISÃO DE CONFLITOS EM RODOVIAS ATRAVÉS DE 
DEEP LEARNING
Felipe Caleffi, Helena Beatriz Bettella Cybis

355 - RT - ANÁLISE DE FATORES DE RISCO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA POTENCIALIZADORES 
DE ACIDENTES E SUGESTÃO DE INTERVENÇÕES
Mariane Paula Bobermin, Sara Ferreira

672 - RT - ANÁLISE ESPACIAL E SEGURANÇA VIÁRIA NA CIDADE DE SÃO PAULO: UM ESTUDO SOBRE 
OS ACIDENTES COM PEDESTRES E CICLISTAS
Ruth Otamária da Silva Aires, Cláudia Soares Machado, José Alberto Quintanilha

686 - AC - PRIORIZAÇÃO DE VARIÁVEIS EXPLICATIVAS NA MODELAGEM DE ACIDENTES DE TRÂNSITO 
UTILIZANDO TÉCNICAS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA
Philippe Barbosa Silva, Michelle Andrade, Sara Ferreira
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730 - AC - RELAÇÃO ENTRE OS PILARES DE SEGURANÇA VIÁRIA E A TAXA DE MORTALIDADE DOS 
PAÍSES MEMBROS DA OMS: UM ESTUDO UTILIZANDO MODELOS DE EQUAÇÕES ESTRUTURAIS
Caio Assunção Torres, Vanessa Jamille Mesquita Xavier, Flávio José Craveiro Cunto

Sala Porto Belo 3 (Mezzanino)
Aspectos Econômicos Sociais Políticos e Ambientais do Transporte

ST - Estratégias de Planejamento I

6 - AC - A DINÂMICA DE SISTEMAS COMO FERRAMENTA DE SUPORTE AO TRANSPORTE SUSTENTÁVEL
Victor Hugo Souza de Abreu, Andrea Souza Santos

33 - AC - AVALIAÇÃO DE ATIVIDADE INTERMODAL EM JOÃO PESSOA
Jefferson Thiago Macedo, José Rodrigo Viana Monteiro, Maisa Beatriz Marinho Fausto da Silva, Regiane Aparecida de Souza e 
Silva, Ricardo Almeida de Melo

325 - AC - USO DE INDICADORES PARA AVALIAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO
Rafaela de Sousa Medeiros, Ricardo Almeida de Melo, Pablo Brilhante de Sousa

374 - AC - AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE BRASILEIRO NO CENÁRIO 
INTERNACIONAL UTILIZANDO ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS (DEA)
Viviane Adriano Falcão, Flávia de Castro Camioto, Francisco Gildemir Ferreira da Silva, Matheus Pereira Camargo

463 - AC - O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO EM REGIÕES METROPOLITANAS: 
O CASO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS
Tatiana Schreiner, Geruza Kretzer, Rosália Lara de Moura Dors Pessato, Werner Kraus Junior, Bernardo Meyer

493 - AC - A NECESSIDADE DE UM PACTO SOCIAL PARA A VIABILIZAÇÃO DOS PLANOS DE MOBILIDADE 
URBANA
Vinicius Henter Carneiro Bastos, Renato Guimarães Ribeiro, Romulo Dante Orrico Filho

Sala Porto Belo 4 (Mezzanino)
Modelos e Técnicas de Planejamento de Transportes

ST - Transporte Público II

96 - AC - ESTIMATION OF DWELL TIME USING FUZZY REGRESSION IN BRT SYSTEMS
Laio Oriel Seman, Victor Hugo Rodrigues Machado, Luiz Alberto Koehler, Eduardo Camponogara

156 - AC - MODELO DE SIMULAÇÃO-OTIMIZAÇÃO PARA A AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE UM SISTEMA 
DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS RESPONSIVO À DEMANDA
Priscila Coutinho Costa, Claudio Barbieri da Cunha, Renato Oliveira Arbex

664 - AC - CONTROLADOR REALIMENTADO DE INTERVALO ENTRE ÔNIBUS COM GANHO VARIÁVEL DE 
ACORDO COM O CARREGAMENTO
Lucas Franco Lima, Werner Kraus Junior, Rodrigo Castelan Carlson, Lucas Zimmermann

811 - AC - INTEGRAÇÃO BICICLETA-TRANSPORTE PÚBLICO NO CONTEXTO DE GRANDES CIDADES 
BRASILEIRAS
Tais Barreto Costa, Matheus Fontenelle Siqueira, Raquel Chaves Costa Lima, André Soares Lopes, Carlos Felipe Grangeiro 
Loureiro

683 - AC - A MORTE DO TRANSPORTE PÚBLICO – ANÁLISE DA SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-
FINANCEIRA DO SISTEMA DE ÔNIBUS DE PORTO ALEGRE
Luiza Scaletzky Huber, Luiz Afonso dos Santos Senna
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678 - AC - ANÁLISIS DE CRITERIOS DE LOCALIZACIÓN DE ESTACIONES DE TRANSFERENCIA
Alejandro Baruzzi, María Laura Albrieu, José Srur, Lucila Martinazzo

Sala Mariscal 1 (4o Andar)
Planejamento Territorial do Transporte

ST - Mobilidade e Acessibilidade

168 - AC - AMPLIANDO A COMPREENSÃO DA MOBILIDADE INTERURBANA NO BRASIL - DA CONCEPÇÃO 
DO SISTEMA À CONSTRUÇÃO DE UMA MATRIZ ORIGEM DESTINO
Leandro Rodrigues e Silva, Marcelo Leme Vilela, Yaeko Yamashita

552 - AC - ANÁLISE PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE MOBILIDADE COMO SERVIÇO - 
MAAS
Marcella Lau Obst, Fernando Dutra Michel, Maria Cristina Molina Ladeira

383 - AC - A BICICLETA COMO MEIO DE TRANSPORTE INTEGRADO A ESTAÇÕES DE METRÔ: O CASO DA 
ESTAÇÃO SANTA TEREZA (BELO HORIZONTE/MG)
Fernanda Brescia Avelar, Leandro Cardoso, Laura de Assis Pereira Almeida, Leise Kelli de Oliveira, Ryane Moreira Barros, 
Janaina Amorim Dias, Daniela Antunes Lessa, Carlos Lobo

56 - AC - AVALIAÇÃO DA POTENCIALIDADE DE LINHAS DE ÔNIBUS INTRARREGIONAIS EXTINTAS DA 
ZONA OESTE DO RIO DE JANEIRO NA ALIMENTAÇÃO DO TRANSPORTE DE MASSA
Leonardo Vieira Barbalho, Giovani Manso Ávila

460 - AC - A MOBILIDADE URBANA EM BELO HORIZONTE/MG: EVIDÊNCIAS DO DESCOMPASSO ENTRE 
POSSE E VIAGENS POR AUTOMÓVEIS
Carlos Fernando Ferreira Lobo, Giovanni Candido Miranda, Daniela Antunes Lessa, Leandro Cardoso

189 - RT - POR UMA MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL: ANÁLISE DE UM MUNICÍPIO DE MÉDIO 
PORTE
Ana Paula Scheffer, Francisco Dalla Rosa

281 - AC - DESLOCAMENTOS ESCOLARES EM CIDADES DE PEQUENO PORTE: ANÁLISE DE PADRÕES DE 
VIAGENS E DA SATISFAÇÃO DE ESTUDANTES
Raquel Cristina Ferreira Silva, Letícia Oestreich Carvalho, Brenda Medeiros Pereira, Alejandro Ruiz Padillo

Sala Mariscal 2 (4o Andar)
Infraestrutura

ST - Materiais e Tecnologias Ambientais I

273 - AC - AVALIAÇÃO DE MISTURAS ASFÁLTICAS MELHORADAS COM FIBRA DE COCO
Yana de Medeiros Silva, Lêda Christiane de Figueirêdo Lopes Lucena, Ablenya Grangeiro de Barros, Daniel Beserra Costa, 
Paulo Germano Tavares Marinho Filho

275 - AC - AVALIAÇÃO DA ADESIVIDADE LIGANTE-ESCÓRIA DE ALTO FORNO RESFRIADA AO AR 
(ACBFS) E DE ACIARIA (LD) USANDO TÉCNICAS DE ANÁLISE DE SUPERFÍCIES
Barbara Luiza Riz de Moura, Jamilla Lutif, Patrício José Moreira Pires, Renata Antoun Simão, Mahdieh Khedmati, Yong-Rak 
Kim

288 - AC - DESEMPENHO MECÂNICO DE MISTURAS ASFÁLTICAS COM ADIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA
Ablenya Grangeiro de Barros, Lêda Christiane de Figueirêdo Lopes Lucena, Letícia Carlos Silvério, Daniel Beserra Costa, 
Christian Rafael Ziegler, Jonny Dantas Patricio

303 - RT - AVALIAÇÃO DO EMPREGO DE COPRODUTO DE ACIARIA E GRANULADA DE ALTO FORNO EM 
MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO
Priscila do Nascimento, Patrício José Moreira Pires, Jamilla Lutif
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393 - AC - ENVELHECIMENTO A LONGO PRAZO DE MISTURAS ASFÁLTICAS DENSAS CONTENDO 
ESCÓRIA DE ACIARIA LD EM DIFERENTES NÍVEIS DE EXPANSÃO
Sidineidy Izoton, Jamilla Lutif, Patrício José Moreira Pires, Aécio Guilherme Schumacher

638 - AC - PROTÓTIPO DE COGERAÇÃO DE ENERGIA ATRAVÉS DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO DE 
PAVIMENTOS
Daniele Fronza, Fábio Pereira Rossato, Francine Rafaeli Kohls, Indira Samantha Vieira da Cruz, Nelson Knak Neto

Sala Mariscal 3 (4o Andar)
Infraestrutura

ST - Dimensionamento, Avaliação e Gestão de Pavimentos III

719 - AC - ANÁLISE COMPARATIVA DO CUSTO-BENEFÍCIO ENTRE PAVIMENTOS FLEXÍVEIS EM 
CONCRETO ASFÁLTICO E PAVIMENTOS RÍGIDOS EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND APLICADO 
EM RODOVIA DE ALTO TRÁFEGO
Victor N. Cavalet, Gislaine Luvizão, Fabiano Alexandre Nienov, Lucas Quiocca Zampieri

44 - AC - EFEITO DA CONDIÇÃO CLIMÁTICA NA TEMPERATURA DE PAVIMENTOS DE CONCRETO 
ASFÁLTICO ESPESSO
Thais Patrício Souza, Gustavo Garcia Otto, Adosindro Joaquim de Almeida, Rafael Aleixo de Souza, Flavio de Mori, Amir 
Mattar Valente

73 - AC - AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO PAVIMENTO EM VIA URBANA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA 
PB – COMPARAÇÃO ENTRE ÍNDICES
Antonio Dias de Lima Terceiro Neto, Maisa Beatriz Marinho Fausto da Silva, Regiane Aparecida de Souza e Silva, Vinícius 
Bruno de Oliveira Araújo, Ricardo Almeida de Melo

107 - AC - ANÁLISE DE APLICATIVOS MEDIDORES DA IRREGULARIDADE LONGITUDINAL EM 
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS
Lucas Cavalcante de Almeida, Francisco Heber Lacerda de Oliveira, Jorge Luiz Oliveira Lucas Júnior, José Wémenson Rabelo 
Chaves

108 - AC - CONTROLE CONSTRUTIVO DE PAVIMENTOS COM A VIGA DE BENKELMAN – REFLEXÕES 
SOBRE AS PRÁTICAS EM PROJETOS
Bruno Quilici Vellasco, José Tadeu Balbo

171 - AC - MODELOS DE PREVISÃO DE IRREGULARIDADE LONGITUDINAL APÓS MANUTENÇÃO DE 
RODOVIAS
Rodrigo Almeida Nascimento, Fernando Silva Albuquerque
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QUARTA-FEIRA - 13/11/2019
08:30 - 10:30

Sala Porto Belo 4 (Mezzanino)
ST - Apresentação Oral - Relatório de Iniciação Científica

Infraestrutura

713 - RIC - ANÁLISE LABORATORIAL DE MISTURAS ASFÁLTICAS COM RESÍDUOS DE PEDREIRAS DE 
ARDÓSIA DO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS, MINAS GERAIS
Matheus Evangelista Gonçalves Bispo, Hebert da Consolação Alves

749 - RIC - DETERMINAÇÃO DO TIPO DE LIGANTE ASFALTICO A SER UTILIZADO DE ACORDO COM A 
TEMPERATURA E O TRÁFEGO RODOVIÁRIO DO CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE OURO PRETO-UFOP
Sabrine Júlia Alves Rodrigues, Samuel de Mendonça

242 - RIC - UTILIZAÇÃO DE AGREGADO RECICLADO DE CONCRETO COMO INSUMO PARA CONCRETO 
COMPACTADO COM ROLO
Caroline da Silva, Hedelvan Emerson Fardin, Adriana Goulart dos Santos

37 - RIC - COMPORTAMENTO ESTRUTURAL DE PAVIMENTOS URBANOS A PARTIR DE PARÂMETROS 
AVALIADORES DA BACIA DEFLECTOMÉTRICA
Adriana Goulart dos Santos, Eduarda Reimann

151 - RIC - ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE MEDIDAS DE DEFLEXÃO COM VIGA BENKELMAN E FWD NO 
PAVIMENTO DO ANEL VIÁRIO DA UFJF
Thiago Haddad Muzzi, Geraldo Luciano de Oliveira Marques

511 - RIC - MAPEAMENTO DAS CONDIÇÕES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM A UTILIZAÇÃO DE 
SENSORES DE SMARTPHONES
Karsion Habib Kaminskas Azar, Flávio Guilherme Vaz de Almeida Filho, Rafael Henrique de Oliveira

677 - RIC - LEVANTAMENTO DE DEFEITOS EM PAVIMENTOS ASFÁLTICOS EM JATAÍ-GO
Gustavo Assis Lopes, Lucas Vilela Moreira, Gabriel Prado Santos, Tallyta da Silva Curado

750 - RIC - INVESTIGAÇÃO DAS CAMADAS DO PAVIMENTO DAS VIAS DO CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO 
DA UFOP E DEFINIÇÃO DE UM PAVIMENTO IDEAL PARA O LOCAL
Victor Antônio Moreira de Faria, Hebert da Consolação Alves, Maria Gabriela Batista da Silva, Tatiana Siman Magalhães, Paulo 
França Marinho

572 - RIC - DURABILIDADE DE BASES DE PAVIMENTOS FLEXÍVEIS RECICLADAS COM CIMENTO 
ALCALINO
Eriky William da Silveira, Gabriela Bergozza Menin, Alessandro Goldoni, Francisco Dalla Rosa

581 - RIC - AVALIAÇÃO DA VARIAÇÃO NAS PROPRIEDADES DE FORMA DE AGREGADO FRESADO COM 
DIFERENTES GRAUS DE MOBILIZAÇÃO DE CAP
Aldaianny de Oliveira Maia, Verônica Teixeira Franco Castelo Branco

650 - RIC - INFLUÊNCIA DA QUALIDADE DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO DE FORTALEZA NAS 
CONCENTRAÇÕES DE POLUENTES NO AR: ESCOLHA DE ROTAS VERDES
Vitor Midauar Gondim Rocha, Verônica Teixeira Franco Castelo Branco
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751 - RIC - CARACTERIZAÇÃO DE AGREGADOS BASÁLTICOS DO ESTADO DE GOIÁS PARA USO COMO 
LASTRO FERROVIÁRIO NO LOTE 4S DA FERROVIA NORTE SUL
Victor Antônio Moreira de Faria, Hebert da Consolação Alves, Maria Gabriela Batista da Silva, Tatiana Siman Magalhães, Júlia 
Guimarães Santos, Thácio Carvalho Pereira

91 - RIC - CONSOLIDAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEOTÉCNICO DE INTERESSE À PAVIMENTAÇÃO NO 
ESTADO DO CEARÁ
Wana Maria de Souza, Antonio Júnior Alves Ribeiro

89 - RIC - ANÁLISE PRELIMINAR DO USO DE RESÍDUO DE CERÂMICA VERMELHA NA PAVIMENTAÇÃO
Marianny Viana dos Santos, Wana Maria de Souza, Antonio Júnior Alves Ribeiro

Logística

422 - RIC - UTILIZAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS PARA LOCALIZAÇÃO DE 
PICKUP POINTS EM BELO HORIZONTE, MG
Victor Mazzonetto Teófilo de Moraes, Renato da Silva Lima

675 - RIC - UM ESTUDO PARA POTENCIAIS LOCAIS DE INSTALAÇÕES DE PICK-UP POINTS EM ITAJUBÁ 
- MG
Otávio Sousa Rezende, Renato da Silva Lima

Gestão de Transportes

553 - RIC - DESENVOLVIMENTO DE DASHBOARDS PARA VISUALIZAÇÃO DE INDICADORES COM BIG 
DATA DO TRANSPORTE PÚBLICO DE FORTALEZA
Gabriel Amorim Rabelo Nobre, Carlos Kauê Vieira Braga, Carlos Felipe Grangeiro Loureiro

Tráfego Urbano e Rodoviário

446 - RIC - ANÁLISE DO EFEITO DOS PARÂMETROS DO MODELO DE FORÇA SOCIAL DO VISSIM NO 
ATRASO DE PEDESTRES EM TRAVESSIAS SEMAFORIZADAS
Beliza Carvalho de Oliveira, Manoel Mendonça de Castro Neto

578 - RIC - APRENDER FAZENDO: PESQUISAS EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO POR ESTUDANTES DO 
ENSINO FUNDAMENTAL EM GOIÂNIA, GOIÁS
Lara Batista Ferreira Pereira, Daniele Sousa de Almeida, Alex Mota dos Santos, Poliana de Sousa Leite, Marcos Paulino Roriz 
Junior, Fernanda Santana Carvalho, Nadya Regina Galo

785 - RIC - MODELO DE PREVISÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO COM MOTOCICLETAS EM RODOVIAS 
ESTADUAIS DO CEARÁ
Igor Marreira dos Santos, Silvio Luiz de Sousa Rollemberg

Aspectos Econômicos Sociais Políticos e Ambientais do Transporte

135 - RIC - A RODOVIA COMO ALTERNATIVA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO
Maria Lucineide Gomes da Silva, Rudá Peixoto Teles, Wana Maria de Souza, Isaac Wanderson de Pontes Xavier, Francisca 
Adriana Fernandes Simões, Antonio Júnior Alves Ribeiro

159 - RIC - CONHECIMENTO DOS CONSUMIDORES SOBRE A DIFUSÃO DOS CARROS ELÉTRICOS E 
HÍBRIDOS NO BRASIL
Cristian Fernando Oecksler, Caroline Rodrigues Vaz, Mauricio Uriona Maldonado
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441 - RIC - DIA MUNDIAL SEM CARRO NA UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO
Viviane Pagnussat Cechetti, Eliara Riasyk Porto

521 - RIC - PRODUÇÃO DE MAPAS INFORMATIVOS DESTINADOS A PEDESTRES NA CIDADE 
UNIVERSITÁRIA - BUTANTÃ
Letícia Proença de Jesus, Flávio Guilherme Vaz de Almeida Filho, Rafael Henrique de Oliveira

403 - RIC - ACESSIBILIDADE DE CALÇADAS: AVALIAÇÃO E REFLEXÕES PARA O BAIRRO CENTRAL DA 
CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB
Nathaniele Alves Ricarte, Caroline Munoz Cevada Jeronymo, Erick Salviano, Tiere Oliveira Simão, Ellen Kelvya Torres de Sá 
Guedes, Emanuel Jeronymo Lima Oliveira

Planejamento Territorial do Transporte

373 - RIC - DIAGNÓSTICO OPERACIONAL DO SISTEMA BICICLETA INTEGRADA
Francisco Arcelino Araújo Lima, Márlia Feijó Alexandre Paiva Cavalcante

598 - RIC - ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE CAMINHABILIDADE NO ENTORNO DO CAMPUS I DO CEFET/
MG
Agmar Bento Teodoro, Augusto Ramos Silveira, Helena d Agosto Miguel Fonseca

Modelos e Técnicas de Planejamento de Transportes

569 - RIC - FERRAMENTAS DE VISUALIZAÇÃO DE DADOS NA ANÁLISE DO PADRÃO DOS DESLOCAMENTOS 
EM FORTALEZA
Diego Rodrigues da Ponte, Francelino Franco Leite de Matos Sousa, Carlos Felipe Grangeiro Loureiro

Sala Mariscal 2 (4o Andar)
Infraestrutura

ST - Materiais e Tecnologias Ambientais II

487 - RT - AVALIAÇÃO DA INCORPORAÇÃO DE ASFALTO RECICLADO EM CAMADA POROSA DE ATRITO
Carla Marília Cavalcante Alecrim, Verônica Teixeira Franco Castelo Branco

610 - AC - AVALIAÇÃO DA EMISSÃO DE MATERIAL PARTICULADO E DIÓXIDO DE NITROGÊNIO NA 
USINAGEM DE MISTURAS ASFÁLTICAS
Amanda Pontes Maia Pires Alcantara, Jefferson Pereira Ribeiro, Lucas Melo Barbosa, Verônica Teixeira Franco Castelo Branco, 
Bruno Vieira Bertoncini, Rivelino Martins Cavalcante

770 - AC - PROPOSIÇÃO DA DOSAGEM E AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE ASFALTO RECICLADO EM 
CAMADA POROSA DE ATRITO
Carla Marília Cavalcante Alecrim, Renan Santos Maia, Verônica Teixeira Franco Castelo Branco

432 - AC - AVALIAÇÃO DO USO DE CINZAS DE CARVÃO MINERAL ADVINDAS DE USINA TERMELÉTRICA 
NO ESTADO DO CEARÁ NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS SUSTENTÁVEIS
Sarah Denise Vasconcelos, Francisco de Assis Franco Vieira, Suelly Helena de Araújo Barroso

461 - AC - AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS GEOTÉCNICOS OBTIDOS DE MISTURAS DE SOLO, ESCÓRIA 
DE COBRE JATEADA E CIMENTO PORTLAND
Bruno Lima Mendonça, Guilherme Bravo de Oliveira Almeida, Erinaldo Hilário Cavalcante, Michéle Dal Toé Casagrande
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571 - AC - AVALIAÇÃO DO PARÂMETRO DE MÓDULO DE RESILIÊNCIA PARA CAMADA DE BASE CINZA/
CAL DE PAVIMENTO A PARTIR DE ENSAIOS IN SITU APLICANDO O GEOGAUGE
Paulo Victor de Araujo Fernandes, Francisco de Assis Franco Vieira, Bruno Tiago Angelo da Silva, Suelly Helena de Araújo 
Barroso

774 - AC - ANÁLISE LABORATORIAL DA INCORPORAÇÃO DE FRESADO EM MISTURAS ASFÁLTICAS 
APLICADAS EM CAMPO
Sara Vieira Menezes, Jorge Barbosa Soares, Juceline Batista dos Santos Bastos

Sala Mariscal 3 (4o Andar)
Infraestrutura

ST - Dimensionamento, Avaliação e Gestão de Pavimentos IV

174 - AC - AVALIAÇÃO DE CONDIÇÕES SUPERFICIAIS DE PAVIMENTO URBANO UTILIZANDO O 
MANUAL SHRP E O MÉTODO DE VIZIR
Jeovanesa Régis Carvalho, Adriano Elísio de Figueiredo Lopes Lucena, Helo Anny Campelo de Aguiar, Caio Ismael Santos, 
Jonny Dantas Patricio

187 - AC - PROPOSTA DE ADAPTAÇÃO DO ÍNDICE DE GRAVIDADE GLOBAL PARA AVALIAÇÃO DE 
TRATAMENTOS SUPERFICIAIS POR PENETRAÇÃO
Antonia Fabiana Marques Almeida, Haikel Buganem Busgaib Gonçalves, Ataslina de Paula da Silva, Francisco Heber Lacerda de 
Oliveira

* 190 - AC - AVALIAÇÃO OBJETIVA DA SUPERFÍCIE DE PAVIMENTO FLEXÍVEL NA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO TOCANTINS – CAMPUS DE PALMAS
Luan Felipe Rodrigues da Luz, Carliosman Rodrigues de Araujo Junior, Vinicius Ferreira, Christian Matias Miranda

257 - AC - ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DE FATORES RELACIONADOS AO USO DE SMARTPHONES PARA A 
AVALIAÇÃO DA IRREGULARIDADE LONGITUDINAL DE PAVIMENTOS
Danilo Rinaldi Bisconsini, Jakeline Loureiro, José Leomar Fernandes Júnior

285 - AC - ANÁLISE DA MACROTEXTURA DE CAMADA POROSA DE ATRITO EM SERVIÇO POR 
PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS
Francisco Heber Lacerda de Oliveira, Arielle Elias Arantes, Pedro Siqueira Fontenele

302 - RT - PARÂMETROS FUNCIONAIS EM OAE’S: CONDIÇÕES DE PONTES RODOVIÁRIAS
Maisa Beatriz Marinho Fausto da Silva, Ricardo Almeida de Melo

170 - AC - AVALIAÇÃO DE PAVIMENTOS FLEXÍVEIS URBANOS BASEADA NO CONFORTO, DEFEITOS E 
VOLUME DE TRÁFEGO
Vitor Hugo Salviatto, Carlos Alberto Prado da Silva Junior, Heliana Barbosa Fontenele

* O trabalho não será apresentado no 33º ANPET
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QUARTA-FEIRA - 13/11/2019
10:45 - 12:30

Sala Mariscal 2 (4o Andar)
Infraestrutura

ST - Dimensionamento, Avaliação e Gestão de Pavimentos V

* 349 - AC - AVALIAÇÃO DO EMPREGO DE RPA QUADRIRROTOR PARA LEVANTAMENTO DE ÁREAS DE 
REMENDOS EM PAVIMENTOS URBANOS
Paulo de Souza Lima Neto, Francisco Heber Lacerda de Oliveira

378 - RT - IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE MACHINE LEARNING 
PARA SISTEMAS DE GERÊNCIA DE PAVIMENTOS
Pedro Henrique Fontenele Costa Carvalho, Francisco Heber Lacerda de Oliveira, Saulo Davi Soares e Reis

* 399 - AC - ANÁLISE DE TENSÕES E DEFORMAÇÕES DE UM REVESTIMENTO ASFÁLTICO SOB A 
INFLUÊNCIA DA VARIAÇÃO DA SUA ESPESSURA POR MEIO DE SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL
Rikson Matheus Borges do Canto, Douglas Wendel Consoli Ozelame, Matheus Lemos Nogueira

439 - AC - AVALIAÇÃO DA IRREGULARIDADE LONGITUDINAL EM REVESTIMENTO FLEXÍVEL POR MEIO 
DO USO DE APLICATIVO PARA SMARTPHONE
Eurico Marcelo Coqueiro Costa

449 - AC - ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO POR MEIO DO VSA E DO IRI 
OBTIDO COM O APLICATIVO SMARTIRI: ESTUDO DE CASO APLICADO À RODOVIA CE-401
Cecília Catarina Oliveira de Castro, Elisa da Silva Sousa, Victor Cardoso Oliveira, Lucas Cavalcante de Almeida, Francisco 
Heber Lacerda de Oliveira

510 - AC - METODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO DO IMPACTO DO SOBREPESO NOS CUSTOS DA 
MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA
Bernardo Cascão Pires e Albuquerque, Vinicius Quintiliano Pereira, Darym Junior Ferrari de Campos, Leonardo Roberto Perim, 
Ivone Catarina Simões Hoffmann, Carmen Regina Linhares Pereira Resende

66 - RT - AVALIAÇÃO ESTRUTURAL DE PAVIMENTOS URBANOS A PARTIR DE ENSAIOS DE CAMPO E 
RETROANÁLISE
Gustavo Henrique Veronese Vieira, Edgar Odebrecht

* O trabalho não será apresentado no 33º ANPET
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QUARTA-FEIRA - 13/11/2019
14:00 - 16:00

Sala Estaleiro (Térreo)
Tráfego Urbano e Rodoviário

ST - Segurança Viária III

216 - RT - INFLUÊNCIA DE FATORES HUMANOS NA OCORRÊNCIA DE SINISTROS COM VEÍCULOS 
PESADOS EM MEIO URBANO DE RODOVIAS FEDERAIS BRASILEIRAS
Murilo Castanho dos Santos, Sara Ferreira

* 7 - AC - UM ESTUDO CIENTOMÉTRICO E SISTEMÁTICO SOBRE ACIDENTES DE PEDESTRES EM VIAS 
FERROVIÁRIAS
Victor Hugo Souza de Abreu, Daniela Quintaes Louvain Trindade

93 - RT - COMPORTAMENTO DE TRAVESSIA DO PEDESTRE NA PRESENÇA DE PASSARELAS IMPLANTADAS 
EM RODOVIAS INSERIDAS EM ÁREAS URBANIZADAS
Márcia Lopes Rodrigues de Souza, Maria Alice Prudêncio Jacques

98 - AC - O EFEITO DO ÁLCOOL NA CONDUÇÃO EM DIFERENTES TAXAS DE ALCOOLEMIA ATÉ 0,5 G/L
Norberto Durães, João Baptista, Sara Ferreira, Carlos Campos

442 - AC - AVALIAÇÃO DO EFEITO DA DISTRAÇÃO NA CONDUÇÃO: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE 
POLICIAIS E MOTORISTAS REGULARES
Andrey Zuriel Ebeling Bonatto, Diego Lopes Dutra, Rafael Pinto Pereira, Christine Tessele Nodari, Tiago Silva Duarte

759 - AC - ANÁLISE EXPLORATÓRIA DAS TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO CINTO DE SEGURANÇA E CAPACETE 
APÓS ESFORÇOS DE CONSCIENTIZAÇÃO DOS USUÁRIOS EM FORTALEZA-CE
Caio Assunção Torres, Lucas Tito Pereira Sobreira, Francisco Altanízio Batista de Castro Júnior, Mateus Nogueira Silva, Manoel 
Mendonça de Castro Neto, Flávio José Craveiro Cunto, Andrés Ignacio Vecino-Ortiz, Abdulgafoor M. Bachani

Sala Laranjeiras (Térreo)
Logística

ST - Logística Urbana e Planejamento e Operação de Sistemas Logísticos

527 - AC - ANÁLISE DE DEMANDA POTENCIAL PARA PONTOS DE COLETA E ENTREGA EM SÃO JOÃO 
DEL-REI
Cecília Aparecida Pereira, Roberta Alves, Leise Kelli de Oliveira

703 - AC - DIMENSIONAMENTO DE EQUIPES DE REPARO DE EMERGÊNCIA DE UMA DISTRIBUIDORA 
DE ENERGIA ELÉTRICA
Marcelle Candido Cordeiro, Lino Guimarães Marujo, Maria Clara Machado de Almeida Duque, Eduardo Rabello, Fabrício Nunes

200 - AC - MULTI-CRITERIA STRUCTURE TO LOCATE URBAN DISTRIBUTION CENTRES
José Geraldo Vidal Vieira

292 - AC - MODELOS DE OTIMIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E INVENTÁRIO EM CADEIAS DE SUPRIMENTOS: 
UMA REVISÃO DE LITERATURA
Angélica Alebrant Mendes, Maria Clara Rodrigues Pinheiro, Hugo Yoshizaki

603 - AC - PROBLEMAS DINÂMICOS DE COLETA E ENTREGA COM JANELAS DE TEMPO: ANÁLISE DAS 
INSTÂNCIAS DE BENCHMARK
Renan Artur Lopes Eccel, Rodrigo Castelan Carlson

* O trabalho não será apresentado no 33º ANPET
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Sala Porto Belo 1 (Mezzanino)
Modelos e Técnicas de Planejamento de Transportes

ST - Mobilidade Urbana Sustentável: Transporte Ativo II

411 - AC - ANÁLISE COMPARATIVA DA APLICAÇÃO DA TÉCNICA BEST-WORST SCALING PARA 
AVALIAÇÃO DE CAMINHABILIDADE
Letícia Oestreich Carvalho, Vagner Stefanello, Ana Margarita Larrañaga Uriarte, Alejandro Ruiz Padillo

452 - AC - APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CAMINHABILIDADE EM UMA VIA DA CIDADE DE SÃO PAULO
Anderson Souza Roxo, Marcus Vinicius Lemos Ignacio, Samira Virginia Fernandes de Miranda

522 - AC - FORMULAÇÃO DE ÍNDICES PONDERADOS GEOESPACIAIS MEDIANTE A TÉCNICA DELPHI-
FUZZY PARA ANÁLISE DA QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA DAS CALÇADAS
Caroline Alves da Silveira, Marceli Adriane Schvartz, Carmen Brum Rosa, Bárbara Maria Giaccom-Ribeiro, Alejandro Ruiz 
Padillo

58 - AC - TRANSPORTE NÃO MOTORIZADO: SAÍDAS DE EMERGÊNCIA EM LOCAIS DE COM CONCENTRAÇÃO 
DE PÚBLICO
Manuela Marques Lalane Nappi, João Carlos Souza

72 - AC - O IDOSO E A MOBILIDADE ATIVA: UMA ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA
Luciana Mação Bernal, Otavio Henrique da Silva, Ana Beatriz Pereira Segadilha dos Santos, Luciana Mayumi Nanya, Suely da 
Penha Sanches

Sala Porto Belo 2 (Mezzanino)
Aspectos Econômicos Sociais Políticos e Ambientais do Transporte

ST - Transporte e Inclusão Social

* 28 - AC - MOBILIDADE URBANA E GÊNERO: UMA REVISÃO BIBLIOMÉTRICA
Luciana Mayumi Nanya, Luciana Mação Bernal, Ana Beatriz Pereira Segadilha dos Santos, Otavio Henrique da Silva, Suely da 
Penha Sanches

51 - AC - A INFLUÊNCIA DA EXCLUSÃO SOCIAL NAS CARACTERÍSTICAS DAS VIAGENS A TRABALHO: 
UMA APLICAÇÃO NA CIDADE DE RECIFE
Ana Beatriz Pereira Segadilha dos Santos, Camila Umbelino Carvalho, Luciana Mação Bernal, Luciana Mayumi Nanya, Otavio 
Henrique da Silva, Suely da Penha Sanches

406 - AC - EXCLUSÃO SOCIAL, MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE
Gregório Costa Luz de Souza Lima, Licinio da Silva Portugal

732 - AC - ANÁLISE DOS FATORES SOCIAIS QUE RESTRINGEM A MOBILIDADE URBANA: UM ESTUDO 
DE CASO EM BELO HORIZONTE-MG
Juliana Iara De Freitas Toledo, Gabriella Vitorino Guimarães, Marcelino Aurelio Vieira da Silva

796 - AC - CARACTERIZAÇÃO DAS DIFERENÇAS NO PADRÃO DE MOBILIDADE DE MULHERES E HOMENS 
EM GRANDES CIDADES BRASILEIRAS
Bianca Macêdo, Davi Garcia Lopes Pinto, Matheus Fontenelle Siqueira, André Soares Lopes, Carlos Felipe Grangeiro Loureiro

* 314 - AC - ROTATIVIDADE E SALÁRIOS NO MERCADO DE TRABALHO PARA MOTORISTAS DE 
CAMINHÃO NO BRASIL: UMA ANÁLISE COM DADOS DO CAGED E RAIS DE 2007 A 2019
Victor Haselmann Arakawa

740 - AC - TEMPO DE EQUILÍBRIO EMPREGO-POPULAÇÃO: PROPOSTA DE INDICADOR PARA AVALIAÇÃO 
DE ACESSIBILIDADE
Matheus Henrique Cunha Barboza, Mariana Souza Carneiro, Claudio Falavigna, Romulo Dante Orrico Filho

* O trabalho não será apresentado no 33º ANPET
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Sala Porto Belo 3 (Mezzanino)
Aspectos Econômicos Sociais Políticos e Ambientais do Transporte

ST - Estratégias de Planejamento II

473 - AC - ESTRESSE OCUPACIONAL DOS MOTORISTAS E COBRADORES DE ÔNIBUS DA RMB. ESTUDO 
DE CASO: LINHAS QUE PASSAM PELO TERMINAL RODOVIÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
Anna Flávia Tavares Braga Damasceno, João da Silva Dias, Marcelo Figueiredo Massulo Aguiar

528 - AC - UMA REFLEXÃO SOBRE AS DIVERGÊNCIAS E OS PARALELOS ENTRE O PLANEJAMENTO 
TRADICIONAL DE TRANSPORTES E O PLANEJAMENTO DA MOBILIDADE COMPARTILHADA
Rafael Amorim Viana de Moura, Maria Luiza Bastos da Silva e Galindo, Rodrigo Rodrigues Coutinho de Carvalho Macedo, Ilce 
Marília Dantas Pinto de Freitas, Juan Pedro Moreno Delgado

570 - AC - ANÁLISE SOBRE O IMPACTO DOS APLICATIVOS DE RIDESOURCING NAS AÇÕES DOS 
PLANOS DE MOBILIDADE URBANA
Douglas Lima Martins, Leonardo Herszon Meira, Maria Leonor Alves Maia, Anísio Brasileiro

592 - RT - AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA MOBILIDADE COMO SERVIÇO: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO 
PARA BELO HORIZONTE
Luiz Carlos Alves da Silva Junior, Rodrigo Affonso de Albuquerque Nóbrega, Leise Kelli de Oliveira

721 - AC - ANÁLISE DA OFERTA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE POÇOS DE 
CALDAS/MG
Lucas Brandão Monteiro de Assis, Patrícia Baldini de Medeiros Garcia, Sérgio Pacífico Soncim, Mylena Cristine Rodrigues de 
Jesus

780 - AC - ANÁLISE DAS POSSÍVEIS INTERVENÇÕES PARA MELHORIAS NA MOBILIDADE URBANA NO 
CENTRO DE CARUARU - PE
Marcione Bezerra Correia, Rinaldo Adilson de Souza Filho, Elizabete Silva, João Paulo Freitas Soares, Maria Victória Leal de 
Almeida Nascimento

* 221 - RT - SELEÇÃO DE INDICADORES DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA CIDADES MÉDIAS: O CASO 
DE ARARAQUARA
Leandro Neves Zacharias, Rochele Amorim Ribeiro

Sala Porto Belo 4 (Mezzanino)
Modelos e Técnicas de Planejamento de Transportes

ST - Modelos de Demanda por Transportes II

462 - RT - MODELAGEM INTEGRADA DA ACESSIBILIDADE AO TRABALHO EM FORTALEZA COM MODELOS 
BASEADOS EM AGENTES
Davi Garcia Lopes Pinto, Carlos Felipe Grangeiro Loureiro

481 - AC - PADRÕES DE ATIVIDADES DE RESIDENTES DE PARAISÓPOLIS: ANÁLISE DE DADOS DE 
MÚLTIPLOS DIAS COLETADOS COM SMARTPHONES
Bruna Pizzol, Orlando Strambi, Mariana Abrantes Giannotti, Bianca Bianchi Alves

561 - AC - PROCEDIMENTOS PARA GERAÇÃO DE POPULAÇÕES SINTÉTICAS APLICADA À MODELAGEM 
DE TRANSPORTES: UMA REVISÃO DOS MÉTODOS DE RECONSTRUÇÃO SINTÉTICA
Rodrigo Ajauskas, Orlando Strambi

* 184 - AC - TRIP GENERATION IN SÃO PAULO METROPOLITAN AREA: A CASE STUDY
Juliana Simokomacki Nicolosi, Henrique Ewbank, José Geraldo Vidal Vieira

* O trabalho não será apresentado no 33º ANPET
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270 - AC - USO DE REDES NEURAIS ARTIFICIAIS PARA ABORDAGEM DESAGREGADA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE VIAGENS URBANAS COM DADOS DE PREFERÊNCIA REVELADA
Marina Urano de Carvalho Caldas, Renan Favero, Cira Souza Pitombo

688 - AC - O CICLOTURISTA BRASILEIRO 2018: UMA ANÁLISE SOCIOECONÔMICA DE DIFERENTES 
PERFIS DE VIAJANTES POR BICICLETA NO BRASIL
Luiz Emerson da Cruz Saldanha, Heloant Abreu Silva de Souza, Juliana DeCastro, Ronaldo Balassiano

Sala Mariscal 1 (4o Andar)
Planejamento Territorial do Transporte

ST - Mobilidade em Ambientes de Ensino

79 - AC - INDICADORES COMUNS PARA AVALIAÇÃO DA MOBILIDADE SUSTENTÁVEL EM DISTINTOS 
CAMPI UNIVERSITÁRIOS
Francine Marvulle Tan, Antônio Nélson Rodrigues da Silva, Pablo Brilhante de Sousa

115 - AC - DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE MOBILIDADE SUSTENTÁVEL PARA CAMPUS UNIVERSITÁRIO 
(IMSCAMP) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ
Camila Cardoso Silva, Rebecca Cacciacarro Ambrósio Glauser, Josiane Palma Lima

640 - RT - UTILIZAÇÃO DE DADOS DA REDE WI-FI DA UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO PARA 
IDENTIFICAÇÃO DE PADRÕES DE COMPORTAMENTO EM UNIVERSIDADES
Gabriel Rodighero, Francisco Dalla Rosa, Eliara Riasyk Porto

222 - AC - ANÁLISE DA PERCEPÇAO DOS FATORES CONDICIONANTES PARA A ESCOLHA DA BICICLETA 
COMO MEIO DE TRANSPORTE NO CAMPUS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
Gabriel Lapa Lobo Nogueira, Gabriel Peixoto Craveiro Aidar, Fabiana Serra de Arruda, Daniel Pires Vieira

180 - RT - IDENTIFICAÇÃO DE FATORES QUE INFLUENCIAM A ESCOLHA DO MODO DE TRANSPORTE 
DE ESTUDANTES EM UM POLO UNIVERSITÁRIO NA CIDADE DE JOINVILLE
Tiago Luiz Macelay, Elisa Henning

454 - AC - ESTRATÉGIAS DE INCENTIVO À MUDANÇA DE PADRÕES DE VIAGENS EM CAMPUS 
UNIVERSITÁRIO
Ariane F. Gragnani, Claudia Cotrim Pezzuto, Marcius Carvalho

Sala Mariscal 2 (4o Andar)
Infraestrutura

ST - Materiais e Tecnologias Ambientais III

604 - RT - ESTUDO DA INCORPORAÇÃO DE BIO-ÓLEOS À BASE DE SOJA COMO AGENTES 
REJUVENESCEDORES DE LIGANTES ASFÁLTICOS
Felipe Brandão Santos, Adalberto Leandro Faxina

660 - AC - AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO GEOTÉCNICO DE UM SOLO LATERÍTICO ESTABILIZADO 
COM CAL E REJEITO DE FLOTAÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO
Bianca Pereira Grasse, Sérgio Pacífico Soncim, Marconi Oliveira de Almeida, Carlos Augusto de Souza Oliveira, Fernanda 
Maria Belotti, Erinaldo Hilário Cavalcante, Laís Resende

736 - AC - VIABILIDADE TÉCNICA DA PRODUÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO DE ALTA RESISTÊNCIA 
PREPARADOS COM PLÁSTICOS RECICLADOS PARA APLICAÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA
Filipe Derkacz Lazzeris, Hugo Alionço, Thiago Roberto Schuertes Duarte, Matheus David Inocente Domingos, Wellington 
Mazer, Daniane Franciesca Vicentini
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782 - AC - INCORPORAÇÃO DE ELEVADOS PERCENTUAIS DE CINZAS LEVES EM SUBSTITUIÇÃO AO 
CIMENTO PARA USO EM INTERTRAVADOS
Fernanda Leite Soares, Amanda Lyz Nogueira Rodrigues, Jorge Barbosa Soares, Juceline Batista dos Santos Bastos

* 813 - AC - MISTURA SOLO-RCC ESTABILIZADA COM ESCÓRIA DE ACIARIA PARA APLICAÇÃO EM 
CAMADAS DE PAVIMENTOS
José Roberto Fernandes Galindo, Heraldo Nunes Pitanga, Roberto Lopes Ferraz, Leonardo Gonçalves Pedroti, Taciano Oliveira 
da Silva, Emerson Lopes Ribeiro, Kamili Caron Sandrini

466 - AC - AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DE MISTURAS ASFÁLTICAS MODIFICADAS 
COM ADIÇÃO DO CCBIT
Talita Miranda de Sousa, Adriano Elísio de Figueiredo Lopes Lucena, Jonny Dantas Patrício, Daniel Beserra Costa, Edilza Rakel 
Nóbrega, Conrado Cesar Vitorino Pereira da Silva

783 - AC - AVALIAÇÃO DE RESÍDUOS DA BORRACHA DA INDÚSTRIA CALÇADISTA PARA PRODUÇÃO 
DE INTERTRAVADOS
Maria Thayne dos Reis Monteiro, Juceline Batista dos Santos Bastos

Sala Mariscal 3 (4o Andar)
Infraestrutura

ST - Dimensionamento, Avaliação e Gestão de Pavimentos VI

547 - AC - ANÁLISE DE CORRELAÇÃO ENTRE DEFEITOS ESTRUTURAIS E FUNCIONAIS EM RODOVIAS 
BRASILEIRAS EM REVESTIMENTOS DE CAUQ
Renata de Souza Sales, Lucas Moreira Magalhães, Gabriel Amorim Rabelo Nobre

586 - AC - ANÁLISE DE PAVIMENTO FLEXÍVEL PELO MÉTODO DNIT 009/2003 – PRO E CONTAGEM DE 
TRÁFEGO DE DOIS TRECHOS DA PE-112
Thays Cordeiro dos Santos, Maria Victória Leal de Almeida Nascimento, Daysa Palloma da Silva, Rodrigo Araújo

682 - AC - UTILIZAÇÃO DE PARÂMETROS OBJETIVOS PARA DIAGNÓSTICO DA CONDIÇÃO DO 
PAVIMENTO DAS RODOVIAS FEDERAIS DO ESTADO DE ALAGOAS
Aline Calheiros Espindola, Ana Kássia Lopes Gonçalves, Jéssica Rempto Barbosa Coelho, Ernesto Ferreira Nobre Júnior

760 - AC - AVALIAÇÃO CRÍTICA DE PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE ESTATÍSTICA EM MODELOS DE 
PREVISÃO LINEAR DO ESTADO GERAL DE RODOVIAS
Wendy Fernandes Lavigne Quintanilha, Carla Marília Cavalcante Alecrim, Renan Santos Maia, Gledson Silva Mesquita Júnior

639 - AC - AVALIAÇÃO DA PENETRAÇÃO DO LIGANTE ASFÁLTICO E O DESGASTE SUPERFICIAL DE 
BASES IMPRIMADAS
Fernando Dácio de Almeida, Suelly Helena de Araújo Barroso

448 - AC - ANÁLISE DE PROJETO DE REFORÇO UTILIZANDO O MÉTODO M-E DE DIMENSIONAMENTO 
NACIONAL - MEDINA
Filipe Augusto Cinque de Proença Franco, Mariluce de Oliveira Ubaldo, Marcos Antonio Fritzen, Caroline Dias Amancio de 
Lima, Laura Maria Goretti da Motta

* O trabalho não será apresentado no 33º ANPET
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QUARTA-FEIRA - 13/11/2019
16:30 - 18:30

Sala Estaleiro (Térreo)
Tráfego Urbano e Rodoviário

ST - Segurança Viária IV

395 - AC - COMPARAÇÃO ENTRE MEDIDAS DE RETRORREFLETIVIDADE NA GEOMETRIA DE 15 E 30 
METROS E SEU EFEITO NA SEGURANÇA VIÁRIA
Laura Nascimento Mazzoni, Kamilla Lima Vasconcelos, Felipe Issa Kabbach Junior, Linda Lee Ho, Liedi Bariani Bernucci

497 - RT - CONSIDERAÇÃO DO DESEMPENHO DA SEGURANÇA VIÁRIA NA CONCEPÇÃO DE 
REVESTIMENTOS ASFÁLTICOS A PARTIR DA MICROSSIMULAÇÃO DE TRÁFEGO E DO PROCESSAMENTO 
DIGITAL DE IMAGENS
Renan Santos Maia, Verônica Teixeira Franco Castelo Branco

515 - AC - BR LEGAL: SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA
Andrey Zuriel Ebeling Bonatto, Christine Tessele Nodari, Daniel Sergio Presta García

560 - AC - AVALIAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL EM RODOVIAS RURAIS QUANTO 
À SEGURANÇA DE CIRCULAÇÃO
Júlia Alves Porto, Michelle Andrade

562 - AC - AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA UTILIZAÇÃO DE REVESTIMENTOS DO TIPO CAMADA POROSA 
DE ATRITO (CPA) NO DESEMPENHO DA SEGURANÇA VIÁRIA (DSV) EM MEIO URBANO
Renan Santos Maia, Carla Marília Cavalcante Alecrim, Verônica Teixeira Franco Castelo Branco, Flávio José Craveiro Cunto

789 - AC - UMA ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE AMBIENTE CONSTRUÍDO E ACIDENTES DE TRÂNSITO 
EM ZONAS DE TRÁFEGO
Marta Rodrigues Obelheiro, Alan Ricardo da Silva, Christine Tessele Nodari

Sala Laranjeiras (Térreo)
Logística

ST - Logística Sustentável e Transporte de Carga

262 - AC - UMA PROPOSTA DE INDICADORES AMBIENTAIS PARA ARMAZÉM VERDE
Rodrigo Rodrigues de Freitas, Tássia Faria de Assis, Mariane Gonzalez da Costa, Isabela Rocha Pombo Lessi de Almeida, 
Marcio de Almeida D’Agosto

100 - AC - DIAGNÓSTICO DO SETOR FERROVIÁRIO BRASILEIRO FRENTE ÀS EXPECTATIVAS COM A 
RENOVAÇÃO ANTECIPA DAS CONCESSÕES
Fabio Santos Cerbino, Isaias Pereira Seraco, Marina Donato, Hostilio Xavier Ratton Neto

426 - AC - SELEÇÃO DO PORTO DE EMBARQUE DA PRODUÇÃO REGIONAL DE MATO GROSSO PELO 
CORREDOR DA RODOVIA BR-242/ MT COM A APLICAÇÃO DO MÉTODO TOSIS
Ana Paula Magalhães da Silva, Luiz Miguel de Miranda

148 - RT - OTIMIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR HELICÓPTEROS EM OPERAÇÕES 
OFFSHORE
Gustavo Valério Mendes, Luiz Antonio Silveira Lopes, Orivalde Soares da Silva Junior

130 - AC - INICIATIVAS DO PODER PÚBLICO PARA O TRANSPORTE URBANO DE CARGA
Yesus Emmamuel Medeiros Vieira, Fábio de Rezende Francisco, Orivalde Soares da Silva Junior, Renata Albergaria de Mello 
Bandeira, Marcio de Almeida D’Agosto, José Geraldo Vidal Vieira
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Sala Porto Belo 1 (Mezzanino)
Gestão de Transportes

ST - Sist. Intelig. Aplic. Gestão Transportes

533 - AC - UMA ANÁLISE DO USO DE APLICATIVOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL E REMUNERADO: 
UMA REVISÃO DE LITERATURA
Genezio dos Santos Albuquerque Neto, Juliana Pereira de Souza Silva, Licinio da Silva Portugal

641 - AC - IMPACTO DO USO DE APLICATIVOS NO SISTEMA DE TRANSPORTE
Luiza Arouca Dias, Suzana Kahn Ribeiro

434 - AC - JÁ PASSOU? UMA AVALIAÇÃO DA FLUTUAÇÃO DO HEADWAY NO TRANSPORTE PÚBLICO A 
PARTIR DE DADOS AVL
Marcos Paulino Roriz Junior, Poliana de Sousa Leite, Heloisa Marques Ribeiro, Rafael Silva Procopio Maciel

773 - AC - ESTIMATIVA DA VIABILIDADE DA RECONSTRUÇÃO DA MATRIZ ORIGEM DESTINO ATRAVÉS 
DE SINAIS WI-FI DE PASSAGEIROS
Paulo de Tarso Gonçalves Sousa Júnior, Marcos Paulino Roriz Junior, Kamilla Cruvinel, Ronny Marcelo Aliaga Medrano

88 - AC - CONSTRUÇÃO DA GESTÃO DO CONHECIMENTO EM UM LABORATÓRIO DE APREDIZAGEM EM 
LOGÍSTICA E TRANSPORTES USANDO O MODELO DE CONVERSÃO DE CONHECIMENTO SECI
Wendy Anyelina Taveras de Bejaran, Ester Divieso Roman Rodrigues, Orlando Fontes Lima Jr

74 - AC - CARACTERIZAÇÃO DE MODOS DE TRANSPORTE A PARTIR DE DADOS BRUTOS DE RECEPTOR 
GNSS PROTOTIPADO
Thiago Botion Neri, Thiago Vinícius Louro, Heliana Barbosa Fontenele, Carlos Alberto Prado da Silva Junior

283 - RT - IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE PADRÕES DE VIAGENS DOS USUÁRIOS DO SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTES DE FORTALEZA POR MEIO DO BIG DATA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA
Renato Goersch Andrade Parente, Francisco Moraes de Oliveira Neto

Sala Porto Belo 2 (Mezzanino)
Aspectos Econômicos Sociais Políticos e Ambientais do Transporte

ST - Políticas Públicas em Transportes IIÍ

711 - AC - PLANOS DE MOBILIDADE URBANA: AVALIAÇÃO QUALITATIVA DA PARTICIPAÇÃO POPULAR 
EM CONFORMIDADE COM A LEI DE MOBILIDADE URBANA O CASO DO MUNICÍPIO DE OLINDA-PE
Karla Denise Castro Leite, Maria Leonor Alves Maia, Enilson Medeiros dos Santos

21 - AC - TRANSPORTE A PÉ E SEGURANÇA PESSOAL: UMA ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DA LITERATURA
Otavio Henrique da Silva, Luciana Mação Bernal, Ana Beatriz Pereira Segadilha dos Santos, Luciana Mayumi Nanya, Suely da 
Penha Sanches

490 - AC - A IMPORTÂNCIA DO TRANSPORTE PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS NA 
ROTINA ACADÊMICA DE CAMPI UNIVERSITÁRIOS DO INTERIOR DO NORDESTE
Bárbara Conceição da Rocha Andrade, Leonardo Herszon Meira, Anísio Brasileiro

673 - AC - ACESSO A CAMPI UNIVERSITÁRIOS POR ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO: UM ESTUDO DA 
LITERATURA INTERNACIONAL RECENTE
Jade Cunha Lopes, Enilson Medeiros dos Santos

* 646 - AC - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, FLUXO DE RENDA E CONSUMO: AVALIANDO 
OS EFEITOS ECONÔMICOS DE UMA POLÍTICA DE SUBSÍDIO CRUZADO DA CIDE PARA A ECONOMIA 
BRASILEIRA
Andressa Lemes Proque, Admir Antonio Betarelli Junior, Fernando Salgueiro Perobelli

* O trabalho não será apresentado no 33º ANPET
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Sala Porto Belo 3 (Mezzanino)
Aspectos Econômicos Sociais Políticos e Ambientais do Transporte

ST - Gestão do Transporte Ferroviário e Hidroviário

112 - AC - MUITAS POSSIBILIDADES, POUCA SUSTENTABILIDADE: ANÁLISE DE GOVERNANÇA DO 
TRANSPORTE HIDROVIÁRIO INTERIOR NA AMAZÔNIA
Bruna Renata Cavalcante de Barros, Eliezé Bulhões de Carvalho, Antonio Cesar Pinho Brasil Junior

143 - AC - AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA DE INVESTIMENTOS EM FERROVIAS DE CARGA: UMA 
APLICAÇÃO PRÁTICA À MALHA PAULISTA
Daniel Alfredo Alves Miguel, Alexandre Porto Mendes de Souza

255 - AC - FINANCIAMENTO PÚBLICO PARA O TRANSPORTE PRIVADO FERROVIÁRIO DE CARGAS NO 
BRASIL
Aurélio Ferreira Braga, Erivelton Pires Guedes, Marcus Vinicius da Silva Faria

336 - AC - PROPOSTA DE MODELO DE GESTÃO ADAPTATIVA DE ECLUSAS POR MEIO DE PONTOS DE 
INFLEXÃO
Eliezé Bulhões de Carvalho, Murielly Sthefhany de Almeida Calaça, Sergio Miranda, Bruna Renata Cavalcante de Barros, 
Antonio Cesar Pinho Brasil Junior

573 - RT - USO DE MODELAGEM FLUIDODINÂMICA COMPUTACIONAL(CFD) ATRAVÉS DA FERRAENTA 
ANSYS FLUENT APLICADA A ESTRUTURAS HIDRÁULICAS DE TRANSPOSIÇÃO DE DESNÍVEL (ECLUSAS)
Eduardo André Hartmann, José Carlos Cesar Amorim, Marcelo de Miranda Reis

Sala Porto Belo 4 (Mezzanino)
Modelos e Técnicas de Planejamento de Transportes
ST - Modelagem Aplicada ao Transporte de Cargas

723 - AC - A ESCOLHA DE NÃO SER DISCRETO: DISCUTINDO A UTILIZAÇÃO DE MODELOS DISCRETOS 
CONTINUOS NO TRANSPORTE DE CARGA
Rodrigo Javier Tapia, Ana Margarita Larrañaga Uriarte, Helena Beatriz Bettella Cybis, Gerard de Jong

106 - AC - GERAÇÃO DA MATRIZ ORIGEM-DESTINO PARA O TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA 
USANDO O MANIFESTO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS FISCAIS
Nilo Flavio Rosa Campos Junior, Alan Ricardo da Silva

367 - AC - UMA ABORDAGEM HEURÍSTICA PARA UM PROBLEMA DE LOCALIZAÇÃO COMPETITIVA DE 
HUBS
Marcos Costa Roboredo, Helder Costa

427 - AC - PLANEJAMENTO DE PORTOS GRANELEIROS PARA ATENDER A PRODUÇÃO DE USINA 
PELOTIZADORA CONSIDERANDO DESIGNAÇÃO DE ÁREAS DE PÁTIO E FILA DE NAVIOS
Thiago Bordal Oliveira Braga, Jonas Paluci Barbosa, Rodrigo de Alvarenga Rosa, Bruna Santos Neves

14 - AC - ELABORAÇÃO DE UM PROCESSO MULTICRITÉRIOS PARA APOIO À LOCALIZAÇÃO DE POSTOS 
DE PESAGEM EM MALHAS RODOVIÁRIAS
Lucas Franceschi, Gustavo Garcia Otto, Luciano Kaesemodel, Amir Mattar Valente

817 - AC - O USO DO NÚMERO DE EIXOS COMO MULTIPLICADOR DAS TARIFAS DE PEDÁGIO: UMA 
ANÁLISE NO BRASIL E NO MUNDO
Rosuel Krum Mathias de Assis, José Leomar Fernandes Júnior
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Sala Mariscal 1 (4o Andar)
Planejamento Territorial do Transporte

ST - Mobilidade Colaborativa

372 - AC - FATORES QUE INFLUENCIAM NA PRÁTICA DA MOBILIDADE CORPORATIVA UMA REVISÃO 
BIBLIOMÉTRICA
Ayomikun Oluleke Aruwajoye, Pastor Willy Gonzales-Taco

361 - AC - AVALIAÇÃO DE ATRIBUTOS PARA FORMULAÇÃO DE CENÁRIOS DE PREFERÊNCIA DECLARADA 
PARA ANÁLISE DA ESCOLHA DE RIDESOURCING
Ana Luiza Santos de Sá, Cira Souza Pitombo

477 - AC - ESTUDO DOS FATORES QUE AFETAM A ADOÇÃO DE SISTEMAS SOB DEMANDA DE TRANSPORTE
Marcelle Ribeiro, Jose Luis Duarte Ribeiro, Ana Margarita Larrañaga Uriarte

609 - AC - ANÁLISE DO PERFIL DE USO DE TRANSPORTE SOB DEMANDA POR APLICATIVO (RIDE-
SOURCING) NA CIDADE DE SÃO PAULO
Francisco Minella Pasqual, Ana Margarita Larrañaga Uriarte, Guillermo Sant Anna Petzhold

409 - AC - GESTÃO DE DEMANDA DE VIAGENS: ANÁLISE DA ESCOLA DE ENGENHARIA DA UFRGS
Eduardo Henrique Siqueira, Guillermo Sant Anna Petzhold, Shanna Trichês Lucchesi

516 - AC - DEFINIÇÃO DE FATORES QUE INFLUENCIAM O PLANEJAMENTO DE SISTEMAS DE 
COMPARTILHAMENTO DE CARRO E BICICLETA INTEGRADOS À REDE DE TRANSPORTE PÚBLICO
Rafael Amorim Viana de Moura, Juan Pedro Moreno Delgado

Sala Mariscal 2 (4o Andar)
Infraestrutura

ST - Solos e Concreto II

601 - AC - PARÂMETROS DE TENACIDADE À FLEXÃO DE CONCRETO PROJETADO COM FIBRAS FIBRAS 
DE POLIOLEFINA PARA REVESTIMENTO EM TÚNEIS
Claudeny Simone Alves Santana, Luíz Antonio Vieira Carneiro, Ana Maria Abreu Jorge Teixeira

743 - AC - CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO DA DOSAGEM E DO COMPORTAMENTO MECÂNICO DE MISTURAS 
SOLO-AGREGADO-CIMENTO
Júlia Patrocínio da Silva Cocozza Simoni, Luíza Rijo Valoura, Ana Paula Furlan

771 - AC - AVALIAÇÃO DOS MÉTODOS DE DOSAGEM DO PH E DE THOMPSON PARA A ESTABILIZAÇÃO 
COM CAL DE DOIS SOLOS TROPICAIS
Alisson Alberto de Lima Medeiros, Matheus Francisco da Silva, Ana Paula Furlan

518 - AC - RESISTÊNCIA DE GEOTÊXTEIS NÃO TECIDOS IMPREGNADOS COM EMULSÃO ASFÁLTICA 
APÓS DANO CAUSADO POR MATERIAL GRANULAR
Mateus Aguiar Lima, Jefferson Lins da Silva, Maria de Lurdes da Costa Lopes

41 - AC - ESTUDO DO PAVIMENTO RÍGIDO COM ADIÇÃO DE FIBRAS DE POLIETILENO TEREFTALATO 
PÓS-CONSUMO
Luiza Pinto Coelho Franco, Larissa Moura Oliveira, Sahore Christina Damas de Moura



43

Sala Mariscal 3 (4o Andar)
Infraestrutura

ST - Dimensionamento, Avaliação e Gestão de Pavimentos VII

589 - AC - PAVIMENTO RECICLADO COM ADIÇÃO DE CIMENTO: AVALIAÇÃO DA ÁREA TRINCADA DE 
TRÊS SEGMENTOS MONITORADOS DA RODOVIA SC-355
Cheila Sirlene Beutler, Glicério Trichês, Gislaine Luvizão, Juliana Ginklings Froés da Cruz

77 - AC - DETECÇÃO E QUANTIFICAÇÃO AUTOMATIZADAS DE TRINCAS EM PAVIMENTOS DE RODOVIAS
Jorge Destri Jr, Nicolas Borges, Nataniel Pereira Borges Jr, Strauss Carvalho Cunha, Amir Mattar Valente

* 344 - AC - PROGRAMAÇÃO LINEAR APLICADA NA REDUÇÃO DE CUSTOS DE PROJETOS DE 
TERRAPLENAGEM
Fernanda Santana Carvalho, Viviane Adriano Falcão

424 - AC - MÉTODO SIMPLIFICADO PARA A CONSIDERAÇÃO DA ADERÊNCIA ENTRE CAMADAS NO 
DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS
Samuel de Almeida Torquato e Silva, Weber Anselmo dos Ramos Souza, Jorge Barbosa Soares

* 524 - AC - OTIMIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO EM OBRAS RODOVIÁRIAS POR ALGORITMOS GENÉTICOS
Luís Fellipe Alves Silva, Viviane Adriano Falcão

249 - RT - UM MÉTODO PARA INTEGRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDES DE INFRAESTRUTURA 
URBANA
Ygor de Carvalho Alencar, Carlos Augusto Uchôa da Silva

67 - RT - METODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO FUNCIONAL EM INFRAESTRUTURAS CICLOVIÁRIAS
Antonio Dias de Lima Terceiro Neto, Ricardo Almeida de Melo

* O trabalho não será apresentado no 33º ANPET
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Área Temática: Infraestrutura

Infraestrutura
ST - Ligantes e Misturas Asfálticas I

12 - RT - ANALISYS OF THE EVOLUTION OF PERMANENT DEFORMATION ON ASPHALT MIXTURES AND 
THE SSR (STRESS SWEEP RUTTING) TEST METHODOLOGY
Aline Cavalcanti Fialho Vale, Jorge Barbosa Soares, Juceline Batista dos Santos Bastos

Os esforços em órgãos de controle e fiscalização brasileiros que são direcionados para a prevenção da deformação permanente 
em misturas asfálticas estão principalmente em metodologias de ensaio que possibilitam a hierarquização de misturas asfálticas 
para aplicação em rodovias de acordo com o volume de tráfego projetado. Para este fim, utilizam prioritariamente o valor de Flow 
Number (FN) resultante do ensaio uniaxial de carga repetida, que possui limitações à previsão da evolução do defeito. O passo 
seguinte é o uso de ensaios que consideram o confinamento do material em laboratório juntamente com modelos de evolução. 
Este trabalho procura replicar o ensaio triaxial em sua versão simplificada com utilização de adequações nas tensões aplicadas e na 
escolha das temperaturas de ensaio. Analisa-se e verifica-se o modelo Shift Model utilizado no tratamento de dados e verifica-se a 
sensibilidade dos coeficientes do modelo aos parâmetros inseridos em programas computacionais de dimensionamentos.

26 - AC - CARACTERIZAÇÃO AMOSTRAL DE CONCRETO ASFÁLTICO ESTOCÁVEL POR MEIO DE ENSAIOS 
LABORATORIAIS
Douglas Andrez Tavares Rezende, João Paulo Souza Silva, Isabela Silva de Carvalho, Lilian Ribeiro de Rezende

Este estudo apresenta os resultados de caracterização física e mecânica para uma amostra de Concreto Asfáltico Estocável (CAE). 
Trata-se de uma mistura asfáltica com recente difusão no estado de Goiás, com características granulométricas e de ligante 
semelhantes à de um Concreto Asfáltico (CA), mas que recebe incremento de aditivo químico retardador de pega, possibilitando 
estocagem do material para posterior uso. Atualmente, é uma mistura asfáltica que vem sendo utilizada sem especificação técnica, 
oportunizando uma demanda pela análise de seu comportamento físico e mecânico. A amostra estudada foi aquecida a 60ºC para 
viabilizar a produção dos corpos de prova utilizados nos ensaios mecânicos, sendo compactada conforme metodologia Superpave. 
Os resultados evidenciaram comportamento mecânico inferior ao de concretos asfálticos convencionais utilizados em Goiás, apesar 
de vários ensaios físicos atenderem aos parâmetros exigidos em norma, mostrando assim que o material não se comporta como 
um CA convencional, diferentemente do que prometem os fabricantes

109 - AC - AVALIAÇÃO DO DANO POR FADIGA EM MISTURAS ASFÁLTICAS FINAS ATRAVÉS DE ENSAIOS 
DINÂMICOS UNIAXIAIS
Raquel Carvalho de Souza, Luis Alberto H. do Nascimento, Michéle Dal Toé Casagrande

Ao estudar a tolerância à fadiga de misturas asfálticas destaca-se a investigação do comportamento das Misturas Asfálticas Finas 
(MAFs), considerando-se que as microfissuras se formam inicialmente na matriz asfáltica presente entre os agregados graúdos das 
misturas. A análise experimental de misturas asfálticas à fadiga é frequentemente realizada através de ensaios dinâmicos uniaxiais, 
enquanto são usuais para as MAFs os ensaios de cisalhamento dinâmico. O objetivo desse trabalho é investigar o comportamento 
de tolerância à fadiga de MAFs e misturas asfálticas através de ensaios dinâmicos uniaxiais em equipamento eletrodinâmico. Foram 
estudadas misturas asfálticas com tamanhos máximos nominais de 9,5mm; 12,5mm e 19,0mm, e três MAFs correspondentes. 
Para análise dos resultados foi utilizado o modelo S-VECD e o critério de ruptura GR para prever a vida de fadiga de misturas e 
MAFs. Foi possível construir curvas de pseudo-rigidez normalizada versus dano para as misturas asfálticas e para as MAFs, além 
de envoltórias de ruptura segundo o critério estabelecido.

737 - AC - SUSCETIBILIDADE DE LIGANTES ASFÁLTICOS MODIFICADOS COM SBS E PPA À DEFORMAÇÃO 
PERMANENTE: UMA AVALIAÇÃO À LUZ DA EVOLUÇÃO DOS PARÂMETROS DA ESPECIFICAÇÃO SUPERPAVE
Matheus David Inocente Domingos, Adalberto Leandro Faxina

O presente trabalho discorre sobre a avaliação da suscetibilidade de ligantes asfálticos (CAP) preparados com o copolímero de 
estireno-butadieno-estireno (SBS) e ácido polifosfórico (PPA) à deformação permanente, considerando uma perspectiva histórica 
desta avaliação e ensaios representativos da consistência, elasticidade e dano no material. As formulações CAP+PPA, CAP+SBS 
e CAP+SBS+PPA possuem a mesma classificação PG 76-XX e foram submetidos aos experimentos de penetração, ponto de 
amolecimento, cisalhamento em regime oscilatório entre 52 e 76°C e fluência e recuperação sob tensão múltipla (MSCR) a 64, 70 
e 76°C. Em linhas gerais, o CAP+PPA é a formulação menos suscetível à deformação permanente e o CAP+SBS, a mais suscetível. 
A adição do PPA e a redução do teor de SBS resultaram em incrementos na rigidez e decréscimos na resposta elástica do CAP, ainda 
que nem o CAP+PPA e nem o CAP+SBS ou o CAP+SBS+PPA possam ser classificados como “alta elasticidade”, independentemente 
do critério selecionado.

467 - AC - CARACTERIZAÇÃO DO COMPORTAMENTO MECÂNICO DE LIGANTES ASFÁLTICOS A PARTIR DE 
PROPRIEDADES VISCOELÁSTICAS LINEARES DE SEUS CONSTITUINTES MICROESTRUTURAIS OBTIDAS 
NO AFM
Thaísa Ferreira Macedo, Gustavo Badilla Vargas, Patrícia Hennig Osmari, Francisco Thiago Sacramento Aragão, Leni Figueiredo 
Mathias Leite, Renata Antoun Simão

Este trabalho avalia características microestruturais, micro e macromecânicas de três ligantes asfálticos brasileiros. Para tal, 
inicialmente foram geradas imagens com o uso do microscópio de força atômica (AFM), para a identificação dos constituintes 
microestruturais dos ligantes (perifase, parafase, bee branca e bee preta). Em seguida, foram realizados ensaios de nanoindentação 
com diferentes magnitudes de forças aplicadas para a determinação das propriedades viscoelásticas lineares de compliância de 
cada constituinte. Ensaios macromecânicos também foram realizados em uma prensa servo-hidráulica, com carregamento uniaxial 
de compressão nos ligantes avaliados. As características micromecânicas e microestruturais dos ligantes foram usadas como 
parâmetros de entrada em um modelo analítico de previsão dos resultados dos ensaios realizados na prensa servo-hidráulica. A 
equivalência observada entre os resultados analíticos e experimentais ilustrou o potencial da modelagem analítica e indicou que as 
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propriedades individuais dos constituintes microestruturais dos ligantes foram obtidas adequadamente.

715 - AC - ESTUDO COMPARATIVO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E MECÂNICAS DE UM CONCRETO 
ASFÁLTICO ESTOCÁVEL E CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE CONVENCIONAL
Alefe Rodrigues Oliveira, Claudeny Simone Alves Santana

O asfalto é um dos mais antigos e versáteis materiais de construção utilizados pelo homem. Na maioria dos países do mundo, 
a pavimentação asfáltica é a principal forma de revestimento flexível. Este trabalho propõe, portanto, o estudo de uma mistura 
asfáltica do tipo CAUQ estocável, um novo tipo de material pouco estudado, um produto com aditivos que melhoram o desempenho 
e que possibilita sua estocagem e a aplicação a frio. A mistura foi estudada e caracterizada física e mecanicamente, posteriormente 
comparou-se os resultados com o CAUQ tradicional. O estudo se deu com a confecção de corpos de prova, diferenciando a 
temperatura e o grau de compactação. Os resultados obtidos demonstram que o CAUQ tradicional apresenta melhores resultados 
que o CAUQ estocável, e que este, apresenta melhores resultados quando aquecido. Palavras-chave: Concreto estocável. 
Caracterização física. Caracterização mecânica. Comparação.

415 - RT - UTILIZAÇÃO DO REJEITO DE MINÉRIO DE FERRO EM SUBSTITUIÇÃO AO AGREGADO MINERAL 
FINO EM MISTURAS ASFÁLTICAS
Igor Castro Sá de Oliveira, Adalberto Leandro Faxina

O objetivo deste trabalho é avaliar a utilização do rejeito proveniente da flotação do minério de ferro como material constituinte 
de misturas asfálticas. As misturas foram produzidas com um cimento asfáltico classificado como PG 64-16, combinado com o 
rejeito e agregados de gnaisse. Optou-se por avaliar o desempenho das misturas asfálticas utilizando a matriz de agregados finos 
(MAF), por meio da verificação do comportamento à fadiga das amostras com e sem o condicionamento à umidade. Os ensaios 
de dano serão realizados no reômetro de cisalhamento dinâmico (DSR) e as análises serão baseadas na teoria do dano contínuo 
viscoelástico. Os resultados já obtidos mostraram que as MAFs produzidas com adição do rejeito apresentaram uma pequena 
redução na vida de fadiga para níveis baixos de deformação e um aumento discreto da vida de fadiga para deformações elevadas, 
quando comparadas às misturas de controle.

584 - RT - EFEITO DAS MODIFICAÇÕES NO COMPORTAMENTO DOS LIGANTES E DAS MISTURAS 
ASFÁLTICAS
Jorge Luiz Oliveira Lucas Junior, Jorge Barbosa Soares, Lucas Babadopulos

A modificação dos ligantes e das misturas asfálticas pode afetar consideravelmente seu comportamento mecânico. O objetivo 
deste trabalho é investigar como as modificações influenciam o comportamento mecânico das misturas asfálticas. Serão usados 
dois tipos de agregado, um ligante (CAP 50/70), um Dope, uma Cal, resíduos plásticos e nanopartículas de óxido de zinco. Serão 
avaliados o dano por umidade, a deformação permanente e a fadiga de amostras secas e condicionadas à umidade. Espera-se 
entender quais modificadores têm efeito positivo e quais têm efeito negativo em cada parâmetro analisado.

Infraestrutura
ST - Ligantes e Misturas Asfálticas II

301 - AC - COMPORTAMENTO HIDRÁULICO E MECÂNICO DE UMA MISTURA ASFÁLTICA ABERTA 
ENQUADRADA COMO CAMADA POROSA DE ATRITO
Daniel Schneider, Gabriela Thaís Lehnen Mendes, Carolina Becker Porto Fransozi, João Rodrigo Guerreiro Mattos

Este artigo apresenta um estudo de dosagem para Camada Porosa de Atrito (CPA), que tem como característica a redução de água 
sobre o pavimento, resultando na diminuição dos riscos de hidroplanagem. A CPA é uma mistura asfáltica a quente aberta na qual 
a principal característica é a grande quantidade de vazios. O objetivo da pesquisa é determinar para quais teores de asfalto uma 
mistura asfáltica aberta atende aos critérios da CPA. Para isso, adaptou-se uma composição granulométrica adotada por Oliveira 
(2003), utilizando ligante asfáltico modificado por polímero AMP 55/75 nos teores de 3,0%, 3,5%, 4,0%, 4,5%, 5,0%, 5,5% e 
6,0%. Foram executados ensaios para a determinação do volume de vazios, resistência à tração por compressão diametral e 
desgaste por abrasão – Ensaio Cantabro, realizaram-se também ensaios de permeabilidade e módulo de resiliência. Os resultados 
permitiram concluir que apenas as misturas com teores de asfalto de 4,0% e 4,5% enquadraram-se como CPA.

321 - AC - PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL PARA A DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DO FILME DE 
LIGANTE EM MATRIZ DE AGREGADO FINO
Lucas Henrique Vieira, Patrícia Hennig Osmari, Francisco Thiago Sacramento Aragão, Renata Antoun Simão, Lilian Ribeiro de 
Rezende

A Matriz de Agregados Finos (MAF), uma fração intermediária entre o ligante e o concreto asfáltico, tem sido considerada como um 
constituinte importante de misturas asfálticas, onde grande parte do seu dano ocorre. O processo de fabricação de MAFs isoladas 
que sejam representativas de MAFs constituintes de misturas asfálticas requer o conhecimento de parâmetros volumétricos destas 
misturas, entre os quais destaca-se a espessura do filme de ligante, que, em combinação com a área superficial de agregados, pode 
fornecer informações importantes como o volume de ligante efetivo presente no material. Assim, esta pesquisa visa propor uma 
metodologia para a determinação da espessura do filme de ligante a partir da análise digital de imagens obtidas no Microscópio 
Eletrônico de Varredura (MEV) e tratadas no software AutoCad. As magnitudes dos valores determinados com a metodologia 
proposta corroboram com os da literatura, mas também indicam a não uniformidade da espessura do filme.

369 - AC - MÓDULO COMPLEXO DE MISTURAS ASFÁLTICAS EXTRAÍDAS E NÃO EXTRAÍDAS OBTIDO POR 
DOIS HISTÓRICOS DE CARREGAMENTO: COMPRESSÃO E TRAÇÃO-COMPRESSÃO
Gustavo dos Santos Pinheiro, Luciano Pivoto Specht, Cléber Faccin, Pablo Menezes Vestena, Lucas Feitosa de Albuquerque Lima 
Babadopolus, Deividi da Silva Pereira

O módulo complexo é um dos ensaios para avaliação da resposta fundamental tensão-deformação dos concretos asfálticos, que 
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pode ser modelada pelo modelo 2S2P1D. O carregamento utilizado afeta medidas obtidas de propriedades viscoelásticas das 
misturas, ainda fatores relacionados à distribuição das partículas dos agregados e seus vazios de ar afetam sua rigidez. Propôs-
se avaliar o módulo complexo para diferentes materiais – com amostras extraídas e não extraídas – incluindo investigação do 
efeito de variações no carregamento do ensaio. Constatou-se que a modelagem 2S2P1D se mostrou adequada para avaliação do 
comportamento reológico dos ensaios à compressão de amostras extraídas, fato que não ocorreu à tração-compressão. Destaca-se 
a consequência da extração sobre o volume de vazios, que influenciou nas respostas mecânicas dos materiais, sendo estas maiores 
que o fato de se trabalhar com compressão ou tração-compressão. Para casos práticos de uso dos valores de módulo complexo, 
amostras moldadas e ensaiadas à compressão parecem ser suficientes.

433 - AC - ANÁLISE DO LIGANTE MODIFICADO POR POLÍMERO REATIVO/NÃOREATIVO E ÁCIDO 
POLIFÓSFORICO NA DEFORMAÇÃO PERMANENTE EM MISTURAS ASFÁLTICAS
Mirtes Aila Rodrigues de Carvalho, Priscila Maria Sousa Gonçalves Luz, Christian Rafael Ziegler, Conrado Cesar Vitorino Pereira 
da Silva, Daniel Beserra Costa, Jonny Dantas Patrício, Cacildo de Medeiros Brito Cavalcante, John Kennedy Guedes Rodrigues

A deformação permanente é um dos defeitos mais presentes nos pavimentos asfálticos brasileiros, diminuindo o conforto e 
segurança dos usuários além de provocarem aumento nos custos operacionais. Uma alternativa para melhorar a resistência 
e durabilidade desses pavimentos é o uso em conjunto de polímeros reativos/não-reativos e ácido polifosfórico nos ligantes 
asfálticos pois essa combinação pode proporcionar melhores resultados que seu uso individual. O objetivo dessa pesquisa é avaliar 
à deformação permanente de misturas asfálticas com uso de ligantes modificados por polímero reativo/não-reativo associados ao 
ácido polifosfórico como catalizador em diferentes teores. Para isso foram realizados os ensaios de Módulo de Resiliência e Flow 
Number. Os resultados mostraram que as misturas asfálticas produzidas com os ligantes modificados são uma boa opção para um 
revestimento de alta qualidade adequado para uso em regiões com temperaturas elevadas, pois apresentaram maior resistentes 
à deformação permanente.

167 - AC - RESULTADOS DE ENSAIOS DE MÓDULO DINÂMICO PARA AVALIAÇÃO PRELIMINAR DO 
DESEMPENHO DE MISTURAS ASFÁLTICAS
Laynara Xavier Barroso, Lilian Ribeiro de Rezende

Vários estudos vêm buscando correlacionar as propriedades viscoelásticas obtidas por meio do ensaio de módulo dinâmico com 
o comportamento mecânico das misturas asfálticas. Assim, este trabalho tem como objetivo avaliar os resultados de ensaios de 
módulo dinâmico para misturas asfálticas com vista na previsão do comportamento mecânico. Para tanto foram executados ensaios 
de módulo dinâmico com seis misturas asfálticas distintas, produzidas com mesmo ligante asfáltico (CAP 50/70) e variando o tipo 
de agregado, a granulometria e o método de dosagem (Marshall e Superpave). Com as relações entre módulo dinâmico (|E*|) e 
ângulo de fase (δ) foi verificada a correlação com o comportamento mecânico das misturas asfálticas obtidas em termos de Flow 
Number (FN) e propriedades volumétricas. Para a deformação permanente, as melhores relações entre |E*|/sen(δ) e FN foram 
encontradas para misturas compostas com o mesmo agregado e ensaiadas na frequência de 20 Hz.

538 - AC - CONSIDERAÇÃO DA TEXTURA SUPERFICIAL AVALIADA A PARTIR DO PROCESSAMENTO 
DIGITAL DE IMAGENS (PDI) NA SELEÇÃO DE AGREGADOS MINERAIS PARA USO EM REVESTIMENTOS 
ASFÁLTICOS
Renan Santos Maia, Verônica Teixeira Franco Castelo Branco

O uso do Aggregate Image Measurement System (AIMS), baseado no Processamento Digital de Imagens (PDI), oferece a 
possibilidade de se avaliar a textura superficial de agregados e a microtextura de misturas asfálticas. Existe, entretanto, um 
descompasso entre a forma de classificação dessas propriedades e o fenômeno físico do atrito pneu-pavimento. Este trabalho 
busca associar tais propriedades e indicar como se considerar a textura superficial para uma seleção de agregados com foco na 
segurança viária. Avaliou-se a textura de pistas aeroportuárias de escala real e dos agregados empregados, a partir de ensaios 
tradicionais e de duas técnicas de PDI: AIMS e modelagem tridimensional, sendo esta associada a modelos de previsão de atrito. 
Observou-se uma significância estatística da microtextura do agregado mineral no atrito desenvolvido na superfície, sugerindo-se 
uma matriz de texturas superficiais mínimas para a matriz pétrea de agregados minerais, de forma a atender limites propostos de 
rugosidade do revestimento asfáltico.

554 - AC - AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA A DEFORMAÇÃO PERMANENTE E AO DANO POR FADIGA DE 
MISTURAS ASFÁLTICAS COM DOIS LIGANTES MODIFICADOS E UM CONVENCIONAL DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL
Andressa Ambrós de Oliveira, Victória Nunes Ramos, Chaveli Brondani, Evelyn Paniz Possebon, Luciano Pivoto Specht, Deividi da 
Silva Pereira

A avaliação de ensaios laboratoriais de resistência a deformação permanente em trilho de roda, bem como da resistência ao dano 
por fadiga, é de suma importância para contribuir com os estudos que buscam minimizar esses defeitos tão comumente encontrados 
nas rodovias brasileiras. Tais mazelas reduzem consideravelmente a segurança do usuário, bem como causa uma degradação 
acelerada da estrutura do pavimento. Essa pesquisa tem o objetivo de comparar a resistência a deformação permanente de três 
misturas asfálticas, diferenciadas pelo uso de ligante convencional e modificado, comumente usadas em revestimentos asfálticos 
do estado do Rio Grande do Sul. Percebeu-se que a mistura asfáltica composta pelo ligante modificado AMP 60/85 apresentou os 
melhores resultados em critérios de vida de fadiga quando comparados as demais misturas asfálticas. Todavia, na avaliação quanto 
a deformação permanente, a mistura com ligante convencional suportou um maior número de ciclos, em relação as outras duas 
modificadas.

Infraestrutura
ST - Ligantes e Misturas Asfálticas III

615 - AC - DESENVOLVIMENTO DE UM MODELO EMPÍRICO DE PREVISÃO DO MÓDULO DE RESILIÊNCIA 
DE MISTURAS ASFÁLTICAS
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Daniel Martins Barbosa Begonha, Isadora Guimarães dos Santos, Francisco Thiago Sacramento Aragão

O Módulo de Resiliência (MR) é uma propriedade indicativa da rigidez de misturas asfálticas, representada pela razão entre as 
magnitudes da tensão aplicada repetidamente e a deformação específica recuperável em ensaios de laboratório. A avaliação da 
rigidez de misturas asfálticas ganhou ainda mais destaque com o desenvolvimento de métodos de dimensionamento mecanístico-
empíricos de pavimentos. Embora não considere o comportamento viscoelástico do material, o MR é atualmente o parâmetro de 
projeto mais difundido no Brasil, presente no novo Método de Dimensionamento Nacional, o MeDiNa. Diante disso, o emprego de 
equações preditivas pode ser útil para estimativas iniciais de MR em fases de pré-projeto e seleção de materiais. Dessa forma, o 
objetivo dessa pesquisa é desenvolver um modelo de previsão para o MR de misturas asfálticas brasileiras. Para isso, foi reunido 
um banco de dados com propriedades de 56 misturas brasileiras. Por meio de análises estatísticas, utilizando coeficiente de 
determinação, erro padrão de estimativa, coeficiente de correlação e p-valor de variáveis em regressões lineares, foram avaliados 
inicialmente os parâmetros que possuem correlação mais forte com o MR das misturas. Parâmetros relacionados à composição 
granulométrica da mistura, teor de ligante e vazios no agregado mineral apresentaram boas correlações e foram adotados na 
formulação de equações preditivas. Os resultados obtidos indicam que as equações desenvolvidas apresentam bom potencial 
preditivo e podem ser ferramentas úteis nas fases iniciais de projetos rodoviários.

632 - AC - AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO USO DE POLÍMERO SBS E DA FAIXA GRANULOMÉTRICA NOS 
PARÂMETROS DA DOSAGEM MARSHALL. ESTUDO DE CASO: PAVIMENTAÇÃO DO PROLONGAMENTO DA 
AVENIDA JOÃO PAULO II
Iury Euclides Maciel, Marcelo Figueiredo Massulo Aguiar

Em obras rodoviárias é frequente o uso de diferentes tipos de ligante asfáltico e de faixas granulométricas para que a mistura 
asfáltica atinja os requisitos de projeto. O objetivo do trabalho é avaliar a influência do uso de polímero SBS e da faixa granulométrica 
(B ou C), nos parâmetros de dosagem Marshall. Para tal, foram utilizados diagramas de caixa e testes t de “Student”. Os principais 
resultados mostraram que o uso de polímero aumentou RBV e reduziu RTCD, fluência, VAM e volume de vazios. Ao mudar a 
faixa granulométrica, de faixa B para faixa C houve aumento de estabilidade e RBV e redução de fluência, VAM, volume de 
vazios e densidade aparente. Em verificação complementar, não foram encontradas correlações lineares válidas entre parâmetros 
os parâmetros volumétricos (Teor de asfalto, densidade aparente, volume de vazios, VCB, VAM e RBV) e mecânicos (RTCD, 
estabilidade e fluência) para a maioria das misturas.

710 - AC - AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA À AÇÃO DA ÁGUA EM MISTURAS ASFÁLTICAS MODIFICADAS 
POR NANOARGILA E POLÍMERO SBS
Gabriela Ceccon Carlesso, Glicério Trichês, João Victor Staub de Melo, Matheus Felipe Marcon, Liseane Padilha Thives, Adosindro 
Joaquim de Almeida

A ação da água nas misturas asfálticas é capaz de acelerar a formação de defeitos no revestimento, aumentando a necessidade de 
manutenções e reduzindo a segurança dos usuários das rodovias. Visando a busca por maior resistência aos efeitos negativos da 
umidade, sobretudo diante do possível emprego de um nanomaterial para este fim, a pesquisa avaliou a resistência à ação da água 
em quatro misturas asfálticas: (1) com ligante convencional (CAP 50-70); (2) com ligante modificado por nanoargila (3%NA); (3) 
com ligante modificado por polímero SBS (SBS 60/85E); e (4) com ligante modificado por nanoargila e SBS (3%NA + 2% SBS). 
A avaliação foi realizada por meio de ensaios de Lottman modificado. Como resultado, observou-se que a nanoargila e o polímero 
SBS podem atuar, de maneira isolada ou conjunta, como melhoradores da resistência à ação deletéria da água, sendo o melhor 
comportamento observado para a mistura 3% NA + 2% SBS.

727 - AC - INFLUÊNCIA DE PERÍODOS DE REPOUSO NA RESISTÊNCIA À FADIGA DE UMA MISTURA 
ASFÁLTICA ENSAIADA NO APARATO A QUATRO PONTOS
João Victor Staub de Melo, Danilo Panetta de Faria, Luana Schuster, Wellington Broering

Dentre os defeitos de maior incidência nos pavimentos asfálticos nacionais, a fadiga das misturas asfálticas configura um dos 
principais mecanismos de ruptura da camada de revestimento. Devido às suas propriedades reológicas, os ligantes asfálticos 
apresentam potencial autorreparador, fator que tem despertado o interesse de pesquisadores da comunidade acadêmica nacional 
e internacional. Dentro deste contexto, este artigo apresenta os resultados de um estudo sobre os efeitos de períodos de repouso 
na resistência à fadiga de uma mistura asfáltica ensaiada no aparato a quatro pontos. Para tanto, foi realizada a formulação de 
uma mistura asfáltica em laboratório, obtidos corpos de prova prismáticos e realizados ensaios de fadiga com e sem períodos de 
repouso. Os resultados comprovam o efeito reparador de períodos de repouso na mistura asfáltica estudada. Os tempos de repouso 
quando inseridos em um protocolo de ensaio de fadiga, podem resultar em significativos incrementos na vida do material.

402 - AC - EVOLUÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES EUROPÉIAS DE LIGANTES ASFÁLTICOS BASEADAS EM 
DESEMPENHO
Leni Figueiredo Mathias Leite, Laura Maria Goretti da Motta

As especificações por desempenho europeias de ligantes asfálticos (usado o termo betume) estão em estudo desde 1999. Desde 
então, muitos parâmetros reológicos foram propostos, utilizando os equipamentos das especificações americanas, normas 
europeias foram desenvolvidas, e planos interlaboratoriais foram realizados por países da Comunidade Europeia. No entanto, 
até agora nenhuma nova especificação europeia foi proposta efetivamente. O comité europeu de normalização para ligantes 
betuminosos, CEN TC-336, está atualmente definindo um novo modelo de especificações mais adaptado à realidade local. Os 
problemas encontrados estão relacionados à falta de experiência de muitos laboratórios, à complexidade dos ensaios, ao tempo de 
realização dos mesmos e ao custo dos equipamentos. O enfoque dado é bastante conservador, distinguindo o betume simples, onde 
ensaios reológicos não aportam valor, dos betumes modificados, onde a inclusão da reologia se faz necessária e para as próximas 
especificações equipamentos de ensaios reológicos serão obrigatórios. Não obstante, a implementação destas especificações será 
gradual, sendo necessário acumular dados e experiência para se ter informação sobre as diferentes classes de desempenho.

297 - AC - ANÁLISE DO DESEMPENHO DE MISTURAS ASFÁLTICAS DRENANTES UTILIZANDO LIGANTES 
ASFÁLTICOS MODIFICADOS
Emmanuelle Stefânia Holdefer Garcia, Vanesa María Kolodziej, Liseane Padilha Thives, Glicério Trichês
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Neste artigo foram avaliadas em laboratório as propriedades drenantes e de resistência mecânica de duas misturas asfálticas 
drenantes. Com igual curva granulométrica aberta e diâmetro máximo de agregado de 9,5 mm, as misturas apresentam dois 
tipos de ligantes asfálticos modificados, borracha moída de pneus e polímero Estireno-Butadieno-Estireno (SBS). Foram realizados 
ensaios de desgaste, dano por umidade induzida, deformação permanente e permeabilidade (permeâmetro de carga variável). O 
teor de ligante da mistura borracha foi de 5% e da mistura SBS de 6%. Ambas apresentaram volume de vazios acima de 18%, 
vazios comunicantes acima de 10%, desgaste Cantabro e o dano por umidade induzida interiores a 20% e deformação permanente 
inferior a 10%. A velocidade de escoamento foi superior a 0,12 cm/s nas duas misturas. Ao final, tem-se que as duas misturas 
satisfazem as condições submetidas nos ensaios e os dois tipos de ligante podem ser utilizados em misturas asfálticas drenantes.

777 - AC - INFLUÊNCIA DA FORMA E DOS PARÂMETROS GRANULOMÉTRICOS NO RESULTADO DE FLOW 
NUMBER
Amanda Lyz Nogueira Rodrigues, Fernanda Leite Soares, Jorge Barbosa Soares, Juceline Batista dos Santos Bastos

Avalia-se a influência da forma e da granulometria dos agregados que compõem as misturas asfálticas quanto à resistência 
à deformação permanente. Assim, granulometrias de nove misturas asfálticas foram classificadas por dois métodos, sendo o 
Bailey e a Faixa de Agregados Dominantes (FAD). A forma, textura e angularidade dos agregados foram avaliadas através do 
Processamento Digital de Imagens (PDI) por meio Aggregate Image Measurement System (AIMS), em que os agregados foram 
classificados através de metodologias nacional e internacional. O FN mostrou maior correlação com a característica de forma 2D 
(agregado miúdo). Já a FAD mostrou-se promissora para avaliar a resistência à deformação permanente, fundamentando-se em 
um único parâmetro granulométrico que foi a porosidade FAD. Quanto à comparação de classificação do AIMS, os resultados de 
esfericidade e angularidades dos agregados graúdos e miúdos foram iguais. Isso expõe a semelhança das características de forma 
dos agregados de diferentes regiões.

Infraestrutura
ST - Materiais e Tecnologias Ambientais II

487 - RT - AVALIAÇÃO DA INCORPORAÇÃO DE ASFALTO RECICLADO EM CAMADA POROSA DE ATRITO
Carla Marília Cavalcante Alecrim, Verônica Teixeira Franco Castelo Branco

Esta pesquisa tem como objetivo avaliar a incorporação de material asfáltico fresado, em diferentes teores, em mistura asfáltica 
do tipo Camada Porosa de Atrito (CPA). As misturas propostas e uma mistura de referência, sem fresado, serão dosadas pelo 
método Marshall e o atendimento a parâmetros requeridos em norma será verificado. Além disso, propriedades funcionais e de 
rigidez, além da resistência à deformação permanente e à fadiga serão obtidas. A interação do Asfalto Modificado por Polímero 
(AMP) utilizado na CPA com o asfalto envelhecido presente no fresado será avaliada por meio do Reômetro de Cisalhamento Direto 
(do inglês, Dynamic Shear Rheometer). Por fim, pretende-se verificar, por meio de simulação em software de dimensionamento de 
pavimentos, a contribuição estrutural desta camada com espessuras mais esbeltas, já que vem sendo prática comum na cidade de 
Fortaleza (CE), onde a pesquisa está sendo desenvolvida, sua utilização em ambientes urbanos em detrimento de misturas densas.

610 - AC - AVALIAÇÃO DA EMISSÃO DE MATERIAL PARTICULADO E DIÓXIDO DE NITROGÊNIO NA 
USINAGEM DE MISTURAS ASFÁLTICAS
Amanda Pontes Maia Pires Alcantara, Jefferson Pereira Ribeiro, Lucas Melo Barbosa, Verônica Teixeira Franco Castelo Branco, 
Bruno Vieira Bertoncini, Rivelino Martins Cavalcante

O presente estudo avaliou as emissões atmosféricas oriundas do processo de usinagem de misturas asfálticas. Os serviços de 
pavimentação asfáltica são de grande importância para o crescimento das cidades, sobretudo em centros urbanos, onde há uma 
maior necessidade de escoamento de mercadorias e de deslocamento de pessoas. No entanto, a indústria da infraestrutura de 
transportes pode gerar problemas ambientais, em especial, contribuições significativas à poluição atmosférica, uma vez que 
diversos poluentes são emitidos durante os serviços de pavimentação asfáltica. Para analisar o impacto da usinagem de uma mistura 
asfáltica, foram utilizados métodos de amostragem passiva, para análise de NO2 e amostragem ativa para análise de Material 
Particulado (MP). Os resultados mostraram que as concentrações de MP na usina ultrapassaram os valores limites estabelecidos 
pela OMS e pelo CONAMA para padrões de qualidade do ar, enquanto as concentrações de NO2 estiveram consideravelmente 
abaixo desses limites.

770 - AC - PROPOSIÇÃO DA DOSAGEM E AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE ASFALTO RECICLADO EM 
CAMADA POROSA DE ATRITO
Carla Marília Cavalcante Alecrim, Renan Santos Maia, Verônica Teixeira Franco Castelo Branco

Diversas são as utilizações de asfalto reciclado (do inglês, Reclaimed Asphalt ou RA) em camadas de revestimento, dentre elas 
os asfaltos porosos. No Brasil, o RA não vem sendo utilizado para este fim, embora seja importante estudar essa aplicação para 
ampliarem-se as possibilidades de utilização deste material. Assim sendo, este trabalho tem como objetivo principal investigar o 
desempenho de uma mistura do tipo Camada Porosa de Atrito (CPA) com adição 15% de RA, sob o ponto de vista dos requisitos 
previstos na norma brasileira. Os métodos de compactação Marshall e giratório para esse tipo de mistura também foram comparados 
neste estudo. Concluiu-se que a adição de RA não prejudicou o desempenho se comparado ao da mistura de referência, embora 
ambas não tenham satisfeito a todos os requisitos previstos em norma. A compactação giratória, porém, produziu misturas com 
melhores desempenhos se comparada a compactação Marshall, mantendo-se a volumetria das misturas.

432 - AC - AVALIAÇÃO DO USO DE CINZAS DE CARVÃO MINERAL ADVINDAS DE USINA TERMELÉTRICA 
NO ESTADO DO CEARÁ NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS SUSTENTÁVEIS
Sarah Denise Vasconcelos, Francisco de Assis Franco Vieira, Suelly Helena de Araújo Barroso

A aplicação de resíduos na pavimentação se torna uma excelente alternativa, haja vista a possibilidade de incorporação de grandes 
volumes desses materiais, diminuindo os custos de tratamento e disposição do resíduo. Este estudo objetiva avaliar mecânica 
e ambientalmente a utilização de cinzas de carvão provenientes de uma termelétrica, localizada na Região Metropolitana de 
Fortaleza, em camadas de base e sub-base de pavimentos. Para isso, foram produzidas em laboratório misturas de cinzas-solo-cal 
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submetidas aos ensaios de compactação, Índice de Suporte Califórnia, módulo do resiliência e resistência à compressão simples. 
Ademais, foram realizados também ensaios ambientais em amostras no estado solto (lixiviação e solubilização) e no estado 
compactado (lixiviação em coluna). Posteriormente, foi dimensionado pelo método mecanístico-empírico estruturas de pavimentos 
com as misturas que apresentaram resultados mecânicos satisfatórios. Concluiu-se que o reaproveitamento dos resíduos da 
termelétrica na pavimentação representa uma alternativa viável técnica e ambientalmente para a construção de pavimentos 
autossustentáveis.

461 - AC - AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS GEOTÉCNICOS OBTIDOS DE MISTURAS DE SOLO, ESCÓRIA DE 
COBRE JATEADA E CIMENTO PORTLAND
Bruno Lima Mendonça, Guilherme Bravo de Oliveira Almeida, Erinaldo Hilário Cavalcante, Michéle Dal Toé Casagrande

Este trabalho apresenta uma análise de misturas de solo, escória de cobre jateada (50 a 100%) e cimento Portland CP V-ARI (3 
e 5%), ambos em relação à massa seca de solo. A classificação do solo e da escória foi A-2-4 (0), porém, a escória apresentou 
um comportamento de areia mal graduada. A adição da escória faz aumentar a fração areia, o peso específico seco e reduzir a 
umidade ótima. Maiores teores de escória deixa a mistura mais granular, reduzindo a resistência para um mesmo teor de cimento. 
O coeficiente de permeabilidade diminui em relação ao do solo, mas tende a aumentar com a adição de escória para o mesmo teor 
de cimento. A pesquisa mostrou uma alternativa de a escória ser adicionada ao solo e cimento Portland, uma opção em reutilizá-la 
na própria fonte geradora, na construção de aterros ou camadas de pavimentos de baixo volume de tráfego.

571 - AC - AVALIAÇÃO DO PARÂMETRO DE MÓDULO DE RESILIÊNCIA PARA CAMADA DE BASE CINZA/
CAL DE PAVIMENTO A PARTIR DE ENSAIOS IN SITU APLICANDO O GEOGAUGE
Paulo Victor de Araujo Fernandes, Francisco de Assis Franco Vieira, Bruno Tiago Angelo da Silva, Suelly Helena de Araújo Barroso

O trecho experimental da Universidade Federal do Ceará (UFC) foi construído empregando cinzas de carvão mineral do Complexo 
Termelétrico do Pecém. A sua camada de base é constituída por Brita Graduada Simples e quatro tipos de misturas cinza/cal. Alguns 
equipamentos de campo como o Geogauge (SSG) pode determinar valores constantes de Módulo de Resiliência (MR) das camadas 
do pavimento. Entretanto, no ensaio Triaxial de Cargas Repetidas (TCR) o MR quase sempre não é constante, apresentando-se 
como modelo matemático. Resolveu-se usar o SSG para análise do MR de campo da camada de base do trecho. Para tanto, os 
quatro tipos de misturas (cinza/cal) usados na base do trecho foram ensaiados tanto em campo quanto em laboratório. Os dados 
obtidos foram avaliados através de análise estatística de regressão para se tentar obter uma correlação entre os valores de MR de 
campo e laboratório.

774 - AC - ANÁLISE LABORATORIAL DA INCORPORAÇÃO DE FRESADO EM MISTURAS ASFÁLTICAS 
APLICADAS EM CAMPO
Sara Vieira Menezes, Jorge Barbosa Soares, Juceline Batista dos Santos Bastos

A geração de resíduos da pavimentação fez com que a própria área buscasse fontes alternativas e sustentáveis. Apesar de ser uma 
técnica que apresente uma variedade de estudos, há ausência na literatura de trabalhos que analisem as misturas asfálticas com 
esse resíduo de forma mais completa, além da ampliação da pesquisa para o campo. Diante disso, este trabalho tem o objetivo 
de comparar mecanicamente duas misturas, com e sem fresado, abrangendo os seguintes parâmetros: rigidez, deformação 
permanente, trincamento por fadiga e resistência à tração. A mistura com fresado mostrou-se promissora. Assim, a incorporação 
de 18% de fresado impactou no melhor comportamento em laboratório e em campo.

Infraestrutura
ST - Aeroportos e Ferrovias I

417 - AC - EFEITO DO VALOR ASSOCIADO A FATORES OPERACIONAIS NA TOMADA DE DECISÃO EM 
GERÊNCIA DE PAVIMENTOS AEROPORTUÁRIOS
Filipe Almeida Corrêa do Nascimento, Marcelino Aurelio Vieira da Silva

O Sistema de Gerência de Pavimentos Aeroportuários é essencial para prever condições atuais e futuras das pistas e auxilia no 
processo de tomada de decisão. Entretanto, uma limitação encontrada é a baixa abrangência da análise no ambiente daquela 
infraestrutura. Para prover uma abordagem inicial do impacto dos cenários de intervenção no pavimento sobre a operação do 
aeroporto e implementá-lo no processo de decisão, esse artigo propõe a inclusão, em fluxo de caixa, do valor presente líquido 
relacionado ao tempo operacional de pista interditada, que integra previsões de demanda de passageiros baseadas em aprendizagem 
de máquina e receita operacional líquida. Valendo-se de um estudo de caso realizado no Aeroporto Internacional de Brasília, uma 
Área Equivalente de Suscetibilidade Operacional trouxe uma ideia palpável de impactos sobre a operação em relação aos custos 
estruturais, tornando possível a visualização das condições de viabilidade financeira de cenários de intervenção no pavimento que 
seriam convencionalmente descartados.

501 - AC - AVALIAÇÃO DE INTEGRIDADE DE PISTA DE POUSO E DECOLAGEM TIPO AAUQ PELA 
METODOLOGIA DE ÍNDICE DE GRAVIDADE GLOBAL NO ESTADO DO AMAZONAS
Daniel Jardim Almeida, Victor Hugo Rodrigues Barbosa, Marcos Valério Mendonça Baia, Alberlan Freitas Pereira, Alexandre da 
Silva Leocádio

A escassez de material pétreo na região amazônica exige frequentemente que construtores busquem soluções de pavimentação 
que não utilizem agregados graúdos. A areia asfáltica usinada a quente (AAUQ), apesar da susceptibilidade às deformações 
permanentes, é uma técnica comumente adotada nas pistas dos aeródromos no estado do Amazonas. Contudo, variáveis como o 
clima e até mesmo erros executivos fazem com que patologias - muitas vezes precoces, apareçam. Esse trabalho realizou de forma 
objetiva uma avaliação na superfície de pavimento flexível em um aeródromo no Estado do Amazonas, classificando as ocorrências 
aparentes e levantando as deformações permanentes com treliça para medição de flechas e conceituando o Índice de Gravidade 
Global. A condição geral da pista foi avaliada como péssima e, quando seccionadas em cinco subtrechos, obtiveram avaliações de 
regular a péssima, realçando as dificuldades e riscos que pistas de pouso e decolagem em estados similares podem estar sujeitas.
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68 - RT - AVALIAÇÃO DA DRENAGEM SUPERFICIAL EM PISTA DE POUSO E DECOLAGEM POR MEIO DE 
PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGEM (PDI)
Ana Kássia Lopes Gonçalves, Francisco Heber Lacerda de Oliveira

Diante do cenário de inovações tecnológicas, novas técnicas de avaliação de drenagem superficial ganham destaque. Este relatório 
refere-se à dissertação em andamento, cujo objetivo é analisar o escoamento superficial das águas pluviais com avaliação da 
macrotextura de revestimentos asfálticos em pistas de pouso e decolagem por meio de Processamento Digital de Imagens (PDI). 
Para tanto, serão realizados os ensaios de Mancha de Areia e Drenabilidade como parâmetros para correlação com o método 
por PDI. Há poucos métodos propostos para avaliação da drenagem superficial do pavimento em pistas de pouso e decolagem, 
sendo a contribuição desse trabalho o avanço nas técnicas de avaliação, bem como para as questões de segurança das operações 
aeroportuárias.

368 - RT - PROPOSIÇÃO DE MODELO DE PREVISÃO PARA O COEFICIENTE DE ATRITO MEDIDO EM 
PAVIMENTO AEROPORTUÁRIO
José Breno Ferreira Quariguasi, Francisco Heber Lacerda de Oliveira, Saulo Davi Soares e Reis

Pousos e decolagens são as operações mais críticas de um voo, pois são as fases mais suscetíveis à ocorrência de acidentes. Em 
muitos casos, as condições de aderência pneu-pavimento – representados pelos parâmetros coeficiente de atrito e macrotextura – 
são um dos fatores contribuintes no que se refere à eficácia de frenagem da aeronave. Diante disso, a Agência Nacional de Aviação 
Civil estabelece a verificação periódica desses parâmetros para atestar a segurança das operações. Tais verificações, contudo, são 
dispendiosas, pois demandam bastante tempo e elevados custos de execução. Através do uso de Redes Neurais Artificiais, pretende-
se elaborar um modelo para prever o coeficiente de atrito em pavimentos aeroportuários. Para isso serão utilizados, inicialmente, 
dados de coeficiente de atrito, macrotextura, manutenção, tráfego de aeronaves do Aeroporto Internacional de Fortaleza, além de 
variáveis climáticas. Os resultados preliminares mostram-se favoráveis e compatíveis à estimativa do coeficiente de atrito na pista 
de pouso e decolagem analisada.

778 - AC - AVALIAÇÃO ESTRUTURAL DE PAVIMENTOS FERROVIÁRIOS DO CORREDOR CENTRO SUDESTE 
PAULISTA UTILIZANDO O SOFTWARE SYSTRAIN
Artur Cortes da Rosa, Magdiel Acaz de Oliveira Teixeira, Antonio Carlos Rodrigues Guimarães, Laila de Oliveira e Silva Ribeiro da 
Cruz, Dalila Carvalho de Almeida Filippetto Pires, Ronaldo Gonçalves de Freitas

Visando identificar os principais problemas geotécnicos no pavimento ferroviário localizado no Corredor Paulista, este trabalho 
aborda uma análise das condições estruturais e do comportamento mecânico de plataformas ferroviárias localizadas entre as 
estações de Boa Vista Nova até Cravinhos-SP. Com base na mecânica dos pavimentos, utilizou-se o método dos elementos finitos, 
através do software Systrain, para simular o comportamento tensão x deformação da via permanente. Finalmente, a partir 
dos resultados, verificou-se que é possível aplicar o programa computacional como ferramenta de modelagem das tensões e 
deformações do pavimento ferroviário, com o intuito de identificar os problemas de origem geotécnica.

768 - AC - UMA CONTRIBUIÇÃO À ANÁLISE NUMÉRICA MECANISTICA DA DISPERSÃO DAS TENSÕES 
ATUANTES NO PAVIMENTO FERROVIÁRIO
Mayara Souza Gomes, Marina Donato, Filipe Souza de Jesus, Paulo Roberto Borges, Antonio Carlos Rodrigues Guimarães, Maria 
Esther Soares Marques

Ainda nos dias atuais, boa parte dos projetos de superestrutura se utilizam de equações empíricas para o cálculo dispersão das 
tensões no pavimento ferroviário. Verifica-se com a utilização destas equações, resultados conservadores quando comparados 
aos resultados obtidos com a aplicação dos modelos mecanísticos. O objetivo deste estudo está na apresentação de um modelo 
numérico simplificado, para a análise da trajetória de dispersão das tensões atuantes no pavimento ferroviário, face à variação 
do módulo resiliente do subleito. O modelo se aplica à verificação da capacidade de suporte da plataforma de terraplenagem para 
uma carga por eixo e superestrutura padrão. Os valores de dispersão das tensões atuantes no pavimento foram preliminarmente 
definidos com o auxílio do programa Ferrovia 3.0, procedeu-se à análise numérica com o suporte do Matlab R2016b, ajustando uma 
superfície à nuvem de pontos das tensões, com posterior obtenção do modelo numérico. O resultado é promissor e se apresenta 
como uma alternativa à avaliação da capacidade de suporte dos subleitos interceptados por pavimentos ferroviários.

Infraestrutura
ST - Aeroportos e Ferrovias II

795 - RT - UM ESTUDO PARA AVALIAÇÃO DA INTEGRIDADE ESTRUTURAL DA PLATAFORMA FERROVIÁRIA
Laila de Oliveira e Silva Ribeiro da Cruz, Antonio Carlos Rodrigues Guimarães, Carmen D. Castro

Grande maioria das malhas ferroviárias brasileiras são antigas e apresentam níveis de degradação em vários trechos prejudicando 
a operação das ferrovias. Este trabalho apresenta um método simplificado para avaliar as condições da infraestrutura com uma 
sequência de ações considerando ensaios de campo com DCP e LWD, ensaios de laboratório para verificar o módulo resiliente e a 
deformação permanente, e a simulação numérica para analisar a plataforma ferroviária. Para as etapas realizadas, verificou-se que 
a infraestrutura do trecho apresenta subleito com módulos resilientes altos enquanto o lastro e o sublastro o módulo tem valores 
baixos e desproporcionais no mesmo ponto.

258 - AC - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA AOS PROCESSOS DE MANUTENÇÃO DE VIA PERMANENTE 
FERROVIÁRIA
Gabriel Silva Nunes

Este trabalho discorre acerca do transporte ferroviário, especificamente a área de manutenção de via permanente. Tem como 
propósito o estudo de aplicações dos conceitos de Inteligência Artificial e a busca de soluções inovadoras para os processos 
de manutenção. Através da técnica de pesquisa bibliográfica, permite uma ampliação do conhecimento e análises de diversas 
aplicações reais de IA no âmbito da manutenção de via permanente ferroviária. Em uma das etapas do desenvolvimento do 
trabalho, um questionário foi aplicado a profissionais que tem relação com a área de via permanente com o intuito de compreender 
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diferentes opiniões sobre o tema e verificar a sua relevância na atualidade. Observou-se uma transformação nos processos de 
manutenção e gerenciamento de ativos, que se desdobra fundamentada nos conceitos da Inteligência Artificial. Ficou evidente a 
relevância do tema em nível global e que a busca pelo seu domínio está crescendo gradativamente no setor ferroviário.

330 - AC - UM ESTUDO COMPARATIVO DA APLICAÇÃO DE UNDER SLEEPER PAD PARA FERROVIAS DO 
TIPO HEAVY HAUL
Fabiana Bartalini von der Osten, Aldrei Camille Max Skwarok, Rafael Lopes Witiuk

Realizou-se a comparação entre dormentes de concreto utilizados na superestrutura ferroviária sem o uso Pad e com o uso da 
palmilha. Além disso, foram analisados os parâmetros de danos do lastro devido carga transportada, estabilização da camada 
superior do lastro, ruídos e vibrações. Comparações estas baseadas na revisão da bibliografia existente acerca das aplicações da 
palmilha em um contexto nacional, tendo em vista seu uso na Estrada de Ferro Carajás, e nas ferrovias da Áustria - Österreichische 
Bundesbahnen (ÖBB) – a partir dos estudos desenvolvidos pela Getzner (2017a; 2017b; 2017c).Com os resultados pode-se 
afirmar que a palmilha aumenta a área de contato entre dormente e lastro, eliminando o efeito dos hanging sleepers (dormentes 
em suspensão), gerando menos quebra de lastro e menor frequência de socarias. Ou seja, atenua as forças dinâmicas aplicadas 
na camada do lastro e sublastro, aumentando a distribuição das mesmas em maior número de dormentes.

485 - AC - UM MÉTODO PARA A ESTIMATIVA DA DEFLEXÃO DO PAVIMENTO FERROVIÁRIO
George Wilton Albuquerque Rangel, Laura Maria Goretti da Motta

Este artigo apresenta parte dos fundamentos teóricos e do desenvolvimento de um método para a estimava da deflexão de 
pavimentos ferroviários lastreados e a comparação com medidas de campo, realizadas por outros pesquisadores. Foram realizadas 
768 simulações computacionais utilizando o Método dos Elementos Finitos (MEF) no software ABAQUS 2016 para parametrizar a 
influência de diferentes variáveis na estimativa de deflexões, como o carregamento, a bitola, trilhos, dormentes, a espessura e 
o módulo de resiliência das camadas no comportamento mecânico global do pavimento. Utilizou-se modelo elástico linear para a 
simulação dos trilhos, fixações e dormentes, o critério de Drucker-Prager para o lastro e o modelo de GUIMARÃES (2009) para o 
sublastro e subleito, implementado por intermédio da rotina UMAT. Os resultados obtidos foram utilizados para gerar um sistema 
matricial correlacionando o grupo de variáveis parametrizadas e as deflexões encontradas em cada simulação. A solução do 
sistema matricial permitiu a definição de uma equação genérica para estimar a deflexão de determinado pavimento ferroviário, 
dentre aqueles simulados ou outro similar. Comparações dos resultados da equação formulada com valores de deflexões medidas 
em campo por outros pesquisadores mostram a aplicabilidade do método como uma ferramenta eficiente para a previsão de 
deslocamentos verticais do pavimento ferroviário.

542 - AC - DINÂMICA DA ÁGUA EM UM PERFIL DE VIA FÉRREA – PRINCIPAIS ASPECTOS E AVALIAÇÃO 
NUMÉRICA
José João Pires de Oliveira Filho, Guilherme Castro, Rosângela Motta, Liedi Bariani Bernucci, Robson Correia da Costa

A infraestrutura da via férrea tradicional é composta por materiais granulares que possuem seu comportamento influenciado pelas 
características geotécnicas e climáticas. Estas provocam uma variação do teor de umidade dos materiais, podendo impactar de 
maneira relevante no seu comportamento mecânico. Estudos a respeito da influência do teor de umidade e da pressão de sucção 
nos materiais geotécnicos são abordados especificamente pela mecânica dos solos não saturados aliados a aspectos hidrológicos 
e climáticos. Este trabalho almeja avaliar a respeito da capacidade de infiltração de água em um perfil da via férrea considerado 
as características geotécnicas e de retenção de água, além das climáticas locais por meio de ensaios laboratoriais e modelagem 
numérica (MEF). Os resultados mostraram a diferença quanto à variação do teor de umidade e sucção, além dos avanços das 
frentes de infiltração nos diferentes materiais da via férrea (sublastro e subleito) considerando distintos cenários climáticos.

714 - AC - ESTUDO DA INFLUÊNCIA DO PERFIL DA PLATAFORMA FERROVIÁRIA SUBMETIDA À ÁGUA DA 
CHUVA NO SEU COMPORTAMENTO ESTRUTURAL
Luisa Carla de Alencar Menezes, Antonio Carlos Rodrigues Guimarães, Carmen Dias Castro

É usual a utilização da umidade ótima no dimensionamento de pavimentos baseado no método empírico Índice de Suporte 
Califórnia. No entanto as variações do clima podem alterar as condições do pavimento, sobretudo das plataformas ferroviárias 
pois não possuem revestimento ficando expostas às intempéries. Sabe-se que variações de umidade no solo podem alterar suas 
propriedades mecânicas, como o módulo resiliente. É objetivo deste trabalho simular o comportamento da umidade no solo da 
região da Estrada de Ferro Carajás, quando submetido à precipitação para diferentes perfis de plataforma. Para tanto realizou-
se uma modelagem no software IVFlow utilizando-se como parâmetros de entrada dados de precipitação, curvas de retenção 
e condutividade hidráulica e modelo hidráulico. Verificou-se que o solo não restringiu a percolação da água e que o perfil de 
plataforma singela com aterro apresentou desempenho inferior em relação aos demais quanto à infiltração da água precipitada.

46 - AC - ESTUDO DE TRAÇADOS E ANTEPROJETO DA FERROVIA EF-262, TRECHO ALTO ARAGUAIA-
UBERLÂNDIA (FERROVIA DO CERRADO)
Samanta Soares Queiroga, Luiz Miguel de Miranda

O presente trabalho trata do Estudo de Traçados da Ferrovia do Cerrado, que aborda procedimentos de definição do traçado e 
anteprojeto geométrico da ferrovia EF-262, trecho Alto Araguaia/MT-Uberlândia/MG. Para tanto é feita uma descrição da metodologia 
e das ferramentas usadas que levaram ao detalhamento do traçado, anteprojeto geométrico e anteprojeto de superestrutura 
ferroviária, em obediência à normas do DNIT e da ABNT. Sua importância está referida à integração que essa ferrovia propicia, 
ligando as ferrovias RUMO Logística, Ferrovia Norte-Sul- FNS e Ferrovia Centro-Atlântica- FCA. O trabalho é justificado pela 
necessidade da melhoria dos corredores de exportação da região central do Brasil, abrangendo regiões de Mato Grosso, Goiás e 
Minas Gerais, motivada pela expansão do agronegócio que gera grande quantidade de cargas de baixo valor agregado na região 
cortada pelas rodovias federais BR-364, BR-060, BR-365 e BR-452, região polarizada pelo polo Uberlândia.

Infraestrutura
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322 - AC - ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE AS METODOLOGIAS DE COMPACTAÇÃO DA ABNT (2016) E 
DNIT (2018) PARA SOLO ARGILOSO E ARENOSO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Fernando Luiz Zucchi, Paula Taiane Pascoal, Thaís Aquino dos Santos, Talis Cezar Mendes, Magnos Baroni, Rinaldo José Barbosa 
Pinheiro

Conhecer o comportamento dos solos e seus ensaios de caracterização é determinante no processo de dimensionamento das 
camadas de um pavimento e na especificação dos materiais de que serão constituídas. O presente estudo investigou o método 
de compactação normatizado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o método do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (DNIT), de um solo argiloso, proveniente da cidade de Cruz Alta e de outro solo arenoso, do município 
de São Leopoldo, ambos no Rio Grande do Sul. Buscou-se comparar as similaridades e diferenças de resultado em suas curvas 
de compactação. Em um contexto geral, a metodologia de compactação da ABNT apresentou valores superiores de densidade 
máxima, enquanto o método do DNIT apresentou valores maiores de umidade ótima para os solos ensaiados.

328 - AC - ESTUDO DA INFLUÊNCIA DE INCORPORAÇÃO DE CIMENTO EM SOLO ARENOSO ATRAVÉS DE 
ENSAIOS TRIAXIAIS DE MÓDULO DE RESILIÊNCIA
Débora da Silva Cardoso, Eduarda Fontoura, Douglas Cardoso Engelke, Anna Paula Sandri Zappe, Natália Guterres Mensch, Lélio 
Antônio Teixeira Brito

A pesquisa realizada buscou estudar o comportamento mecânico de solo estabilizado com cimento Portland através do ensaio 
triaxial de cargas repetidas, com teores de cimento de 3, 5 e 7%, nas idades de cura de 7, 14 e 28 dias, e as análises foram feitas 
a partir de três modelos de regressão amplamente aplicado: em função da tensão confinante (σ3), da tensão desviadora (σd) e 
composto (σ3- σd). A partir das análises, foi possível confirmar uma forte correlação do comportamento resiliente dos materiais 
com as tensões de confinamento aplicadas, bem como ampliar a base de dados resilientes para solos nacionais estabilizados com 
cimento. Também se evidenciou a influência dos diferentes teores de cimento na rigidez do solo em função dos períodos de cura; 
o teor de 3% obteve redução do incremento do módulo em tempo inferior aos teores maiores do agente cimentante, que tiveram 
maior lentidão no processo de acréscimo de rigidez.

360 - RT - PROSPECÇÃO E MODELAGEM DE CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DE SOLOS PARA 
PAVIMENTAÇÃO: O CASO DA RIDE GRANDE TERESINA
Antunildo Araújo Sá Júnior, Carlos Augusto Uchôa da Silva

O desconhecimento generalizado bem como a carência de mapas geotécnicos de solos para fins específicos de pavimentação, 
aliado aos altos custos financeiros com o controle de qualidade dos materiais das camadas granulares dos pavimentos rodoviários 
motivou o interesse pela prospecção e desenvolvimento de modelos de predição das propriedades geotécnicas mais relevantes 
para os solos da área de estudo. O objetivo principal deste estudo é prospectar, caracterizar, modelar e mapear os parâmetros 
geotécnicos de solos relevantes para pavimentação na região de estudo, a partir de variáveis biofísicas. Elegeu-se como área de 
estudo a Região Integrada de Desenvolvimento – RIDE Grande Teresina. O método adotado prevê a implementação de um banco 
de dados geotécnicos georreferenciado, a partir dos “As Builts’’ dos estudos geotécnicos (classificação AASHTO e CBR) provenientes 
de obras rodoviárias já executadas na região. Adicionalmente, será realizada uma prospecção para coleta de amostras de solos, 
visando a execução dos ensaios tradicionais do meio, como Análise Granulométrica, Índices de Atterberg, Proctor, CBR, Módulo 
de Resiliência (MR), parâmetros de Resistência ao Cisalhamento Direto e a metodologia MCT. Para a modelagem proposta, serão 
usadas duas técnicas, a saber, Regressão Logística Múltipla e Redes Neurais Artificiais. Serão usadas características biofísicas da 
região de estudo como variáveis preditoras do comportamento geotécnico dos solos, tendo como variáveis preditas a classificação 
AASHTO e o parâmetro CBR na energia normal. Entre os resultados esperados, estão a produção de mapas geotécnicos com uma 
boa taxa de acerto utilizando a técnica de redes neurais e a presença de solos de comportamento laterítico (MCT) oriundos da 
prospecção na classe pedológica latossolo, frequente na região.

416 - AC - AVALIAÇÃO DO EQUIPAMENTO GEOGAUGE PARA SER UTILIZADO NO CONTROLE DE QUALIDADE 
DE CAMADAS GRANULARES DE PAVIMENTOS FLEXÍVEIS
Camila Lima Maia, Carlos Augusto Uchôa da Silva, Suelly Helena de Araújo Barroso

O Geogauge é um equipamento que determina MR in situ e o objetivo desse estudo é avaliar seu uso no controle tecnológico de 
camadas granulares de pavimentos. Para isso, foram realizados ensaios com o Geogauge em dois trechos: uma Rodovia e um 
Trecho Experimental da UFC e foi feita uma análise estatística dos MRs obtidos com o equipamento para obter o coeficiente de 
variação dos MRs medidos por um mesmo operador, além de testes de hipóteses para a média dos MRs medidos por diferentes 
operadores. Realizou-se ainda um teste de hipóteses para verificar se o Geogauge é capaz de detectar anomalias construtivas, 
por exemplo, um grau de compactação insuficiente. O equipamento apresentou boa repetibilidade e reprodutibilidade, além de 
ser capaz de detectar problemas construtivos durante a execução, indicando que o equipamento é uma boa alternativa para ser 
utilizado no controle tecnológico de camadas granulares de pavimentos.

667 - AC - ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE MÉTODOS DE CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS PARA PAVIMENTAÇÃO
Willian Martins dos Santos, Ana Elza Dalla Roza, Flávio Alessandro Crispim

Por meio da aplicação do Método Expedito das Pastilhas e da metodologia MCT (Miniatura, Compactada, Tropical) convencional, 
foi possível viabilizar o uso dos solos tropicais em obras rodoviárias, evitando seu descarte em virtude do emprego inapropriado 
das metodologias tradicionais desenvolvidas em países de clima temperado, tendo em vista que não levam em consideração as 
caraterísticas comportamentais dos solos tropicais. Dessa forma desenvolveu-se o presente estudo para quatro solos da cidade 
de Sinop-MT, coletando-se amostras em bairros em plena expansão e com demanda de pavimentos, sendo os bairros Villa Verde, 
Terra Rica, Panambi e Belvedere, a fim de que se possam estabelecer correlações entre os parâmetros do método expedito das 
pastilhas e os de ensaios mecanísticos (módulo de resiliência - MR e deformação permanente - DP) com os parâmetros MCT 
convencial. Realizaram-se comparações entre os resultados obtidos do método expedito das pastilhas e com as metodologias 
tradiconais (Unified Soil Classification System - USCS e Transportation Research Board - TRB); verificando as qualificações para 
empregabilidade nos pavimentos. Todos os solos foram classificados pela TRB como A-4 quando aplicados em bases ou sub-bases 
apresentando comportamento insatisfatório, com o método expedito das pastilhas todos foram classificados como lateríticos, sendo 
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recomendados para uso nas bases e sub-bases.

695 - AC - ESTUDO COMPARATIVO DE DIFERENTES SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÕES GEOTÉCNICAS 
APLICADAS A SOLOS DO MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA – MT
Adriele Souza Prass, Ana Elza Dalla Roza, Willian Martins dos Santos, Barbara Gama S. dos Santos, Flávio Alessandro Crispim

A classificação geotécnica é essencial para que o profissional conheça as propriedades dos solos e o seu comportamento. No Brasil 
os métodos de classificação mais utilizados são os SUCS (Sistema Unificado de Classificação dos Solos), TRB (Transportation 
Research Board), criados em climas temperados. A divergência entre os resultados dessas classificações com o encontrado em 
campo fez com que fosse proposto por Nogami e Villibor uma nova metodologia para os solos que possuem as peculiaridades 
dos solos tropicais, a classificação MCT. Com isso esta pesquisa visa comparar os métodos de classificação SUCS e TRB com a 
metodologia MCT. Quando comparadas a classificação MCT com a classificação SUCS e TRB apenas 2 amostras apresentaram 
compatibilidade.

205 - AC - PAVIMENTO DE CONCRETO DRENANTE: ESTUDO DA GRANULOMETRIA QUE FAVORECE A 
DRENAGEM E QUE AFETE O MÍNIMO NA RESISTÊNCIA
Andreia da Conceição de Faria, Juliana Gomes Santana, Jairo Mendes Barbosa, Marina Donato

A causa de inundações e consideráveis impactos ambientais, passa pelo crescimento urbano desenfreado e tem como um dos 
principais fatores a impermeabilização do solo. O desenvolvimento urbano crescente traz o desafio da aplicação de novas tecnologias 
que favorecem a infiltração da água no solo pela substituição dos atuais métodos por meios drenantes, como forma de minimizar os 
impactos ambientais inevitáveis. Este trabalho tem por finalidade a produção de um concreto drenante com resistência mecânica 
satisfatória a ser empregado em superfícies que com a aplicação das técnicas vigentes tornam-se impermeáveis. Desta forma, 
foram realizados ensaios de caracterização de cada material utilizado, aferidas as resistências mecânicas e permeabilidade para 
diferentes traços de concreto. O material estudado apresentou características mecânicas com resistência à compressão variando 
de 14 a 27 MPa e permeabilidade baseado na NBR 16416 (2015) variando de 6 a 49 L/s/m².

Infraestrutura
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601 - AC - PARÂMETROS DE TENACIDADE À FLEXÃO DE CONCRETO PROJETADO COM FIBRAS FIBRAS DE 
POLIOLEFINA PARA REVESTIMENTO EM TÚNEIS
Claudeny Simone Alves Santana, Luíz Antonio Vieira Carneiro, Ana Maria Abreu Jorge Teixeira

Este trabalho tem por objetivo avaliar os parâmetros de tenacidade à flexão de um concreto projetado com fibra de poliolefina de 
0,70 mm x 0,35 mm x 50 mm de dimensões para revestimento em túneis do tipo NATM . Foram executadas três composições de 
concreto de 40 MPa de resistência média à compressão. O parâmetro variado nos concretos foi o teor volumétrico das fibras (0%, 
0,25% e 0,50%). Realizaram-se ensaios de flexão em corpos de prova prismáticos de concreto de 100 mm x 100 mm x 400 mm 
de dimensões para a determinação da resistência média à tração na flexão e da curva carga-flecha. Verificou-se que a adição de 
fibras de poliolefina nos concretos conduziu ao aumento de sua tenacidade à flexão.

743 - AC - CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO DA DOSAGEM E DO COMPORTAMENTO MECÂNICO DE MISTURAS 
SOLO-AGREGADO-CIMENTO
Júlia Patrocínio da Silva Cocozza Simoni, Luíza Rijo Valoura, Ana Paula Furlan

O objetivo desta pesquisa é contribuir para a dosagem de misturas SAC. Para isso, foram produzidas misturas SAC com dois 
tipos de cimento (CP V-ARI e CP II-Z 32), em três teores de cimento (3, 5 e 7%) e três tempos de cura (0, 7, 28), e avaliadas 
confrontando suas resistências (à compressão e à tração) às respostas estruturais de pavimentos hipotéticos. Os resultados levam 
a concluir que: (a) todas as misturas SAC exibiram altos valores de resistência (RCS e RTCD) ao longo do tempo, mas, as misturas 
com CP V-ARI apresentam maiores resistência e ganho de resistência inicial (7 dias), e (b) as RCS são muito superiores aos níveis 
de tensão vertical de compressão de pavimentos simulados, porém, os níveis de tensão horizontal de tração se aproximam da 
RTCD das misturas 3% de cimento aos 7 dias de cura, levando à recomendação do teor de 5%, para ambos os cimentos.

771 - AC - AVALIAÇÃO DOS MÉTODOS DE DOSAGEM DO PH E DE THOMPSON PARA A ESTABILIZAÇÃO 
COM CAL DE DOIS SOLOS TROPICAIS
Alisson Alberto de Lima Medeiros, Matheus Francisco da Silva, Ana Paula Furlan

Este artigo apresenta um estudo da dosagem de cal para a estabilização de dois solos tropicais do estado de São Paulo. Foram 
utilizados dois solos argilosos com comportamentos laterítico e não laterítico. Esses solos foram misturados à duas cales dolomíticas 
(CH-I e CH-III) e submetidos aos métodos de dosagem do pH e de Thompson. Adicionalmente, foram realizados ensaios para a 
caracterização microscópica e mineralógica dos solos (MEV, EDS e DRX). Dos resultados, foi possível concluir que: (i) os métodos 
de dosagem não indicaram teores de cal confiáveis que possibilitariam a formação dos compostos cimentantes de forma a garantir 
o aumento de resistência das misturas, (ii) a utilização desses métodos deve ser adaptada quando aplicadas a solos de regiões 
tropicais úmidas e (iii) existe a necessidade de mais estudos que objetivem a normatização de um método de dosagem brasileiro 
de solo-cal para a consolidação da prática.

518 - AC - RESISTÊNCIA DE GEOTÊXTEIS NÃO TECIDOS IMPREGNADOS COM EMULSÃO ASFÁLTICA APÓS 
DANO CAUSADO POR MATERIAL GRANULAR
Mateus Aguiar Lima, Jefferson Lins da Silva, Maria de Lurdes da Costa Lopes

Os geotêxteis não tecidos são um dos geossintéticos mais utilizados na pavimentação, principalmente como sistema antirreflexão de 
trincas na manutenção de pavimentos flexíveis deteriorados. Nessa aplicação, a impregnação do material com emulsão asfáltica é 
importante a fim de promover ligação entre as camadas nova e deteriorada. Este artigo apresenta como é feita a impregnação, qual 
o ganho mecânico do geotêxtil com esse procedimento e como o dano causado por material granular pode diminuir o desempenho 
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dos geossintéticos. Foram utilizados geotêxteis não tecidos de poliéster e polipropileno e dois tipos de emulsão asfáltica catiônica 
empregados como pintura de ligação. A partir dos resultados foram calculados fatores de redução, devido aos danos causados por 
material granular, que auxiliam o dimensionamento de geotêxteis não tecidos como sistema antirreflexão de trincas.

41 - AC - ESTUDO DO PAVIMENTO RÍGIDO COM ADIÇÃO DE FIBRAS DE POLIETILENO TEREFTALATO PÓS-
CONSUMO
Luiza Pinto Coelho Franco, Larissa Moura Oliveira, Sahore Christina Damas de Moura

A construção de estradas é uma das obras de engenharia mais antigas e que tem sido alterada a fim de ser atender as exigências 
ambientais inerentes ao processo. A pesquisa objetivou avaliar o comportamento de concretos aplicáveis à pavimentação rígida 
com adição de fibras oriundas da reciclagem de garrafas de polietileno tereftalato (PET) em sua composição. Foi realizado um 
estudo comparativo entre concretos sem e com a adição de fibras de PET conforme a normatização desse tipo de pavimento. Foi 
possível identificar que os corpos de prova com adição de fibras atingiram maiores valores de resistência à tração na flexão do que 
os sem fibras adicionadas, alcançando resultados dentro das exigências da normatização, descortinando assim, que tal emprego 
além de se comportar como uma nova possibilidade de aplicação de embalagens PET pós-consumo, executa um papel favorável 
para a melhoria das características mecânicas do concreto.

Infraestrutura
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273 - AC - AVALIAÇÃO DE MISTURAS ASFÁLTICAS MELHORADAS COM FIBRA DE COCO
Yana de Medeiros Silva, Lêda Christiane de Figueirêdo Lopes Lucena, Ablenya Grangeiro de Barros, Daniel Beserra Costa, Paulo 
Germano Tavares Marinho Filho

O Brasil é, atualmente, o quarto maior produtor de coco do mundo, sendo a região Nordeste responsável pela maior parcela desta 
produção. Entretanto, não existe uma alternativa satisfatória para a disposição final da casca do coco. A incorporação das fibras do 
coco em misturas asfálticas pode vir a sanar a problemática referente ao descarte inadequado destes resíduos e agregar melhoria 
na resistência das misturas asfálticas e na estabilidade do ligante. Esta pesquisa tem por objetivo estudar a adição da fibra de coco 
em misturas asfálticas do tipo Stone Matrix Asphalt-SMA. Foram testados os teores de 0,3% e 0,5% para três comprimentos de 
fibra, 10, 15 e 20 mm. Os resultados dos ensaios realizados indicaram que o único teor e comprimento aceitáveis para misturas SMA 
correspondem a 0,5% e 15 mm, respectivamente. Em relação aos ensaios mecânicos, o único que apresentou valores melhorados 
com adição de fibras foi o ensaio de Estabilidade Marshall. No que se refere aos demais ensaios, foi constatada modificações pouco 
significativas às propriedades mecânicas da mistura SMA, entretanto, não indicaram resultados que inviabilizasse a sua utilização.

275 - AC - AVALIAÇÃO DA ADESIVIDADE LIGANTE-ESCÓRIA DE ALTO FORNO RESFRIADA AO AR (ACBFS) 
E DE ACIARIA (LD) USANDO TÉCNICAS DE ANÁLISE DE SUPERFÍCIES
Barbara Luiza Riz de Moura, Jamilla Lutif, Patrício José Moreira Pires, Renata Antoun Simão, Mahdieh Khedmati, Yong-Rak Kim

A substituição de agregados naturais por agregados siderúrgicos para fins de pavimentação já é escopo de muitos trabalhos como 
uma alternativa conveniente à economia circular, em que indústria e meio ambiente são beneficiados. As escórias de alto-forno e 
aciaria são interessantes opções pois apresentam características de densidade, abrasão, ângulo de fricção e estabilidade desejáveis 
a essa aplicação. Elas diferem na sua capacidade de ser aderida pelo ligante asfáltico: enquanto o agregado de aciaria tem 
excelente adesividade, a oriunda do alto-forno é insatisfatória nesse quesito. Características mecânicas, químicas e eletroquímicas 
são avaliadas, revelando uma forte influência da composição química – em especial do teor de óxido de silício – e da energia de 
superfície, avaliada por meio do trabalho de adesão.

288 - AC - DESEMPENHO MECÂNICO DE MISTURAS ASFÁLTICAS COM ADIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA
Ablenya Grangeiro de Barros, Lêda Christiane de Figueirêdo Lopes Lucena, Letícia Carlos Silvério, Daniel Beserra Costa, Christian 
Rafael Ziegler, Jonny Dantas Patricio

A Mistura Asfáltica Morna (MAM) é uma alternativa ao Asfalto Misturado à Quente (HMA), já que a MAM é produzida em temperaturas 
mais baixas que o AMQ, diminuindo a produção de gases de efeito estufa. Adições de aditivos orgânicos derivados de oleaginosas 
em ligantes asfálticos podem alterar seu comportamento viscosidade-temperatura, reduzindo as temperaturas de usinagem e 
compactação de misturas asfálticas. Este estudo avalia os efeitos da incorporação do óleo de soja novo e residual no ligante 
asfáltico modificado com SBS nas propriedades mecânicas de misturas asfálticas produzidas na temperatura obtida a partir do 
teste de viscosidade rotacional para ligantes modificados com óleos novos e residuais e a 10 e 20 oC abaixo dessa temperatura, 
para verificar a resposta mecânica a reduções adicionais nas temperaturas ótimas. No geral, a adição de óleo de soja ao ligante de 
asfáltico parece ser uma ferramenta viável para reduzir as temperaturas de usinagem e compactação.

303 - RT - AVALIAÇÃO DO EMPREGO DE COPRODUTO DE ACIARIA E GRANULADA DE ALTO FORNO EM 
MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO
Priscila do Nascimento, Patrício José Moreira Pires, Jamilla Lutif

Esta pesquisa, ainda em andamento, tem como objetivo de analisar a viabilidade de incorporação de agregados siderúrgicos na 
composição do microrrevestimento asfáltico a frio avaliando o desempenho dos agregados nas misturas. O microrrevestimento 
asfáltico a frio (MRAF) é um dos tratamentos disponíveis para manutenção e preservação de pavimentos asfálticos, também utilizado 
como camada selante, impermeabilizante, rejuvenescedora e antiderrapante. As escórias possuem excelentes propriedades físicas 
e químicas, características importantes para agregados utilizados no microrrevestimento. Logo serão analisados os desempenhos 
desses agregados nas misturas do MRAF, bem como verificar suas características a fim de atender as exigências normativas e 
garantir maior qualidade da mistura. Além de contribuir para redução da exploração de recursos naturais com a incorporação de 
agregados alternativos.

393 - AC - ENVELHECIMENTO A LONGO PRAZO DE MISTURAS ASFÁLTICAS DENSAS CONTENDO ESCÓRIA 
DE ACIARIA LD EM DIFERENTES NÍVEIS DE EXPANSÃO
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Sidineidy Izoton, Jamilla Lutif, Patrício José Moreira Pires, Aécio Guilherme Schumacher

Neste trabalho amostras de escória do tipo Linz-Donawitz (LD) com diferentes tipos de expansão (1,63%, 2,31% e 5,92%) foram 
submetidos à caracterização física e mecânica, para avaliar os efeitos da expansão das propriedades individuais do material. A 
escória LD foi utilizada como agregado para verificar os efeitos de suas características de expansão no desempenho mecânico de 
misturas asfálticas a longo prazo. Foram avaliados quatro diferentes tipos de misturas asfálticas densas, sendo uma referência 
(sem escória LD) e outras três com 25% de escória LD com diferentes níveis de expansão. As misturas foram submetidas a dois 
processos de envelhecimento a longo prazo (mistura solta e corpo-de-prova compactado), além de também serem submetidas 
a envelhecimento a curto prazo (2 horas em estufa). Os métodos utilizados simulam um envelhecimento a longo prazo das 
misturas asfálticas por 8 anos considerando uma película de 20 milímetros de revestimento de acordo com literatura consultada. 
Foi constatado que o nível de expansão da escória altera algumas propriedades individuais, o que pode interferir em parâmetros 
volumétricos, porém, a longo prazo, os diferentes níveis de expansão da escória LD não interferiram significativamente nos 
resultados de resistência a tração.

638 - AC - PROTÓTIPO DE COGERAÇÃO DE ENERGIA ATRAVÉS DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO DE 
PAVIMENTOS
Daniele Fronza, Fábio Pereira Rossato, Francine Rafaeli Kohls, Indira Samantha Vieira da Cruz, Nelson Knak Neto

No Brasil, cerca de 99% das rodovias são pavimentadas com revestimento asfáltico. Este, devido a sua coloração escura, possibilita 
grande absorção de calor e aproveitamento energético, sem modificar a matriz construtiva. Diante deste contexto, visou-se avaliar 
a viabilidade do aproveitamento de calor a partir desta camada de revestimento dos pavimentos para geração de energia limpa. Foi 
desenvolvido um protótipo composto por três canalizações de dimensões e materiais diferentes, localizadas na metade da espessura 
de uma camada de concreto asfáltico. O sistema foi instalado em um local com incidência solar de 10 horas diárias. Os resultados 
indicaram que a canalização de maior diâmetro proporcionou melhor desempenho, com um ganho médio de temperatura de 0,77ºC 
para uma extensão de 0,90 m. Concluiu-se que o protótipo de preaquecimento de água apresentou boa eficiência, tornando-se 
uma alternativa bastante viável para cogeração de energia em um sistema de aquecimento por caldeiras.

Infraestrutura
ST - Dimensionamento, Avaliação e Gestão de Pavimentos I

9 - AC - DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO ANDROID PARA ESTIMATIVA DE DIMENSIONAMENTO DE 
PAVIMENTOS DE CONCRETO SIMPLES PELO MÉTODO PCA/1984
Matheus Chirolli, Leonardo Soares, Liseane Padilha Thives, Luciana Rohde

Os pavimentos rígidos vêm se consolidando como um pavimento urbano, sendo considerados como opção para corredores de 
ônibus em grandes centros urbanos brasileiros. Mesmo sendo o cimento Portland o aglutinante mais usado nas construções civis 
brasileiras, o mesmo não ocorre em obras rodoviárias. Algumas vantagens dos pavimentos rígidos em relação aos pavimentos 
flexíveis são um menor custo de manutenção e menor suscetibilidade à variação climática. No entanto, o custo inicial de implantação 
e a necessidade de mão-de-obra qualificada podem estar relacionados com sua pouca aplicação, além da falta de tradição em 
nosso país. O dimensionamento dos pavimentos rígidos é realizado, principalmente, por meio de ábacos desenvolvidos na década 
de 1980. Trata-se de uma metodologia de dimensionamento morosa e trabalhosa. Esse trabalho visa disseminar e facilitar o 
dimensionamento de pavimentos simples de concreto de cimento Portland, por meio do desenvolvimento de um aplicativo de 
celular do tipo Android. O aplicativo desenvolvido contempla o método adotado no Brasil preconizado pela Portland Cement 
Association de 1984 (PCA/84) para o dimensionamento de pavimentos de concreto. Foram introduzidas as equações utilizadas no 
dimensionamento, representadas pelos ábacos e junto com os tipos de eixos (simples, duplo e triplo) para o cálculo do número de 
repetições admissíveis por eixo. De modo a validar os resultados obtidos pelo aplicativo, foi realizado um estudo comparativo para 
uma estrutura de pavimento simples de concreto, cujos resultados foram calculados de forma tradicional pelo método da PCA/84 e 
por meio do aplicativo. Como resultado obteve-se a mesma espessura para o pavimento, com uma diferença de 11,9% no consumo 
à fadiga e de 15,5% no consumo à erosão. O uso do aplicativo pode auxiliar e servir como uma ferramenta útil durante a realização 
de projetos preliminares para a obtenção da espessura necessária para o pavimento considerando o tráfego previsto. Considera-se 
ainda, que o uso do aplicativo pode auxiliar, de forma atrativa, a didática de pavimentos de concreto.

175 - AC - AVALIAÇÃO DE BACIAS DE DEFLEXÕES RETROANLISADAS PELO PROGRAMA BACKMEDINA 
(2018)
Guilherme Crepaldi Camarini, Carlos Alberto Prado da Silva Junior, Heliana Barbosa Fontenele

A avaliação não-destrutiva de pavimentos gera informações essenciais à composição de bancos de dados de sistemas de gerência 
de pavimentos em diversos países. Em 2018 o programa computacional BackMeDiNa foi lançado para realização de retroanálise de 
bacias deflectométricas. Diante disso, o objetivo desta pesquisa foi avaliar a consistência dos módulos de resiliência obtidos pelo 
programa, bem como a sensibilidade de seus resultados aos módulos fornecidos no início do processo iterativo. Para tanto, utilizando 
o BackMeDiNa, foram retroanalisadas bacias deflectométricas obtidas por equipamento FWD de dois segmentos homogêneos da 
BR-153, no Estado do Paraná. O programa apresentou baixa sensibilidade aos módulos de resiliência inicias fornecidos (seed 
moduli). Das 30 bacias retroanalisadas, 9 não apresentaram erros de convergência aceitáveis. Ao final, as análises de múltiplas 
camadas elásticas do programa demonstraram-se similares àquelas geradas pelo programa WESLEA, considerando as bacias 
teóricas calculadas.

251 - AC - ANÁLISE COMPARATIVA DE CUSTOS ENTRE MÉTODOS DE DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTOS 
ASFÁLTICOS: AASHTO, DNIT E MEDINA
Yago Duarte, Luiza C. Godoi, Raquel da Fonseca Holz

A infraestrutura viária destaca-se como um dos protagonistas quando se almeja o desenvolvimento econômico de um país. Através 
do modal rodoviário brasileiro, é escoado diariamente toneladas de produtos de diferentes setores comerciais impactando em 
todas as classes do território nacional. O presente artigo se propõe a comparar, em torno de uma análise de custos, estruturas de 
pavimentos flexíveis dimensionadas pelo Método de Dimensionamento Nacional de Pavimentos (MeDiNa) e outros dois processos 
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empíricos, amplamente utilizados e validados. O primeiro deles consiste no método vigente especificado pelo DNIT e o segundo no 
guia produzido pela AASHTO (1993), que deu origem a muitos outros métodos. Fica evidente no estudo que existe, para a maioria 
dos resultados, um acréscimo das espessuras, logo, ficará mais oneroso pavimentar estradas. Entretanto, isso não se trata de 
sentença única, pois se obteve para alguns cenários uma economia de recursos financeiros.

277 - AC - ASPECTOS DOS ENSAIOS DE DEFORMAÇÃO PERMANENTE E A PERSPECTIVA BRASILEIRA 
PARA UTILIZAÇÃO NO DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS
Larissa Montagner de Barros, Caroline Dias Amancio de Lima, Luis Alberto Herrmann do Nascimento, Francisco Thiago 
Sacramento Aragão

Assim como em muitos outros países, o modal rodoviário é o principal meio de transporte de pessoas e produtos no Brasil, e os 
pavimentos sofrem degradação com este uso intenso devido a diversos fatores. Destaca-se neste artigo o defeito de deformação 
permanente, que encarece o custo de operacionalidade e diminui o conforto e a segurança do usuário. Buscando reproduzir o 
mecanismo de evolução deste tipo de dano, diversos protocolos experimentais disponíveis na literatura podem ser adotados para 
avaliar a deformabilidade plástica dos materiais usados nas camadas de pavimentos. Contudo, a consideração destes ensaios no 
dimensionamento de pavimentos no país é ainda limitada. Neste contexto, o presente artigo tem por objetivo salientar a importância 
de ensaios de laboratório que visam prever a deformação permanente de materiais utilizados em pavimentos asfálticos. Faz-se 
uma revisão dos ensaios utilizados para essa finalidade e indica-se os que estão em maior uso no Brasil.

294 - AC - AVALIAÇÃO DE PAVIMENTOS SEMIRRÍGIDOS INVERTIDOS NO BRASIL ATRAVÉS DA CURVATURA 
DA BACIA DE DEFLEXÕES
Damires Cristovao de Almeida, Nair Cristina Margarido Brondino, Paulo Ricardo Freitas Vicente, Ana Elisabete Paganelli 
Guimarães de Avila Jacintho

A avaliação estrutural realizada com o Falling Weigth Deflectometer (FWD) tem possibilitado a compreensão do comportamento dos 
pavimentos através da análise das deflexões obtidas na sua superfície. Contudo, ainda não se domina plenamente os parâmetros 
de desempenho obtidos a partir do entendimento da curvatura da bacia de deformação nos pavimentos semirrígidos invertidos, 
verificando-se com frequência experiências de insucessos. Este trabalho desenvolve uma avaliação comparativa entre deflexões 
superficiais medidas em duas seções-teste em pavimento semirrígido invertido que apresentam desempenhos distintos desde a 
época da implantação, situadas na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) no Estado de São Paulo, cada uma com extensão de 320 
metros. O comportamento das camadas dos pavimentos das seções-teste, em especial da camada de brita graduada tratada com 
cimento (BGTC) foi avaliado mediante retroanálises e análise dos parâmetros da bacia de deformação (PBD). Posteriormente, 
foi desenvolvido um estudo paramétrico, variando os valores das espessuras e dos módulos das camadas, de forma a permitir o 
entendimento do comportamento estrutural dos pavimentos semirrígidos invertidos das duas seções-teste estudadas.

194 - RT - UMA ABORDAGEM DE PROGRAMAÇÃO INTEIRA PARA OTIMIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO E 
REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS
Matheus Gomes Correia, Ernesto Ferreira Nobre Júnior, Tibérius de Oliveira e Bonates

Uma rodovia em más condições pode aumentar drasticamente o custo operacional do transporte. Devido a restrições orçamentárias, 
a programação da manutenção de rodovias consiste em um difícil problema de tomada de decisão. Este trabalho propõe o 
desenvolvimento de um novo modelo matemático e uma variante diferente do problema de gerenciamento de pavimentos, resolvido 
com programação inteira e dentro de tempos computacionais aceitáveis. Em relação ao problema, é apresentada uma formulação 
original de programação inteira, e os resultados são comparados com uma técnica de limite superior (upper bound). Vários 
experimentos computacionais foram realizados com dados gerados aleatoriamente, resolvendo o modelo utilizando um solver de 
programação inteira. Foi utilizado o relaxamento linear para obtenção dos limites superiores. O modelo obteve soluções ótimas 
em tempos computacionais satisfatórios e as soluções de relaxamento linear obtidas foram quase ótimas, de maneira mais rápida.

548 - RT - MODELOS DE OTIMIZAÇÃO PARA PLANEJAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM OBRAS 
DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
Pedro Guilherme Pinheiro Santos Fernandes, Ernesto Ferreira Nobre Júnior

A logística e o planejamento das operações de movimentação de terra ainda seguem metodologias empíricas ou soluções 
matemáticas de difícil aplicação em obras rodoviárias. Em consequência, este estudo propõe o desenvolvimento de dois modelos 
de programação linear que garantam uma distribuição de materiais com menor custo e um planejamento eficiente dos serviços 
de terraplenagem e pavimentação. O primeiro modelo tem o objetivo de minimizar o custo da produção de misturas asfálticas, 
respeitando as faixas granulométricas, assim como parâmetros de análise da interação entre os agregados. O segundo modelo 
utiliza de programação linear inteira mista com objetivo de minimizar o custo das movimentações de terra, incorporando diversas 
características técnicas, tais como, propriedades geotécnicas, diferentes soluções de pavimentação, caminhos de serviço, produção 
de equipamentos pesados e, por fim, o prazo para término da obra. Entre os resultados, o modelo propõe a apresentação do 
orçamento e cronograma de atividades da obra.

Infraestrutura
ST - Dimensionamento, Avaliação e Gestão de Pavimentos II

295 - AC - COMPARAÇÃO ENTRE VALORES DE MÓDULOS ELÁSTICOS RETROANALISADOS POR DIFERENTES 
SOFTWARES EM PAVIMENTOS SEMIRRÍGIDOS INVERTIDOS
Damires Cristovao de Almeida, Luis Miguel Gutiérrez Klinsky, Ana Elisabete Paganelli Guimarães de Avila Jacintho, Paulo Ricardo 
Freitas Vicente

No Brasil, a evolução do processo de avaliação estrutural com a utilização do equipamento Falling Weigth Deflectometer (FWD) 
tem possibilitado uma melhor compreensão e caracterização do comportamento elástico in situ dos pavimentos semirrígidos 
invertidos. A partir das deflexões superficiais medidas com o FWD é possível obter módulos elásticos retroanálisados. No entanto, 
diferentes valores de módulos podem proporcionar avaliações e procedimentos equivocados, ocasionando obras de baixa qualidade 
e tempo de vida útil comprometido. Dentro deste contexto, foram utilizados os dados de levantamentos deflectométricos realizados 
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no período entre 2003 e 2016, em duas seções-teste situadas na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) no Estado de São Paulo, 
possibilitando a obtenção de módulos elásticos das camadas dos pavimentos por meio de retroanálises realizadas com os softwares 
Evercalc©, Elsym e BakFAA. Foi avaliada a influência das diferenças dos valores dos módulos elásticos na análise do desempenho 
dos pavimentos das seções-teste, em especial da camada de brita graduada tratada com cimento (BGTC). Os resultados também 
possibilitaram a indicação do software mais adequado para a realização de retroanálises das camadas dos pavimentos semirrígidos 
invertidos.

306 - AC - DIMENSIONE: APRENDA JOGANDO A PROJETAR PAVIMENTOS PELO MÉTODO DNIT
Jessica Helena de Lima, Danielly Amatte

Este trabalho tem como objetivo apresentar e discutir os resultados da inclusão de uma alternativa educacional ativa - o jogo 
de tabuleiro DIMENSIONE, criado pelas autoras – de modo a avaliar o seu impacto no processo de ensino e aprendizagem dos 
alunos da disciplina de Pavimentação do curso de engenharia civil da Universidade Federal de Alagoas. Os alunos utilizaram o jogo 
e o avaliaram com uso de questionário. Foi realizada uma análise sobre as respostas dos alunos que permitiu concluir que 63% 
destes observaram melhora nos aspectos motivação, experiência do usuário e conhecimento após utilizar o DIMENSIONE como 
complemento do aprendizado na disciplina de Pavimentação. Espera-se que este jogo seja implementado em mais universidades e 
possa ajudar a tornar mais eficiente e divertido o ensino do método de dimensionamento de pavimentos.

365 - AC - INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA E VELOCIDADE DE TRÁFEGO NA PREVISÃO DE ÁREA TRINCADA 
E DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTOS NACIONAIS
Anthony Belo Vasconcelos Santos, Jorge Barbosa Soares, Lucas Babadopulos

O novo método de dimensionamento mecanístico-empírico (MeDiNa) adotado no Brasil exige uso de um sistema de análise 
estrutural e de predição de defeitos. Apesar de representar um claro avanço, dado o comportamento de caráter viscoelástico 
dos materiais asfálticos, suspeita-se da necessidade de incorporação dos efeitos de temperatura e velocidade de tráfego nas 
análises estruturais. Neste trabalho, estuda-se o efeito dessas duas variáveis na previsão de área trincada em campo utilizando-
se o programa CAP3D-D, calibrado com o mesmo banco de dados utilizado pelo MeDiNa. Foi investigado o desempenho previsto 
de 4 misturas em 16 cenários diferentes. Os resultados confirmaram significativa sensibilidade dos resultados de previsão de 
área trincada, com variações de 15 a 30% de %AT ao fim de 120 meses para velocidades de 10 a 120km/h, e de 20 a 60% para 
temperaturas de 10 a 30ºC.

496 - AC - ANÁLISE DO EFEITO DO EXCESSO DE CARGA DE VEÍCULOS COMERCIAIS NOS FATORES DE 
EQUIVALÊNCIA DE CARGA
Flaviane Melo Lopes Vallejo, Liedi Bariani Bernucci

O tráfego é o elemento de maior relevância no dimensionamento dos pavimentos, ou seja, sua determinação é de vital importância 
para garantir a vida útil do pavimento. A alteração dos percentuais de tolerância sobre os limites de peso por eixo em meados de 
julho de 2014 de 7,5% para 10% é analisada para verificar o impacto na vida útil do pavimento. A partir de dados reais de pesagem 
de um posto de fiscalização foi verificado o comportamento do usuário frente a mudança da legislação brasileira. O aumento na 
quantidade de veículos sobrecarregados é constatado e a tendência identifica que a tolerância está sendo incorporada às cargas 
úteis dos veículos.

564 - AC - ANÁLISE DAS TENSÕES APLICADAS NOS ENSAIOS DE DEFORMAÇÃO PERMANENTE DE SOLOS 
E BRITAS PARA O DIMENSIONAMENTO MECANÍSTICO-EMPÍRICO DE PAVIMENTOS
Caroline Dias Amancio de Lima, Laura Maria Goretti da Motta, Francisco Thiago Sacramento Aragão

O ensaio atualmente normatizado no país para a caracterização do potencial de acúmulo de deformações permanentes (DP) em 
solos e britas é realizado em um equipamento triaxial de cargas repetidas, com a aplicação de até 150 mil ciclos de um par de 
tensões por corpo de prova. A norma sugere nove pares de tensões e propõe um modelo de previsão de DP. Porém, permite que 
engenheiros projetistas selecionem estes pares, contanto que sejam no mínimo seis. Este trabalho avalia três solos e uma brita 
graduada simples em ensaios realizados seguindo as recomendações da norma de DP variando os pares de tensão selecionados 
na análise. Adicionalmente, análises estatísticas dos modelos de previsão e simulações no programa MeDiNa são realizadas e 
evidenciam a importância da escolha cuidadosa dos pares de tensões adotados nos ensaios quando os nove pares indicados pela 
norma não são todos adotados.

580 - AC - AVALIAÇÃO ESTRUTURAL E FINANCEIRA DE PAVIMENTO FLEXÍVEL DIMENSIONADO PELO 
MÉTODO DO DNER (1981) E MEDINA (2019): ESTUDO DE CASO DA DUPLICAÇÃO DA BR 287 - TRECHO 
SANTA CRUZ DO SUL À TABAÍ/RS
Gabriéli Pires Chiarello, Paula Taiane Pascoal, Thaís Aquino dos Santos, Deividi da Silva Pereira, Magnos Baroni, Rafael 
Parmeggiani Gering

As mudanças ocorrentes no campo da pavimentação têm sido intensas, devido ao crescimento exacerbado do tráfego. Assim, 
surgiu a necessidade da implementação de um novo método de dimensionamento para pavimentos trazendo uma abordagem 
mecanística-empírica. O presente artigo tem como objetivo comparar estruturas dimensionadas pelos métodos do DNER (1981) e 
do Método de Dimensionamento Nacional - MeDiNa. Inicialmente, dimensionou-se uma estrutura seguindo os preceitos do DNER 
(1981) e fez-se a avaliação da mesma. Na sequência, dimensionou-se duas estruturas pela metodologia presente no MeDiNa. As 
avaliações foram realizadas em relação ao comportamento da estrutura quanto a área trincada e ao afundamento de trilha de 
roda, e em relação ao investimento necessário para construir um quilômetro da estrutura de pavimento flexível. Verificou-se que 
as estruturas dimensionadas pelo MeDiNa, em sentido global, custam mais que as dimensionadas pelo DNER, contudo, ao avaliar 
o custo em relação às solicitações suportadas, as estruturas dimensionadas pelo MeDiNa apresentam um comportamento mais 
eficiente e confiável, além de apresentarem um valor surpreendente.
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Infraestrutura
ST - Dimensionamento, Avaliação e Gestão de Pavimentos III

719 - AC - ANÁLISE COMPARATIVA DO CUSTO-BENEFÍCIO ENTRE PAVIMENTOS FLEXÍVEIS EM CONCRETO 
ASFÁLTICO E PAVIMENTOS RÍGIDOS EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND APLICADO EM RODOVIA DE 
ALTO TRÁFEGO
Victor N. Cavalet, Gislaine Luvizão, Fabiano Alexandre Nienov, Lucas Quiocca Zampieri

As condições da superfície de rolamento das rodovias são de suma importância para o desenvolvimento do país. No presente artigo 
adotou-se dados do trecho da SC-114 localizado entre Otacílio Costa e Lages. Com os dados de tráfego e características do subleito 
propôs-se a comparação avaliativa entre pavimentação asfáltica e de concreto, de maneira a analisar a viabilidade de implantação 
destes. Determinou-se o período de análise de 20 anos, observando-se economicamente as estruturas por todo o período, 
considerando as manutenções comumente empregadas nos dois casos. Utilizou-se o software MeDiNa para o dimensionamento do 
pavimento flexível e o método PCA/84 para o pavimento rígido. Através da comparação após o dimensionamento e orçamentação, 
concluiu-se que a implantação do pavimento rígido apresentou melhor custo benefício para o trecho em questão, observando-se que 
os custos de construção e manutenção, para o pavimento flexível, foram respectivamente de R$1.742.275,73 e R$1.045.690,50 e 
para o pavimento rígido de R$1.205.237,40 e R$247.371,06.

44 - AC - EFEITO DA CONDIÇÃO CLIMÁTICA NA TEMPERATURA DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO 
ESPESSO
Thais Patrício Souza, Gustavo Garcia Otto, Adosindro Joaquim de Almeida, Rafael Aleixo de Souza, Flavio de Mori, Amir Mattar 
Valente

Este artigo tem por objetivo estudar o efeito da condição climática na temperatura de pavimentos de concreto asfáltico espesso, 
através da análise da relação entre a temperatura do pavimento e as variáveis climáticas temperatura do ar, umidade e radiação 
solar. O estudo foi realizado com a instalação de sensores de temperatura tipo K no pavimento de concreto asfáltico espesso da 
estação de controle em pista do Posto Integrado Automatizado de Fiscalização (PIAF) em Araranguá/SC. Constatou-se que todas as 
variáveis analisadas influenciam a temperatura do pavimento, porém a influência não é linear e varia tanto com o tipo de material 
da camada quanto com a profundidade, além disso, notou-se que ao longo do dia é possível dividir o comportamento do pavimento 
em um ciclo de aquecimento e um ciclo de resfriamento e assim traças linhas de influência que relacionam a temperatura do ar 
com a temperatura do pavimento em diferentes camadas.

73 - AC - AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO PAVIMENTO EM VIA URBANA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA 
PB – COMPARAÇÃO ENTRE ÍNDICES
Antonio Dias de Lima Terceiro Neto, Maisa Beatriz Marinho Fausto da Silva, Regiane Aparecida de Souza e Silva, Vinícius Bruno 
de Oliveira Araújo, Ricardo Almeida de Melo

O Sistema de Gerência de Pavimentos (SGP) engloba ações nas etapas de planejamento, projeto, construção e manutenção dos 
pavimentos. Sendo a condição do pavimento o ponto de partida para o SGP, o objetivo deste trabalho foi avaliar a condição de 
uma via urbana importante da cidade de João Pessoa-PB, a partir de avaliações subjetivas e objetivas. Foram utilizados o Índice 
de Gravidade Global, o Pavement Condition Index, o Valor de Serventia Atual e um Índice de Condição de Pavimentos Urbanos. 
O estudo também se propõe a comparar os resultados encontrados com os diferentes índices, tomando o VSA como referência, e 
definir possíveis estratégias de manutenção ou reabilitação. Dentre os índices, o Pavement Condition Index e o Índice de Condição 
de Pavimentos Urbanos foram os que mais se aproximaram do VSA, classificando a via como boa. Portanto, identificou-se a 
necessidade de se realizar apenas uma manutenção preventiva no trecho.

107 - AC - ANÁLISE DE APLICATIVOS MEDIDORES DA IRREGULARIDADE LONGITUDINAL EM PAVIMENTOS 
ASFÁLTICOS
Lucas Cavalcante de Almeida, Francisco Heber Lacerda de Oliveira, Jorge Luiz Oliveira Lucas Júnior, José Wémenson Rabelo 
Chaves

Este artigo analisa as condições de superfície de uma rodovia pavimentada com revestimento em Concreto Asfáltico Usinado 
à Quente, em seis faixas de tráfego, numa extensão de 4,1 km, utilizando dois aplicativos para smartphones, denominados 
SmartIRI e RoadLab, que mensuram a irregularidade longitudinal e a expressam por meio do Índice de Irregularidade Internacional 
(International Roughness Index – IRI). O estudo demonstrou que a utilização dos aplicativos pode ser uma alternativa viável aos 
métodos tradicionais de avaliação da qualidade funcional das rodovias brasileiras, devido ter um baixo custo, fácil operação e 
acurácia melhor que as avaliações subjetivas. Os resultados identificaram que os aplicativos forneceram valores distintos para a 
irregularidade longitudinal, possivelmente, devido ao processo de calibração dos modelos utilizados. No entanto, tratando-se da 
classificação qualitativa, os aplicativos forneceram parâmetros semelhantes e, por meio da irregularidade longitudinal, conseguiram 
identificar as zonas do pavimento que necessitam de manutenções por parte dos gestores rodoviários.

108 - AC - CONTROLE CONSTRUTIVO DE PAVIMENTOS COM A VIGA DE BENKELMAN – REFLEXÕES SOBRE 
AS PRÁTICAS EM PROJETOS
Bruno Quilici Vellasco, José Tadeu Balbo

Este artigo apresenta uma análise crítica do uso da viga de Benkelman para controlar a qualidade da construção de pavimentos. 
Uma breve revisão sobre o atual estado da prática é apresentada, ressaltando as principais limitações e dificuldades associadas 
ao ensaio. É discutido o controle deflectométrico realizado na obra de ampliação do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro em 
2014, revelando os problemas enfrentados e a abordagem para mitigá-los. Por fim é realizada uma reflexão sobre as práticas de 
projetistas ao definirem os valores de deflexões de controle sobre camadas em obras, evidenciando o impacto que a variação de 
alguns parâmetros pode ter nos resultados.

171 - AC - MODELOS DE PREVISÃO DE IRREGULARIDADE LONGITUDINAL APÓS MANUTENÇÃO DE 
RODOVIAS
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Rodrigo Almeida Nascimento, Fernando Silva Albuquerque

Este trabalho apresenta o ajuste de modelos de previsão de desempenho de índices de irregularidade longitudinal após aplicação 
de intervenções em duas rodovias no agreste do estado de Pernambuco. Para o primeiro modelo de previsão, utilizaram-se os 
índices de IRI antes e depois das manutenções nas rodovias, e um segundo modelo, com os índices de QI. Os dois modelos de 
previsão de desempenho foram relacionados também com valores de espessura de reforço e porcentagem de área reciclada 
do revestimento. Por regressão multivariada, apresentaram-se os modelos determinísticos e seus parâmetros estatísticos para 
avaliação de consistência, baseando-se na comparação dos valores previstos pelos modelos de previsão e os valores reais observados 
pelos dados fornecidos. A partir dos valores do coeficiente de determinação (R²) e o nível de significância dos coeficientes das 
variáveis independentes (p-level), pode-se observar que os modelos obtiveram satisfatória capacidade de previsão dos índices de 
irregularidade longitudinal para a região do agreste de Pernambuco. Os modelos podem ser aplicados na previsão de irregularidade 
quando se utiliza a mesma estratégia de manutenção descrita neste trabalho.

Infraestrutura
ST - Dimensionamento, Avaliação e Gestão de Pavimentos IV

174 - AC - AVALIAÇÃO DE CONDIÇÕES SUPERFICIAIS DE PAVIMENTO URBANO UTILIZANDO O MANUAL 
SHRP E O MÉTODO DE VIZIR
Jeovanesa Régis Carvalho, Adriano Elísio de Figueiredo Lopes Lucena, Helo Anny Campelo de Aguiar, Caio Ismael Santos, Jonny 
Dantas Patricio

Com o objetivo de avaliar as condições da via no entorno da Universidade Federal de Campina Grande, foram utilizados os métodos 
da SHRP (Strategic Highway Research Program) e o francês de VIZIR. O levantamento dos defeitos foi realizado de forma manual, 
registrando sua severidade e extensão. Para o método da SHRP a nota do pavimento foi obtida através do cálculo do ICP (Índice de 
Condição do Pavimento), que qualifica o estado do pavimento com um valor de 0 a 100. O ICP médio das seções avaliadas foi de 
73,30, caracterizando o bom desempenho do pavimento. Para o método de VIZIR, concluiu-se que o estado do trecho em estudo, 
de modo geral, foi considerado regular. Percebeu-se que o método VIZIR possibilita a diferenciação entre defeitos estruturais e 
não estruturais, possui também um menor tempo de aplicação, no entanto o número de defeitos levantados é menor quando 
comparado com o manual da SHRP.

187 - AC - PROPOSTA DE ADAPTAÇÃO DO ÍNDICE DE GRAVIDADE GLOBAL PARA AVALIAÇÃO DE 
TRATAMENTOS SUPERFICIAIS POR PENETRAÇÃO
Antonia Fabiana Marques Almeida, Haikel Buganem Busgaib Gonçalves, Ataslina de Paula da Silva, Francisco Heber Lacerda de 
Oliveira

O Índice de Gravidade Global (IGG) é o método de avaliação objetiva de rodovias federais com fatores de ponderação para defeitos 
de revestimentos em Concreto Asfáltico, mas comumente aplicado para qualquer tipo de revestimento flexível. Os Tratamentos 
Superficiais por Penetração (TSP) são uma opção de baixo custo para pequenos volumes de tráfego. Por não terem função 
estrutural, os TSP exigem atuação mais efetiva das camadas granulares, divergindo da funcionalidade dos revestimentos em 
Concreto Asfáltico. Assim, objetivou-se neste artigo propor uma adaptação do IGG denominado IGGTS, avaliando os principais 
defeitos de TSP com novos coeficientes de ponderação, capazes de melhor representar a sua gravidade. Para validação do método, 
utilizaram-se relatórios do Contrato de Restauração e Manutenção (CREMA) comparando o IGG ao IGGTS. Por correlação, concluiu-
se que os métodos se diferem em aspectos consideráveis sendo o IGGTS mais abrangente.

190 - AC - AVALIAÇÃO OBJETIVA DA SUPERFÍCIE DE PAVIMENTO FLEXÍVEL NA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO TOCANTINS – CAMPUS DE PALMAS
Luan Felipe Rodrigues da Luz, Carliosman Rodrigues de Araujo Junior, Vinicius Ferreira, Christian Matias Miranda

Com a inauguração da rodovia União Indústria entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, em 1861, que a história do transporte rodoviário 
começou a ser escrita no Brasil. O modal rodoviário é caracterizado pela sua flexibilidade de integração com os demais sistemas 
de transporte existentes. No Brasil, há cerca de 213.453 km de rodovias pavimentadas e cerca de 1.507.250 km de rodovias não 
pavimentadas, que correspondem a 12,4% e 87,6% da extensão total, respectivamente. O objetivo geral deste trabalho é avaliar 
toda pista de rolamento composta por pavimento flexível, na trajetória percorrida pelos ônibus 090 e 091, dentro da Universidade 
Federal do Tocantins (UFT), Campus de Palmas-TO, com auxílio das normas de Terminologia (DNIT 005/2003) e Procedimento 
(DNIT 006/2003). Os resultados foram obtidos através de 66 estações. As termologias de maior frequência em cada trecho foram 
trincas, afundamentos e desgastes. As classificações obtidas para os trechos foram regular (trecho-1 e 2), boa (trecho-4) e ótima 
(trecho-3 e 5).

257 - AC - ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DE FATORES RELACIONADOS AO USO DE SMARTPHONES PARA A 
AVALIAÇÃO DA IRREGULARIDADE LONGITUDINAL DE PAVIMENTOS
Danilo Rinaldi Bisconsini, Jakeline Loureiro, José Leomar Fernandes Júnior

A irregularidade longitudinal de pavimentos é um dos principais parâmetros de desempenho de rodovias rurais, afetando a 
qualidade de rolamento e os Custos Operacionais dos Veículos (COV). Na busca por sistemas de medição práticos e de baixo custo, 
têm-se estudado a associação de acelerações verticais e coordenadas geográficas fornecidas por smartphones com a irregularidade 
longitudinal. Investigou-se a relação entre o IRI (International Roughness Index) e os dados de smartphones embarcados em 
veículos. Realizaram-se testes com diferentes veículos, smartphones e tipos de montagem. Verificou-se a influência de ruídos, 
atenuação de seus efeitos pela aplicação de filtros digitais, número de coletas e taxa de aquisição adequada. Com os devidos 
cuidados, a correlação de Pearson alcança valores médios de 0,7 a 0,9, e coeficiente de variação médio de 5 a 10%, em análise 
de repetitividade. Conclui-se que os smartphones podem ser utilizados de maneira eficaz para o monitoramento da irregularidade 
longitudinal de pavimentos.

285 - AC - ANÁLISE DA MACROTEXTURA DE CAMADA POROSA DE ATRITO EM SERVIÇO POR 
PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS
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Francisco Heber Lacerda de Oliveira, Arielle Elias Arantes, Pedro Siqueira Fontenele

A implementação de técnicas modernas, como o Processamento Digital de Imagens (PDI), para avaliação da textura de revestimentos 
asfálticos drenantes de pavimentos em serviço pode ser uma alternativa viável em substituição aos métodos tradicionais. Nesse 
sentido, o objetivo deste artigo é relacionar os resultados obtidos do ensaio de Mancha de Areia (HS) de uma Camada Porosa de 
Atrito (CPA) com informações do PDI. Foram excluídas as variações excessivas nos histogramas e aplicados diferentes limiares, 
a fim de contabilizar os pixels abaixo destes limiares (N° pixels) e estimar o valor médio dos níveis de cinza (NCm). O N° pixels 
explicou 96% e o NCm 86% da variabilidade do HS para as imagens de 1400 x 1400 pixels. Para essas imagens, verificou-se que, 
em média, 63% e 18% dos pixels apresentaram macrotextura aberta e muito aberta, respectivamente, e menos de 1% dos pixels 
apresentaram macrotextura muito fechada ou fechada.

302 - RT - PARÂMETROS FUNCIONAIS EM OAE’S: CONDIÇÕES DE PONTES RODOVIÁRIAS
Maisa Beatriz Marinho Fausto da Silva, Ricardo Almeida de Melo

A manutenção em Obras de Artes Especiais (OAE’s) é eficaz quando seus mecanismos são sistematizados. Sendo assim, o presente 
estudo tem como objetivo desenvolver um modelo de inspeção voltado para os parâmetros funcionais das OAE’s. A pesquisa 
será desenvolvida a partir das etapas, definição do tamanho da amostra de OAE’s e planejamento da coleta de dados em campo, 
compilação dos dados obtidos, classificação do estado de condição, sistematização dos dados obtidos e elaboração de um modelo de 
inspeção funcional. Espera-se com isso, um diagnóstico sistematizado e preciso do atual estado de condição das pontes rodoviárias 
do Estado da Paraíba. Um panorama do que há em relação ao tema e aos principais sistemas existentes de gerenciamento de 
OAE’s no Brasil e no mundo. Por fim, espera-se desenvolver um modelo de inspeção funcional que servirá para avaliar as OAE’s, 
configurando-se como um importante instrumento para estratégias de gerenciamento em atividade de manutenção.

170 - AC - AVALIAÇÃO DE PAVIMENTOS FLEXÍVEIS URBANOS BASEADA NO CONFORTO, DEFEITOS E 
VOLUME DE TRÁFEGO
Vitor Hugo Salviatto, Carlos Alberto Prado da Silva Junior, Heliana Barbosa Fontenele

Em geral, os métodos tradicionais de avaliação da condição do pavimento consideram apenas os defeitos como critério de análise 
e possuem processos exaustivos de coleta de dados. O objetivo desse trabalho foi propor um Índice Expedito de Condição de 
Pavimento (IECP), capaz de avaliar as condições de pavimentos flexíveis urbanos de forma simples e confiável. O índice agregou 
a avaliação objetiva (baseado em cinco tipos de defeitos), a avaliação subjetiva (com uso de uma escala visual de referência) e o 
volume de tráfego de veículos pesados. A ponderação dos critérios foi realizada por meio do método Analytic Hierarchy Process. 
Os trechos avaliados com baixa pontuação pelo IECP apresentaram os maiores erros relativos em comparação com o Pavement 
Condition Index. Entretanto, ambos os índices estão fortemente correlacionados. Concluiu-se que o IECP pode fornecer indícios 
sobre a condição de pavimentos mediante um método que demanda menor tempo e quantidade de avaliadores.

Infraestrutura
ST - Dimensionamento, Avaliação e Gestão de Pavimentos V

349 - AC - AVALIAÇÃO DO EMPREGO DE RPA QUADRIRROTOR PARA LEVANTAMENTO DE ÁREAS DE 
REMENDOS EM PAVIMENTOS URBANOS
Paulo de Souza Lima Neto, Francisco Heber Lacerda de Oliveira

O emprego de Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPA) como ferramenta para obtenção de imagens fotogramétricas é uma 
realidade no contexto da Engenharia de Transportes. Dessa maneira, o objetivo desta pesquisa é avaliar o potencial de um 
RPA quadrirrotor para identificar defeitos do tipo remendo em pavimentos urbanos, mensurando suas áreas em quatro alturas 
de voo distintas sem a utilização de pontos de controle e comparando com medidas efetuadas in loco. Utilizou-se software de 
processamento de imagens para a geração dos ortomosaicos de uma via da cidade de Fortaleza/CE. Assim, possibilitou-se o cálculo 
dos erros percentuais obtendo resultados de erro mínimo de mensuração de área de 1,06% e máximo de 7,18%. Concluiu-se que 
as diferentes alturas de voo interferem no fotolevantamento dos defeitos de pavimentos urbanos, além de ser possível perceber 
que o tamanho do defeito influencia na porcentagem de erro da mensuração.

378 - RT - IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE MACHINE LEARNING 
PARA SISTEMAS DE GERÊNCIA DE PAVIMENTOS
Pedro Henrique Fontenele Costa Carvalho, Francisco Heber Lacerda de Oliveira, Saulo Davi Soares e Reis

O uso de sensores presentes nos smartphones atuais vem se mostrando uma opção viável para coleta de dados em Sistemas de 
Gerência de Pavimentos (SGP), devido a seu baixo custo e alta produtividade. A exploração de ferramentas disponíveis nesses 
aparelhos, tais como GPS (Global Positioning System), acelerômetros e giroscópios, é parte da proposta desta pesquisa, em que 
a obtenção de parâmetros de conforto ao rolamento de vias urbanas tem como objetivo auxiliar o SGP de órgãos responsáveis 
por meio de técnicas de machine learning na interpretação dos sinais obtidos. Os resultados preliminares identificaram locais com 
presença de buracos, dentre outras interferências nos pavimentos analisados, assim como o tipo de revestimento, orientando ao 
gestor na tomada de decisão mais adequada quanto à possível manutenção ou reabilitação a ser realizada.

399 - AC - ANÁLISE DE TENSÕES E DEFORMAÇÕES DE UM REVESTIMENTO ASFÁLTICO SOB A INFLUÊNCIA 
DA VARIAÇÃO DA SUA ESPESSURA POR MEIO DE SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL
Rikson Matheus Borges do Canto, Douglas Wendel Consoli Ozelame, Matheus Lemos Nogueira

As deformações permanentes e o trincamento por fadiga são degradações comuns presentes nos revestimentos asfálticos geradas 
pelas solicitações de tráfego. No presente estudo, através de simulações computacionais com auxílio do software 3D-MOVE, 
mostra-se o desempenho do revestimento asfáltico frente a sua variação da espessura. Um dos pontos observados é a ineficiência 
do software para análise da importância do controle de qualidade frente as variações do teor de ligante e volume de vazios, pois 
o mesmo não apresentou variações para as diversas simulações realizadas. Pode-se concluir que as deformações no revestimento 
crescem com a diminuição de sua espessura, mesmo que muitas vezes essa diminuição esteja dentro do limite permitido por 
norma.
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439 - AC - AVALIAÇÃO DA IRREGULARIDADE LONGITUDINAL EM REVESTIMENTO FLEXÍVEL POR MEIO 
DO USO DE APLICATIVO PARA SMARTPHONE
Eurico Marcelo Coqueiro Costa

A avaliação da irregularidade longitudinal de rodovias pavimentadas configura uma necessidade atual do Brasil para fornecer dados 
adequados à tomada de decisão pelos agentes de gestão sobretudo no cenário público. Neste contexto, este artigo tem como 
objetivo realizar uma revisão a respeito do uso de aplicativos para na avaliação de irregularidades longitudinais e um levantamento 
de campo para analisar a condição de rolamento do pavimento flexível de três segmentos rodoviários de Belém, no estado do 
Pará. Portanto, foi utilizado um aplicativo para smartphone denominado SmartIRI, que determinou o International Roughness 
Index (IRI), no qual indicou baixo nível de irregularidade dos trechos estudados. A Rodovia Augusto Montenegro obteve o maior 
valor médio, bem como identificou que as rotas possuíam em torno de 98% da sua superfície com um excelente ou bom estado 
de conforto ao rolamento.

449 - AC - ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO POR MEIO DO VSA E DO IRI 
OBTIDO COM O APLICATIVO SMARTIRI: ESTUDO DE CASO APLICADO À RODOVIA CE-401
Cecília Catarina Oliveira de Castro, Elisa da Silva Sousa, Victor Cardoso Oliveira, Lucas Cavalcante de Almeida, Francisco Heber 
Lacerda de Oliveira

Este trabalho fez uma análise comparativa dos resultados da avaliação das condições superficiais da Rodovia CE-401 nos anos 
de 2017, 2018 e 2019, localizada na cidade de Fortaleza, no Nordeste brasileiro, a partir do International Roughness Index - IRI, 
obtido pelo SmartIRI, e do Valor de Serventia Atual (VSA), definido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 
Verificou-se uma forte correlação entre os dados de irregularidade longitudinal, obtidos pelo SmartIRI, e o VSA, indicando que o 
aplicativo reflete bem a sensibilidade do usuário em relação às condições superficiais da via. Assim, o SmartIRI se mostra como 
uma ferramenta eficiente e prática, que pode auxiliar os gestores à tomarem decisões referentes às atividades do Sistema de 
Gerência de Pavimentos.

510 - AC - METODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO DO IMPACTO DO SOBREPESO NOS CUSTOS DA MANUTENÇÃO 
RODOVIÁRIA
Bernardo Cascão Pires e Albuquerque, Vinicius Quintiliano Pereira, Darym Junior Ferrari de Campos, Leonardo Roberto Perim, 
Ivone Catarina Simões Hoffmann, Carmen Regina Linhares Pereira Resende

A discussão em torno do impacto do sobrepeso dos veículos nos custos da manutenção das rodovias é um assunto controverso. 
Políticas públicas são recorrentemente revisitadas, geralmente resultando em aumento dos limites peso bruto total e peso bruto 
por eixo dos veículos. Para que se possa tomar a melhor decisão é necessário avaliar os benefícios logísticos decorrentes do 
uso de veículos mais pesados em comparação ao aumento nos custos de manutenção do pavimento. Este artigo apresenta 
uma metodologia capaz de determinar consistentemente o aumento nos investimentos em manutenção rodoviária em função do 
aumento no carregamento imposto à rodovia. Para ilustrar a aplicabilidade da metodologia foi elaborado um estudo hipotético com 
o auxílio da ferramenta HDM-4, construindo-se uma curva que correlaciona o número de Eixos Padrão Equivalentes com o custo de 
manutenção de cada km de rodovia, relação que pode ser utilizada para alcançar os objetivos propostos.

66 - RT - AVALIAÇÃO ESTRUTURAL DE PAVIMENTOS URBANOS A PARTIR DE ENSAIOS DE CAMPO E 
RETROANÁLISE
Gustavo Henrique Veronese Vieira, Edgar Odebrecht

A determinação dos módulos de resiliência dos materiais que compõe as camadas de um pavimento urbano é fundamental para 
a sua avaliação estrutural, uma vez que estes se relacionam com a capacidade de carga dos pavimentos. Este estudo objetiva a 
verificação de módulos de resiliência retroanalisados pelos softwares de análise elástica BAKFAA e BackMedina em três pavimentos 
urbanos da cidade de Joinville - SC. Serão analisadas a influência das condições de aderência entre camadas e também a ação 
da variação térmica nos valores dos módulos retroanalisados pelos dois softwares. Posteriormente será feita a verificação da 
necessidade da execução de reforços nas pistas e a modelagem dos módulos de resiliência em função do estado de tensões dos 
pavimentos.

Infraestrutura
ST - Dimensionamento, Avaliação e Gestão de Pavimentos VI

547 - AC - ANÁLISE DE CORRELAÇÃO ENTRE DEFEITOS ESTRUTURAIS E FUNCIONAIS EM RODOVIAS 
BRASILEIRAS EM REVESTIMENTOS DE CAUQ
Renata de Souza Sales, Lucas Moreira Magalhães, Gabriel Amorim Rabelo Nobre

Modelos que visam prever as condições de um pavimento são de grande importância em um Sistema de Gerência de Pavimentos, 
pois viabilizam a obtenção de informações quanto a defeitos de superfície quando há dificuldade ou a impossibilidade de medi-
las em campo. A tomada de decisão para manutenção e reabilitação de um pavimento pode ser feita através da análise de 
parâmetros funcionais e estruturais dos trechos das rodovias analisadas, tais como o Índice de Gravidade Global (IGG) e a Deflexão 
Característica (Dc). Dessa forma, este trabalho mostra um estudo da correlação dos índices estruturais e funcionais mais aplicados 
em rodovias federais brasileiras que possuem revestimento em Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CAUQ), a partir de relatórios 
do Contrato de Restauração e Manutenção (CREMA), onde foi possível chegar a um modelo de previsão da deflexão característica 
de um pavimento através do IGG.

586 - AC - ANÁLISE DE PAVIMENTO FLEXÍVEL PELO MÉTODO DNIT 009/2003 – PRO E CONTAGEM DE 
TRÁFEGO DE DOIS TRECHOS DA PE-112
Thays Cordeiro dos Santos, Maria Victória Leal de Almeida Nascimento, Daysa Palloma da Silva, Rodrigo Araújo

O pavimento flexível deve proporcionar o transporte de forma segura, confortável e econômica. Sendo necessário a existência de 



64

um sistema de acompanhamento da evolução do pavimento, para determinar a sua condição e a manutenção mais adequada. 
Nesse trabalho utilizou-se o método de avaliação do DNIT 009/2003 – PRO e o Volume Médio Diário (VMD), em dois trechos da PE-
112, para classificar o pavimento de acordo com sua degradação e o seu tráfego, isso devido ocorrência de operações tapa-buraco 
anualmente nos trechos. Ao analisar os resultados percebe-se que os dois trechos se apresentam com subtrechos de condições 
entre regulares a péssimo. O trecho 1 apresentou 60% das seções analisadas com a classificação regular e já o trecho 2 se mostrou 
mais degradado, com 50% das suas seções de análise com classificação como ruim e com um volume de tráfego maior, obtendo 
coerência no motivo de maior desgaste do pavimento desse trecho.

682 - AC - UTILIZAÇÃO DE PARÂMETROS OBJETIVOS PARA DIAGNÓSTICO DA CONDIÇÃO DO PAVIMENTO 
DAS RODOVIAS FEDERAIS DO ESTADO DE ALAGOAS
Aline Calheiros Espindola, Ana Kássia Lopes Gonçalves, Jéssica Rempto Barbosa Coelho, Ernesto Ferreira Nobre Júnior

É de conhecimento geral que rodovias em estado inadequado aumentam os problemas de segurança viária e custos operacionais 
que contribuem negativamente no crescimento econômico do país. A malha rodoviária brasileira possui mais de 1.700.000 km, dos 
quais, apenas 12,4% são pavimentados. Apesar desta pequena parcela das rodovias serem pavimentadas, as pesquisas da CNT 
de 2018 apontam que o estado geral dos pavimentos não é satisfatório, com 50,9% dos trechos analisados em estado regular a 
péssimo, porém não utiliza avaliações e parâmetros objetivas em seus levantamentos. Sendo assim, o trabalho teve como objetivo 
comparar a avaliação da CNT com avaliações de parâmetros objetivos. De forma geral as rodovias federais de Alagoas estão com 
condição de superfície na categoria boas, em ambas as metodologias. Porém vale ressaltar a importância da utilização de critérios 
objetivos, pois essa abordagem proporcionou a identificação da patologia predominante, inicialmente era o afundamento de trilha 
de roda nos anos de 2014 e 2015 e trincamento por fadiga em 2018. Também foi possível comprovar a ineficiência da utilização 
dos resultados de IRI isoladamente para efetuar a gestão do pavimento. A combinação de parâmetros objetivos com os resultados 
de irregularidade, proporciona uma melhor visão global da condição do pavimento.

760 - AC - AVALIAÇÃO CRÍTICA DE PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE ESTATÍSTICA EM MODELOS DE 
PREVISÃO LINEAR DO ESTADO GERAL DE RODOVIAS
Wendy Fernandes Lavigne Quintanilha, Carla Marília Cavalcante Alecrim, Renan Santos Maia, Gledson Silva Mesquita Júnior

Aspectos socioeconômicos e climáticos condicionam rodovias de cada região a enfrentarem problemas de características e escalas 
diferentes. Dada a baixa qualidade das rodovias cearenses, é fundamental a criação de ferramentas que possam orientar as 
autoridades para, por exemplo, direcionar os recursos para a gerência dessas rodovias. Nesse contexto, a utilização de ferramentas 
estatísticas de correlação e regressão podem auxiliar no desenvolvimento de modelos que ajudem a prever a ocorrência de 
fenômenos associados à deterioração da malha rodoviária. Neste estudo, foram estabelecidas análises para a avaliação da influência 
de variáveis relacionadas ao clima e à economia local na proporção de rodovias com pavimentos deteriorados. Foram criados 
modelos de regressão linear simples e múltipla, com variáveis definidas a partir do método stepwise. Observou-se uma melhor 
adequação às premissas relativas aos modelos de regressão no caso da regressão simples, na qual se constata uma predominância 
da precipitação na explicação do fenômeno.

639 - AC - AVALIAÇÃO DA PENETRAÇÃO DO LIGANTE ASFÁLTICO E O DESGASTE SUPERFICIAL DE BASES 
IMPRIMADAS
Fernando Dácio de Almeida, Suelly Helena de Araújo Barroso

No Brasil, geralmente utiliza-se o asfalto diluído de petróleo do tipo Cura Média (CM-30) para serviços de imprimação betuminosa. 
Nos últimos anos tem-se verificado uma maior restrição na utilização desse CM-30, por questões ambientais e devido à própria 
manipulação do material betuminoso. Na pavimentação, verifica-se pouca informação sobre o comportamento dos produtos 
comerciais e alternativos para emprego em imprimação, destacando-se a necessidade de se desenvolver estudos sobre o 
desempenho de ligantes alternativos menos poluentes que venham, no futuro, substituir o CM-30. Sendo assim, o objetivo deste 
artigo é investigar o comportamento de ligantes comerciais e alternativo para o emprego em serviços de imprimação. Para tanto, 
foram avaliados os parâmetros de penetração e desgaste superficial de uma base (solo arenoso) imprimada, usando-se: (i) um 
ligante comercial de referência do tipo CM-30, (ii) um ligante alternativo produzido em laboratório a partir da mistura de um CAP 
com óleo vegetal e (iii) dois ligantes comerciais. De forma geral, o ligante alternativo apresentou resultados promissores quando 
comparado aos ligantes de referência e comerciais para todos os parâmetros avaliados. Concluiu-se que o ligante alternativo pode 
representar uma alternativa ambientalmente mais autossustentável por utilizar óleo vegetal como solvente em substituição ao 
solvente betuminoso usado na produção do CM-30.

448 - AC - ANÁLISE DE PROJETO DE REFORÇO UTILIZANDO O MÉTODO M-E DE DIMENSIONAMENTO 
NACIONAL - MEDINA
Filipe Augusto Cinque de Proença Franco, Mariluce de Oliveira Ubaldo, Marcos Antonio Fritzen, Caroline Dias Amancio de Lima, 
Laura Maria Goretti da Motta

O pavimento, como qualquer estrutura da engenharia, precisa de projetos de reforço quando este já não atende os objetivos para 
os quais foi construído. O novo método mecanístico-empírico de dimensionamento nacional de pavimentos asfálticos (MeDiNa) 
contém uma ferramenta própria para este tipo de análise, ainda pouco utilizada. Este trabalho tem como objetivo mostrar exemplos 
de projetos de reforço utilizando o MeDiNa. Foram analisados quatro segmentos de uma rodovia federal onde foram coletados os 
materiais das camadas do pavimento, incluindo extração de corpos de prova da camada de rolamento, para realização de ensaios 
laboratoriais como o módulo de resiliência. Levantamento visual de defeitos e deflectometria com Falling Weight Deflectometer 
(FWD) também foram realizados. Além de mostrar os resultados dos reforços, espera-se que o presente trabalho facilite a utilização 
desta análise no MeDiNa.

Infraestrutura
ST - Dimensionamento, Avaliação e Gestão de Pavimentos VII

589 - AC - PAVIMENTO RECICLADO COM ADIÇÃO DE CIMENTO: AVALIAÇÃO DA ÁREA TRINCADA DE TRÊS 
SEGMENTOS MONITORADOS DA RODOVIA SC-355
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Cheila Sirlene Beutler, Glicério Trichês, Gislaine Luvizão, Juliana Ginklings Froés da Cruz

A reciclagem de pavimentos com adição de cimento tem-se mostrado uma alternativa técnica, economicamente e ambientalmente 
viável na restauração de pavimentos deteriorados. Nesse estudo, realizou-se a avaliação do trincamento de três segmentos 
monitorados da rodovia SC-355, cujo pavimento foi reciclado, a partir do revestimento e parte da camada de base, com adição de 
cimento, dando origem a uma camada de base de comportamento semirrígida. A partir dos levantamentos de defeitos realizados 
ao longo do tempo, verificou-se que, após 5 anos da rodovia aberta ao tráfego, o trecho possui ótima condição superficial. Dentre 
as trincas identificadas, apenas foi verificada a ocorrência de trincas isoladas transversais do tipo FC-1. De maneira geral, após se 
ter atingido metade da sua vida de projeto, a área trincada é inferior a 0,2%, indicando que a estrutura do pavimento apresenta 
uma excelente condição estrutural. Os segmentos monitorados fazem parte da Rede Temática de Tecnologia do Asfalto e com o seu 
monitoramento, pretende-se obter dados de desempenho que possam colaborar com o desenvolvimento de uma metodologia de 
dimensionamento deste tipo de intervenção para a restauração de rodovias e de pavimentos semirrígidos.

77 - AC - DETECÇÃO E QUANTIFICAÇÃO AUTOMATIZADAS DE TRINCAS EM PAVIMENTOS DE RODOVIAS
Jorge Destri Jr, Nicolas Borges, Nataniel Pereira Borges Jr, Strauss Carvalho Cunha, Amir Mattar Valente

Um dos defeitos mais comuns no pavimento das rodovias são as trincas. Sua presença é um grande indicador de necessidade de 
ações de restauração. Atualmente, o DNIT utiliza vídeo-registros e processamento manual e automatizado para detectar a condição 
do pavimento e outros elementos das rodovias. Porém, localizar e quantificar a presença de trincas ainda é um processo manual, 
que é lento, custoso e tendencioso. Nesse contexto, este trabalho propõe um método automatizado para detectar trincas e estimar 
o seu percentual, por quilômetro, em vídeo-registros, com o auxílio de técnicas de processamento de imagem e aprendizado de 
máquina. Foram combinadas uma abordagem que visa descartar regiões cuja probabilidade de ter trincas é baixa, com outra que 
se certifica de que as demais regiões têm trincas ou não. O modelo proposto foi validado em um conjunto de 138.909 imagens, 
obtendo uma acurácia de 0,90, sensibilidade de 0,89 e precisão de 0,75

344 - AC - PROGRAMAÇÃO LINEAR APLICADA NA REDUÇÃO DE CUSTOS DE PROJETOS DE TERRAPLENAGEM
Fernanda Santana Carvalho, Viviane Adriano Falcão

A terraplenagem é uma das fases de maior custo em uma obra de infraestrutura de transportes e sua otimização, através da 
Programação Linear, se torna um meio efetivo de racionalizar gastos. Usando uma função objetivo e suas restrições esse método 
maximiza o volume de terra transportado, minimizando custos. O presente trabalho visa demonstrar essa redução ocasionada 
pela aplicação de um modelo matemático em estudos de caso, utilizando o software CPLEX. No primeiro deles ficou comprovado 
a eficiência na redução do tempo empregado na determinação do melhor projeto de terraplenagem em relação ao cálculo do 
diagrama de massas. Já no segundo, aplicado à dados de projeto da rodovia PE-099, além da economia de tempo observou-se 
um decréscimo de 30% no momento de transporte obtido pelo modelo também em relação ao diagrama de massas. Comprova-se 
assim a eficiência da técnica não só em economia de tempo, mas também de recursos.

424 - AC - MÉTODO SIMPLIFICADO PARA A CONSIDERAÇÃO DA ADERÊNCIA ENTRE CAMADAS NO 
DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS
Samuel de Almeida Torquato e Silva, Weber Anselmo dos Ramos Souza, Jorge Barbosa Soares

Este artigo propõe uma alternativa para a consideração das condições de aderência entre camadas de pavimentos, que pode ser 
útil nos eventuais melhoramentos do método nacional de dimensionamento de pavimentos asfálticos. O modelo de aderência 
dependente da tensão é linearizado por meio de premissas simplificadoras, tornando possível a utilização deste modelo na Análise 
Elástica de Múltiplas Camadas. Em seguida, é apresentada uma equação de regressão para determinação da tensão normal média 
sobre a interface entre camadas, parâmetro de entrada para o cálculo do módulo de reação transversal da interface, que define 
a condição de aderência entre camadas. Finalmente, o modelo é aplicado para o cálculo de deformações em uma estrutura de 
pavimento, discutindo a possibilidade de utilização do modelo na elaboração de funções de transferência.

524 - AC - OTIMIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO EM OBRAS RODOVIÁRIAS POR ALGORITMOS GENÉTICOS
Luís Fellipe Alves Silva, Viviane Adriano Falcão

A introdução de métodos inovadores na modernização das obras é recorrentemente cobrada à medida que o mercado sofre as 
consequências de uma obra mal planejada. Embora muito relevante, a prática dessa pauta ainda é negligenciada. Este trabalho 
tem como objetivo aplicar um software baseado em Algoritmos Genéticos na otimização de custos e prazos de uma obra rodoviária. 
As obras rodoviárias escolhidas para o estudo de caso foram importantes para criar diferentes orçamentos para cada etapa, com 
custos e prazos, de maneira que o software pudesse determinar as melhores combinações entre os orçamentos e resultar em 
valores quase ótimos. Ao executar os testes foi possível alcançar reduções da ordem de 8% para o custo e de três meses para o 
prazo total da obra. As ferramentas que utilizam Algoritmos Genéticos são muito promissoras para auxiliar profissionais na tomada 
de decisões para o desenvolvimento de um planejamento que atenda as necessidades construtivas.

249 - RT - UM MÉTODO PARA INTEGRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDES DE INFRAESTRUTURA URBANA
Ygor de Carvalho Alencar, Carlos Augusto Uchôa da Silva

Sabe-se que uma das características do espaço urbano é o compartilhamento de diversas redes de infraestrutura, nos níveis aéreo, 
superficial e subterrâneo. Ademais, historicamente não houve planejamento na urbanização da maioria das cidades brasileiras. 
Estas duas constatações conduzem a conflitos, destacando-se os que ocorrem na manutenção, conservação e implantação física 
das redes subterrâneas. Este estudo tem por objetivo principal propor um método de integração e gerenciamento de redes dos 
sistemas viário, sanitário e energético, nos níveis superficial e subterrâneo. Para estudo de caso, elegeu-se a cidade de Fortaleza-
CE. São usadas técnicas de geoprocessamento e programação computacional para compatibilizar, integrar e gerenciar as diferentes 
redes, bem como será desenvolvido um aplicativo que possibilite a visualização e planejamento integrado com diferentes níveis 
de acesso. Espera-se que os resultados produzidos ao final desta investigação possam ser usados para mitigar esses impactos, 
reduzindo custos, minimizando retrabalhos e melhorando a qualidade de vida na cidade.

67 - RT - METODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO FUNCIONAL EM INFRAESTRUTURAS CICLOVIÁRIAS
Antonio Dias de Lima Terceiro Neto, Ricardo Almeida de Melo
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A utilização da bicicleta vem crescendo muito atualmente, desse modo a infraestrutura urbana tem que ser preparada para 
atender a demanda dos usuários. Esta pesquisa tem como objetivo estabelecer um método para avaliação subjetiva e objetiva 
das infraestruturas cicloviárias em operação, de maneira que possibilite, aos planejadores de transportes, o seu monitoramento e 
ajude na tomada de decisão quanto às intervenções necessárias. Para isso, serão realizadas medidas de irregularidade longitudinal 
com o MERLIN, medidas de aceleração vertical com auxílio de smartphone e, por fim, aplicados questionários com os ciclistas. Os 
dados obtidos passarão por uma análise estatística, o que permitirá a identificação dos fatores mais importantes para o conforto 
no ciclismo.

Infraestrutura
ST - Comunicações Técnicas

550 - CT - UTILIZAÇÃO DE REVESTIMENTOS DRENANTES DO TIPO CAMADA POROSA DE ATRITO (CPA) 
E DE ASFALTO MODIFICADO POR POLÍMERO (AMP) COMO SOLUÇÕES PARA O MEIO URBANO EM 
FORTALEZA-CE
Renan Santos Maia, Carla Marília Cavalcante Alecrim, Verônica Teixeira Franco Castelo Branco, Victor Mosca de C. Araujo, 
Hamilton Santiago Reis Júnior

A utilização de Asfalto Modificado por Polímero (AMP) para execução de revestimentos asfálticos do tipo Concreto Asfáltico (CA) e 
Camada Porosa de Atrito (CPA) representa, para locais com condições ambientais adversas ou com tráfego pesado, uma tendência 
de melhoramento no desempenho do pavimento. A utilização de CPA, entretanto, não representa uma solução usual para meios 
urbanos. Este trabalho tem como objetivo detalhar o processo de dosagem, usinagem e aplicação em campo desse tipo de mistura 
em meio urbano, na cidade de Fortaleza-CE, como uma solução para a reabilitação de revestimentos que, ao longo dos anos, 
tenham passado por sucessivas aplicações de CA sem a devida fresagem do revestimento antigo. Para os gestores municipais, 
a utilização de tecnologias como a CPA e os AMP têm apresentado desempenho satisfatório em aspectos como o desempenho 
mecânico e a possibilidade de serem utilizados revestimentos mais esbeltos, sendo vistas como práticas a serem continuadas.

49 - CT - LEVANTAMENTO DAS PATOLOGIAS NO CALÇAMENTO DA CIDADE DE OURO PRETO, MG, VISANDO 
MELHORAR O SEU GERENCIAMENTO
Marina Bedeschi Dutra Almeida, Igor Vinícius Silva Paiva

Este trabalho apresenta um levantamento das patologias encontradas em revestimentos por calçamento, em alvenaria poliédrica e 
paralelepípedo, no centro histórico de Ouro Preto (MG). Considerando que este tipo de pavimento é comum em cidades históricas 
e regiões tombadas, e que na maioria delas, é proibido a alteração do tipo de revestimento, como é o caso da cidade em questão. 
Visando a necessidade de um gerenciamento adequado, para que as vias forneçam o mínimo de conforto e segurança aos usuários, 
dado que a única norma referente ao calçamento foi cancelada, sem substituição. Dentre as patologias encontradas, a falta de 
material adequado para o preenchimento das juntas, foi a mais relevante, pois observou se a contribuição dela para o surgimento 
de outras patologias como as panelas, os afundamentos e as peças trincadas. A partir da análise de causas dos defeitos, pode se 
considerar a possibilidade de implantação de um gerenciamento mais efetivo para os calçamentos.

608 - CT - AVALIAÇÃO FUNCIONAL DE PAVIMENTOS URBANOS: ESTUDO DE CASO EM VALPARAÍSO DE 
GOIÁS
Lorena Nunes de Macena, Fábio Zanchetta

A malha viária de um município representa uma parcela significativa do seu patrimônio e, portanto, deve ser adequadamente 
mantida. Uma ferramenta que auxilia a tomada de decisão com base em critérios racionais é um Sistema de Gerência de Pavimentos 
Urbanos – SGPU. Este trabalho apresenta um estudo de caso realizado em Valparaíso de Goiás/GO. Foram avaliados 150 segmentos 
de pista e realizadas avaliações subjetivas e objetivas, ambas com notas variando de 0 a 100, sendo 100 para o pavimento em 
condição muito boa. Na avaliação objetiva foram avaliados 10 defeitos, com suas respectivas severidade e extensão. A análise se 
baseou na estatística descritiva e no teste de hipótese t de Student, com 95% de confiança. Os resultados apresentaram um valor 
médio para a avaliação subjetiva de 76 e de 83 para a objetiva. Pode-se concluir, com base nos resultados encontrados, que as 
avaliações subjetiva e objetiva não são equivalentes, mas sim complementares.

Infraestrutura
ST - Relatórios de Iniciação Científica

713 - RIC - ANÁLISE LABORATORIAL DE MISTURAS ASFÁLTICAS COM RESÍDUOS DE PEDREIRAS DE 
ARDÓSIA DO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS, MINAS GERAIS
Matheus Evangelista Gonçalves Bispo, Hebert da Consolação Alves

Este trabalho de Iniciação Científica teve como objetivo analisar o desempenho mecânico de concretos asfálticos usinados a quente 
(CAUQ) utilizando o resíduo de ardósia de pedreiras do município de Papagaios-MG e comparar o desempenho mecânico do mesmo 
em relação aos agregados normalmente utilizados. A confecção dos corpos de prova foi feita de acordo com a metodologia Marshall 
de dosagem das misturas asfálticas, conforme especificado na norma DNER-ME 043/95, com distribuição granulométrica na Faixa C 
do DNIT e utilizando como ligante o cimento asfáltico de petróleo tipo CAP 50/70. Foram realizados ensaios para caracterização dos 
agregados, do ligante asfáltico e das misturas, conforme especificados na norma DNIT ES 031/2006. A caracterização mecânica 
das misturas ocorreu por meio dos ensaios de resistência à tração por compressão diametral (RT), módulo de resiliência (MR), 
determinação da estabilidade e fluência Marshall. Os resultados indicam uma utilização favorável desse agregado em revestimentos 
asfálticos.

749 - RIC - DETERMINAÇÃO DO TIPO DE LIGANTE ASFALTICO A SER UTILIZADO DE ACORDO COM A 
TEMPERATURA E O TRÁFEGO RODOVIÁRIO DO CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE OURO PRETO-UFOP
Sabrine Júlia Alves Rodrigues, Samuel de Mendonça
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O Brasil possui aproximadamente 20% de sua malha viária pavimentada, principalmente através de Concreto Asfáltico de Petróleo-
CAUQ que constitui o pavimento denominado flexível. Este tipo de pavimento com o passar do tempo pode apresentar inúmeras 
patologias e dentre elas podemos destacar as causadas devido as ações nocivas da temperatura. Para minimizar estas patologias 
é necessário escolher o ligante, conforme a temperatura local e o tráfego da região, pois estes influenciam diretamente no 
desempenho do revestimento. Este trabalho de Iniciação Científica realizou um estudo na região do município de Ouro Preto-
MG em especial no Campus do Morro do Cruzeiro da Universidade Federal de Ouro Preto-UFOP, visando a determinação do 
PerfomanceGrade(PG) da região, utilizando a metodologia Superpave. Por meio da determinação das temperaturas máximas e 
mínimas do pavimento, além da determinação do número N, determinou se oPG 76-10, e através dele, foi possível encontrar os 
ligantes asfálticos mais apropriados para o local de estudo. Verificou se a forte influência da temperatura e do tráfego de veículos 
na escolha do tipo de revestimento asfáltico. Ao fim do estudo, os ligantes mais indicados para a região analisada foram os ligantes 
modificados duros, CAP 50/60 com adição de borracha e o asfalto borracha comercial distribuído pela Petrobras.

242 - RIC - UTILIZAÇÃO DE AGREGADO RECICLADO DE CONCRETO COMO INSUMO PARA CONCRETO 
COMPACTADO COM ROLO
Caroline da Silva, Hedelvan Emerson Fardin, Adriana Goulart dos Santos

Nesta pesquisa analisou-se misturas de Concreto Compactado com Rolo (CCR), dosado com Agregado Reciclado de Concreto 
(ARC), para camadas de pavimentos. As misturas de CCR analisadas apresentaram queda no valor de densidade seca máxima 
das misturas e aumento nos valores de umidade ótima, relativo ao aumento da porcentagem de ARC incorporado na mistura. 
Todavia, não foi observada significativa diferença no ensaio de resistência à compressão. Contudo, a aplicação do CCR não seria 
recomendada para base de pavimentos.

37 - RIC - COMPORTAMENTO ESTRUTURAL DE PAVIMENTOS URBANOS A PARTIR DE PARÂMETROS 
AVALIADORES DA BACIA DEFLECTOMÉTRICA
Adriana Goulart dos Santos, Eduarda Reimann

Nesta pesquisa foram avaliadas as bacias deflectométricas determinadas a partir de ensaios com o Falling Weight Deflectometer 
(FWD) em três vias urbanas da cidade de Joinville-SC constituídas por diferentes espessuras de revestimento asfáltico. A partir daí 
o comportamento estrutural dos pavimentos foi avaliado por meio dos parâmetros: Raio de Curvatura (RC), Índice de Curvatura 
da Superfície (SCI), Índice de Dano da Base (BDI) e Índice de Curvatura da Base (BCI). A avaliação das bacias deflectométricas 
demonstrou que o aumento da espessura do revestimento asfáltico fez com que as tensões impostas às demais camadas dos 
pavimentos fossem aliviadas promovendo as suas integridades estruturais perante o tráfego de veículos atuantes.

151 - RIC - ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE MEDIDAS DE DEFLEXÃO COM VIGA BENKELMAN E FWD NO 
PAVIMENTO DO ANEL VIÁRIO DA UFJF
Thiago Haddad Muzzi, Geraldo Luciano de Oliveira Marques

As medidas de deflexão do pavimento dependem de diversos fatores, entre eles o equipamento utilizado, estrutura ensaiada e 
condições climáticas. Foi obtida uma correlação entre medidas com viga Benkelman (VB) e Falling Weight Deflectometer (FWD) 
para o pavimento do anel viário da Universidade Federal de Juiz de Fora, através de modelo de regressão linear empregado no MS-
Excel. Uma correlação deste tipo permite a utilização dos valores obtidos com VB em métodos de avaliação estrutural que utilizam 
FWD, e vice-versa. Deve ser observado, no entanto, que esta correlação é válida para estudos de desempenho desta estrutura de 
pavimento em particular, uma vez que não pode ser generalizada para outros trechos.

511 - RIC - MAPEAMENTO DAS CONDIÇÕES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM A UTILIZAÇÃO DE 
SENSORES DE SMARTPHONES
Karsion Habib Kaminskas Azar, Flávio Guilherme Vaz de Almeida Filho, Rafael Henrique de Oliveira

O monitoramento via smartphone consegue ter uma grande abrangência espaço-temporal com um custo reduzido em relação 
às técnicas tradicionais de caracterização de pavimentos. Sendo assim, o presente trabalho busca, a partir desses sensores, 
avaliar as condições da via, isto é, a existência de lombadas e caracterização da qualidade do pavimento rodoviário. Para isso, 
foram utilizados dois aparelhos celulares para a coleta de dados inerciais e de posição em cada viagem. Para a análise, adotou-
se um modelo físico, buscando limiares em aceleração e velocidade que viabilizem a diferenciação entre trechos de diferentes 
características de pavimento. A técnica mostrou-se adequada para a identificação de lombadas, com acurácia entre 70% e 80%.

677 - RIC - LEVANTAMENTO DE DEFEITOS EM PAVIMENTOS ASFÁLTICOS EM JATAÍ-GO
Gustavo Assis Lopes, Lucas Vilela Moreira, Gabriel Prado Santos, Tallyta da Silva Curado

Este trabalho apresenta um levantamento dos defeitos em duas vias pavimentadas com diferentes tipos de fluxo na cidade de 
Jataí-GO, com objetivo de analisar, classificar e comparar o estado de deterioração de seus pavimentos. As vias são identificadas 
como Avenida Epaminondas Vieira Cunha e rodovia GO-184 com trecho em perímetro urbano. Foram realizados os levantamentos 
de campo em subtrechos amostrais de 1.840 m em cada via que objetivaram fazer uma análise visual dos defeitos encontrados 
conforme as normas do DNIT 005 e 006 de 2003 para determinação dos Índices de Gravidade Global (IGG) de cada trecho. Possíveis 
causas foram indicadas de acordo com a incidência maior de alguns defeitos. Os resultados indicaram o nível de deterioração dos 
pavimentos das vias que estão em péssimas condições, o que não era esperado já que, como usuários comuns, se sente maior 
conforto transitando pela Avenida do que pela rodovia GO-184.

750 - RIC - INVESTIGAÇÃO DAS CAMADAS DO PAVIMENTO DAS VIAS DO CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO 
DA UFOP E DEFINIÇÃO DE UM PAVIMENTO IDEAL PARA O LOCAL
Victor Antônio Moreira de Faria, Hebert da Consolação Alves, Maria Gabriela Batista da Silva, Tatiana Siman Magalhães, Paulo 
França Marinho

O objetivo desse trabalho de Iniciação Científica foi proceder uma investigação laboratorial da estrutura do pavimento do Campus 
Morro do Cruzeiro da Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP, localizado em Ouro Preto, MG a partir de afundamentos do tipo 
“borrachudo”, vistos em dois pontos nas vias do campus. Foi feita a retirada de amostras dos materiais componentes da plataforma 
em um ponto de afundamento para análises em laboratório e os resultados dos ensaios realizados mostraram que a estrutura 
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da plataforma rodoviária não está em conformidade com a solicitação do tráfego local, representada pelo número “N” do DNIT. 
A solução proposta sugerida pelo trabalho é a substituição da plataforma local por uma nova, utilizando dois solos de bota fora 
localizados no campus a partir dos seus parâmetros ideais de aplicação, também calculados em laboratório.

572 - RIC - DURABILIDADE DE BASES DE PAVIMENTOS FLEXÍVEIS RECICLADAS COM CIMENTO ALCALINO
Eriky William da Silveira, Gabriela Bergozza Menin, Alessandro Goldoni, Francisco Dalla Rosa

Em função do transporte rodoviário ser o modal de maior demanda no Brasil (CNT, 2017), surge a necessidade de aprimorar a 
superestrutura de pavimentos, a fim de otimizar o ciclo de manutenções das vias no intuito de atender os esforços dos veículos 
que atualmente nelas circulam. Nesse sentido, este trabalho tem como foco o estudo de bases recicladas com adição de diferentes 
tipos de cimento. Misturas contendo cimento Portland ou alcalino (Geopolímero) vem sendo analisadas no intuito de descrever o 
comportamento mecânico e análise da durabilidade (PASCHE, 2016). Resultados iniciais têm mostrado o uso do cimento alcalino 
como uma opção ao cimento Portland.

581 - RIC - AVALIAÇÃO DA VARIAÇÃO NAS PROPRIEDADES DE FORMA DE AGREGADO FRESADO COM 
DIFERENTES GRAUS DE MOBILIZAÇÃO DE CAP
Aldaianny de Oliveira Maia, Verônica Teixeira Franco Castelo Branco

A incorporação de fresado na composição de misturas asfálticas recicladas é uma prática que é utilizada desde a década de 70, 
devido à redução de matéria prima e consequentemente diminuição no custo de produção. Entretanto, é necessário que essa 
adição seja capaz de atender aos requisitos mínimos com relação ao comportamento mecânico e funcional das misturas. Diante 
disso, entender como ocorre a interação do fresado com os outros componentes da mistura asfáltica “nova” é fundamental para 
o entendimento do comportamento do material que se pretende utilizar. Aqui buscou-se avaliar a mudança nas propriedades de 
forma (forma, angularidade e textura) como estratégia de conhecer as propriedades dos agregados oriundos do fresado, para 
diferentes graus de mobilização do ligante asfáltico envelhecido.

650 - RIC - INFLUÊNCIA DA QUALIDADE DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO DE FORTALEZA NAS 
CONCENTRAÇÕES DE POLUENTES NO AR: ESCOLHA DE ROTAS VERDES
Vitor Midauar Gondim Rocha, Verônica Teixeira Franco Castelo Branco

Com o crescente debate a respeito da sustentabilidade visando à mitigação das emissões de poluentes, difundiu-se estudos 
multidisciplinares abordando engenharia e meio ambiente. Define-se sustentabilidade como a utilização dos recursos naturais 
disponíveis atualmente de modo ecologicamente correto, economicamente viável e socialmente justo, garantindo a sobrevivência 
desses recursos e sua disponibilidade para as futuras gerações. Desse modo, nesse trabalho aborda-se a influência da má qualidade 
do revestimento asfáltico em centros urbanos em um possível agravamento da emissão de poluentes (NO2 e CO2) provocada pela 
combustão incompleta de combustíveis de veículos automotores.

751 - RIC - CARACTERIZAÇÃO DE AGREGADOS BASÁLTICOS DO ESTADO DE GOIÁS PARA USO COMO 
LASTRO FERROVIÁRIO NO LOTE 4S DA FERROVIA NORTE SUL
Victor Antônio Moreira de Faria, Hebert da Consolação Alves, Maria Gabriela Batista da Silva, Tatiana Siman Magalhães, Júlia 
Guimarães Santos, Thácio Carvalho Pereira

O objetivo do trabalho de Iniciação Científica foi analisar e caracterizar amostras de três materiais, buscando verificar sua viabilidade 
ou não para futuro uso como lastro ferroviário no Lote 4S da Ferrovia Norte-Sul, que se localiza entre a ponte sobre o Córrego 
Cachoeirinha (km 386 + 660), localizada no estado de Goiás e a ponte sobre o Rio Arantes (km 527 + 640), localizada no estado de 
Minas Gerais. A Caracterização do material foi feita conforme a NBR 5564 (ABNT, 2014) que estipula valores de parâmetros físicos e 
mecânicos limites e de referência para classificar um material de acordo com sua competência na função de um lastro de ferrovia. 
Os ensaios, realizados no Laboratório de Ferrovias e Asfalto da UFOP mostraram que em geral os materiais analisados atendem a 
norma quanto ao suporte e solicitações mecânicas, porém, são vulneráveis à ataques físicos e químicos, reduzindo sua vida útil.

91 - RIC - CONSOLIDAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEOTÉCNICO DE INTERESSE À PAVIMENTAÇÃO NO 
ESTADO DO CEARÁ
Wana Maria de Souza, Antonio Júnior Alves Ribeiro

A existência um banco de dados geotécnico para obras rodoviárias, consolidado para determinada região, pode reduzir os custos 
e acelerar a elaboração de viabilidade e projetos de pavimentação. Logo, o objetivo deste trabalho é a construção de um banco 
de dados geotécnico para o estado do Ceará com fins de pavimentação. Para tanto, foi realizado um levantamento de dados em 
projetos viários no Ceará contratados pelo DER/CE e DNIT. O banco de dados está atualmente com um total de 1790 amostras, 
contemplando informações referentes a subleito, empréstimos e jazidas de solos. Com isso é possível construir diversos modelos e 
análises para os mais variados usos na engenharia rodoviária. Neste trabalho, desenvolveram-se dois modelos do tipo linear geral 
(MLG) da variação do CBR por classe AASHTO para as energias Normal e Intermediária do Proctor. A partir do modelo estatístico 
gerado é possível inferir, a partir da classificação da AASHTO, o valor típico e uma faixa de valores para o CBR com confiança de 
95%.

89 - RIC - ANÁLISE PRELIMINAR DO USO DE RESÍDUO DE CERÂMICA VERMELHA NA PAVIMENTAÇÃO
Marianny Viana dos Santos, Wana Maria de Souza, Antonio Júnior Alves Ribeiro

Em decorrência da disposição inadequada, a produção de resíduos é um problema cada vez mais comum, isso acarreta diversos 
impactos ao meio ambiente. Assim, este estudo investiga a possibilidade do uso do Resíduo de Cerâmica Vermelha (RCV) na 
pavimentação. O RCV estudado é proveniente das cerâmicas do município do Crato-CE, o qual foi triturado para realização de 
ensaios tradicionais da pavimentação. O material não apresenta comportamento plásticos (NP), a granulometria se enquadra na 
faixa A do DNIT e sua classificação é A-1-a pela AASHTO. Então, o RCV se apresenta previamente, com potencial para o emprego 
em camadas de pavimentos.
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Infraestrutura
ST - Materiais e Tecnologias Ambientais III

604 - RT - ESTUDO DA INCORPORAÇÃO DE BIO-ÓLEOS À BASE DE SOJA COMO AGENTES REJUVENESCEDORES 
DE LIGANTES ASFÁLTICOS
Felipe Brandão Santos, Adalberto Leandro Faxina

A reciclagem da camada asfáltica se tornou prática comum em diversos países devido a seus benefícios econômicos e ambientais. 
A camada asfáltica deteriorada pode ser fresada, dando origem ao Reclaimed Asphalt Pavement (RAP), e utilizada na construção 
de novas camadas. Entretanto, o ligante asfáltico envelhecido presente no material fresado representa um fator limitante para 
a incorporação de proporções mais altas de RAP na nova mistura. Para superar esse obstáculo, uma das soluções é a adição 
de agentes rejuvenescedores, que são capazes de restaurar as propriedades originais do ligante envelhecido. Nesta pesquisa, 
pretende-se avaliar o efeito de quatro agentes rejuvenescedores (ARs) – três bio-óleos à base de soja e um óleo convencional à 
base de petróleo – em ligantes asfálticos envelhecidos. Dois ligantes asfálticos envelhecidos em laboratório em diferentes níveis 
foram dosados com os ARs e tiveram suas propriedades reológicas medidas para determinação dos teores ótimos de cada AR.

660 - AC - AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO GEOTÉCNICO DE UM SOLO LATERÍTICO ESTABILIZADO 
COM CAL E REJEITO DE FLOTAÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO
Bianca Pereira Grasse, Sérgio Pacífico Soncim, Marconi Oliveira de Almeida, Carlos Augusto de Souza Oliveira, Fernanda Maria 
Belotti, Erinaldo Hilário Cavalcante, Laís Resende

Estudos envolvendo a utilização de rejeito de flotação resultante do processo de beneficiamento do minério de ferro, em diferentes 
nichos de mercado, se mostram cada vez mais necessários diante do grande passivo ambiental causado pela sua disposição 
em aterros, uma vez que se tratam de resíduos gerados em grandes volumes e que apresentam baixo valor econômico para as 
empresas mineradoras. O objetivo deste trabalho foi analisar o desempenho geotécnico de um solo de comportamento laterítico 
estabilizado quimicamente, empregando-se 2%, 4% e 6% de cal, em massa, com a adição do rejeito de flotação de minério de 
ferro, visando-se a aplicação em camadas de base e sub-base de pavimentos rodoviários. Os resultados revelaram aumento em 
mais de 100% nos valores de ISC das misturas solo-cal com a adição de rejeito de flotação. Concluiu-se ainda que a adição do 
resíduo promoveu um aumento expressivo nos valores de resistência à compressão simples das misturas.

736 - AC - VIABILIDADE TÉCNICA DA PRODUÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO DE ALTA RESISTÊNCIA 
PREPARADOS COM PLÁSTICOS RECICLADOS PARA APLICAÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA
Filipe Derkacz Lazzeris, Hugo Alionço, Thiago Roberto Schuertes Duarte, Matheus David Inocente Domingos, Wellington Mazer, 
Daniane Franciesca Vicentini

Este trabalho investigou a viabilidade técnica do uso de uma blenda de PE+PET em substituição à parte da fração miúda do 
concreto na fabricação de blocos para pavimentação (pavers). Foram selecionados teores entre 1 e 10% de PE+PET em volume 
para incorporação em um concreto de alta resistência e dosado segundo normas norte-americanas. Pavers do “Tipo I” designados 
como “16 faces” foram empregados, cujas propriedades incluíram a resistência característica à compressão aos 28 dias (fpk, est) 
e a taxa média de absorção de água (Ab). Com o aumento do teor de PE+PET, verificou-se que é possível utilizar pavers com 1% 
(fpk, est ≈ 40,6 MPa) e 2% de PE+PET (fpk, est ≈ 39,1 MPa), apesar das reduções de fpk, est. No caso de Ab, os valores oscilaram 
entre 2,1 e 3,2% para todos os traços. Os resultados indicam um possível uso de PE+PET em pavers para vias com tráfego leve.

782 - AC - INCORPORAÇÃO DE ELEVADOS PERCENTUAIS DE CINZAS LEVES EM SUBSTITUIÇÃO AO 
CIMENTO PARA USO EM INTERTRAVADOS
Fernanda Leite Soares, Amanda Lyz Nogueira Rodrigues, Jorge Barbosa Soares, Juceline Batista dos Santos Bastos

A pavimentação é um dos setores que possui potencial para incorporação de resíduos. Assim, esta pesquisa investiga a incorporação 
das cinzas leves oriundas da queima de carvão para geração de energia em substituição ao cimento na produção de blocos 
intertravados. Para isso, os materiais tiveram realizadas sua caracterização física, química e ambiental. Ademais, foram dosados 
concretos com adição de cinzas leves nas porcentagens de 25% (+75% de cimento), 50% (+50% de cimento) e 75% (+25% de 
cimento), além da dosagem de referência com 100% de cimento. As cinzas leves apresentaram propriedades pozolânicas. Foram 
moldados corpos de prova (CPs) cilíndricos e blocos para análise de resistência à compressão. Os CPs apresentaram resistência 
reduzida à medida que as cinzas foram sendo adicionadas, independentemente da idade do concreto. Quando se analisam os 
blocos, têm-se resultados de resistência à compressão (cerca de 20MPa) bem semelhantes para os diferentes traços aos 28 dias.

813 - AC - MISTURA SOLO-RCC ESTABILIZADA COM ESCÓRIA DE ACIARIA PARA APLICAÇÃO EM CAMADAS 
DE PAVIMENTOS
José Roberto Fernandes Galindo, Heraldo Nunes Pitanga, Roberto Lopes Ferraz, Leonardo Gonçalves Pedroti, Taciano Oliveira da 
Silva, Emerson Lopes Ribeiro, Kamili Caron Sandrini

Este estudo analisou a viabilidade do uso de uma mistura de agregado reciclado de resíduos sólidos da construção civil (RCC) 
com um solo residual jovem de textura arenosa estabilizada com escória oxidante de aciaria elétrica em pó. Preparou-se uma 
composição de solo com RCC de forma a atender à faixa granulométrica D especificada na norma ES 141/2010 do DNIT e, a essa 
composição, acrescentou-se às proporções de 10% e 20% de escória oxidante de aciaria em pó em relação à massa seca total. A 
partir do ensaio CBR, na energia de compactação Proctor normal, foram avaliadas as características de resistência e expansão do 
solo natural, da mistura solo-RCC e solo-RCC estabilizada com escória. Os resultados indicaram que a adição de RCC e escória ao 
solo produzem ganho de resistência mecânica e decréscimo no valor da expansão CBR.

466 - AC - AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DE MISTURAS ASFÁLTICAS MODIFICADAS COM 
ADIÇÃO DO CCBIT
Talita Miranda de Sousa, Adriano Elísio de Figueiredo Lopes Lucena, Jonny Dantas Patrício, Daniel Beserra Costa, Edilza Rakel 
Nóbrega, Conrado Cesar Vitorino Pereira da Silva

A Engenharia Civil, nas suas diversas áreas, desenvolve atividades causadoras de grandes mudanças, diante disso procura-se 
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cada vez mais aliar o uso de novas tecnologias com as premissas da sustentabilidade, tentando, basicamente, garantir uma vida 
com qualidade para as atuais e futuras gerações, juntamente com o desenvolvimento da nação. Tendo em vista isso, diversas 
tecnologias são utilizadas na produção de misturas asfálticas à temperaturas inferiores, denominadas usualmente de misturas 
asfálticas mornas (MAMs), em que a redução das temperaturas de usinagem e de compactação é considerada uma alternativa 
menos impactante ao ambiente, na produção de revestimentos asfálticos. O objetivo desta pesquisa é avaliar o efeito da variação 
da temperatura de compactação de misturas asfálticas modificadas com 2% de CCBit, o que potencializa a redução do consumo 
de energia. Foi utilizado o método de Dosagem SUPERPAVE e os estudos das propriedades físicas, mecânicas e de estado dos 
materiais e das misturas asfálticas, com a intenção de verificar a viabilidade técnica do uso do aditivo ao mesmo tempo em que 
se reduz sua temperatura ideal de compactação. O processo foi realizado em três temperaturas diferentes, sendo a primeira a 
temperatura encontrada a partir dos resultados do ensaio de Viscosidade Rotacional e as outras duas 10 e 20°C abaixo. Através 
dos resultados notou-se que é possível reduzir a temperatura ideal de compactação do CAP modificado com CCBit, apesar dessa 
variação de temperatura apresentar influência sobre as propriedades mecânicas da mistura, existem ganhos significativos em 
termos de gasto energético.

783 - AC - AVALIAÇÃO DE RESÍDUOS DA BORRACHA DA INDÚSTRIA CALÇADISTA PARA PRODUÇÃO DE 
INTERTRAVADOS
Maria Thayne dos Reis Monteiro, Juceline Batista dos Santos Bastos

A política nacional de resíduos sólidos instituiu como obrigação das geradoras de resíduos uma destinação ambientalmente correta 
desse passivo ambiental, em paralelo com essa preocupação, observa-se o uso demasiado dos recursos naturais na construção 
civil, como forma de solucionar os dois problemas citados, este artigo visa investigar a possibilidade do emprego do resíduo de 
borracha em substituição do agregado miúdo na confecção de blocos intertravados. Avaliando a resistência adquirida pelos blocos 
e a sua absorção de água por meio dos ensaios regulamentados. Como conclusão, verificou-se que o uso da borracha gera um 
aumento na absorção de água nos corpos de prova e uma perda de resistência considerável para o seu uso em pavimentação. 
Entretanto, seu emprego pode ser indicado em passeios públicos e calçadas, ou seja, em lugares que não exija resistência muito 
alta. Observa-se ainda que a borracha em estudo não se mostrou um resíduo perigoso, o que favorece seu uso em uma destinação 
mais apropriada e sem danos ao meio ambiente.
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Área Temática: Logística

Logística
ST - Logística Humanitária

70 - AC - AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES PARA ESVAZIAMENTO EMERGENCIAL DE ESPAÇOS QUE REÚNEM 
GRANDE PÚBLICO: ESTUDO DE CASO NO PARQUE VILA GERMÂNICA, BLUMENAU/SC
João Carlos Souza, Patricia Kuwer

Edificações com grandes densidades de usuários, como centros destinados ao lazer festivo, estão sujeitas a riscos de desastres 
devido a movimentação de pedestres numa evacuação emergencial. O aumento da frequência de ocorrência de acidentes que 
envolvem danos materiais e imateriais em espaços destinados a multidões, tem provocado um aumento na pesquisa sobre estes 
eventos e os aspectos que podem influenciar na movimentação de multidões. O estudo dos desastres tem como objetivo auxiliar 
o planejamento e a execução das operações. Esta pesquisa tem por objetivo analisar as condições para esvaziamento emergencial 
em espaços destinados à realização de eventos com concentração de grande público flutuante, tanto em situações de normalidade 
quanto em situações de emergência; bem como da sua correlação com o projeto arquitetônico destes espaços. As simulações 
foram realizadas no software PTV-Vissim/Viswalk, que se baseia no modelo de forças sociais da dinâmica de pedestres, capaz de 
descrever muitos fenômenos observados realisticamente.

700 - AC - ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DE DOADORES EM UM BANCO DE ALIMENTOS
Nathalia Holanda Assumpção, Márcia Marcondes Altimari Samed

Este artigo propõe o estudo de um Banco de Alimentos no contexto da Logística Humanitária. Um Banco de Alimentos consiste 
em uma organização sem fins lucrativos e tem por finalidade realizar o intermédio entre doadores e beneficiários de alimentos. 
Assim, a cadeia de suprimento de um Banco de Alimentos é formada por doadores de alimentos ou de recursos financeiros (que 
são convertidos em alimentos) e beneficiários de alimentos, representados por entidades ou associações que fazem a distribuição 
dos alimentos para as pessoas vulneráveis. O Banco de Alimentos escolhido para a realização deste projeto está instalado nas 
Centrais de Abastecimento do Paraná S.A. (CEASA) de Maringá. Neste projeto propõe-se uma investigação do comportamento dos 
doadores por meio de uma ferramenta que analisa redes sociais, visando a garantia das doações, tanto em termos de frequência, 
quanto em termos de quantidade de doações.

475 - AC - PROBLEMA DE LOCALIZAÇÃO NA LOGÍSTICA HUMANITÁRIA: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E 
ANÁLISE DAS APLICAÇÕES
Márcia Marcondes Altimari Samed, Juliano Bertolotti Moura, Thiago de Souza Borges Ordeno

As decisões sobre localização de instalações são críticas para o sucesso ou fracasso de uma operação humanitária. Este artigo tem 
como objetivo apresentar uma análise das aplicações recentes do problema de localização na logística humanitária. É apresentada 
uma breve conceitualização do problema de localização na logística humanitária. Posteriormente, demonstra-se uma análise 
quantitativa e qualitativa das aplicações na área, essa análise foi realizada por meio de artigos pesquisados na base Scopus. Por 
fim, é possível concluir que as publicações do problema de localização na logística humanitária evoluíram tanto em número quanto 
em qualidade e tem avançado com a inclusão de novas variáveis e tecnologias em suas aplicações.

197 - RT - IDENTIFICAÇÃO DE PADRÕES E RELACIONAMENTOS DE COLABORAÇÃO, COOPERAÇÃO E 
COORDENAÇÃO EM OPERAÇÕES HUMANITÁRIAS
Leandro de Oliveira Silva, Renata Albergaria de Mello Bandeira, Adriana Leiras

A ausência de colaboração e cooperação é marcada como um processo que torna a coordenação de atividades humanitárias 
mais difícil, uma vez que cada organização utiliza seu próprio método de planejamento e controle, não colaborando para a 
construção de uma abordagem comum. As diferenças de percepção, cognição, valores, interesses e necessidades em relação ao 
compartilhamento das informações e de recursos por atores humanitários são barreiras à confiança, inibindo assim a cooperação 
entre as organizações, e dificultando a coordenação dos atores de maior capacidade (relação de poder) para com os demais 
atores envolvidos na resposta e vice-versa. Assim, a tese de doutorado propõe identificar os padrões e relacionamentos que 
fortalecem as ações colaborativas e cooperativas em prol da coordenação em operações humanitárias, o qual é composto por uma 
revisão sistemática de literatura sintetizada em um modelo de equações estruturais. O modelo de equações estruturais combina 
um framework, síntese da revisão sistemática de literatura, tendo as variáveis poder e confiança como causa-efeito central da 
discussão da colaboração e cooperação que geram melhores ações em coordenação. A tese argumenta que a confiança e o poder 
exercem influência direta sobre a construção da colaboração e a cooperação entre os diferentes atores nas operações de resposta 
a desastres, afetando as relações entre todas as organizações.

458 - AC - PREVISÃO DE DEMANDA PARA ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA RELACIONADOS A ACIDENTES 
DE TRÂNSITO EM GRANDES CIDADES: UM ESTUDO DE CASO NO RIO DE JANEIRO
Thayse Ferrari, Thiago Faria Pereira, Marcus Vinicius Oliveira Camara, Glaydston Mattos Ribeiro

Os Serviços Médicos de Emergência são o principal elo entre vítimas de emergência e o sistema de saúde, já que compreendem o 
componente pré-hospitalar desses atendimentos. A qualidade desses serviços é mensurada, principalmente, pelo tempo decorrido 
desde o recebimento da chamada de emergência até a chegada da equipe de resgate no local da ocorrência. O conhecimento prévio 
de locais com maiores índices de acidentes com vítimas é, então, de grande utilidade, uma vez que facilita o planejamento da 
distribuição de equipes de resgate e influência no tempo de resposta às chamadas. O objetivo deste trabalho é construir um modelo 
matemático baseado em uma regressão linear múltipla que explique a distribuição de chamadas de emergência relacionadas a 
acidentes de trânsito e realizar uma previsão de demanda confiável para essas ocorrências. Esse modelo foi aplicado a um estudo 
de caso real que considera os bairros da cidade do Rio de Janeiro.

63 - AC - PROPOSTA DE UM MODELO DE GESTÃO DE DOAÇÕES NO CONTEXTO DA LOGÍSTICA HUMANITÁRIA
Leonardo Varella, Mirian Buss Gonçalves
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A gestão de doações de materiais em situações de desastre é um problema ainda pouco estudado e de grande impacto nas 
operações logísticas. É de suma importância na resposta e recuperação dos ambientes de desastres e de suas vítimas. Este 
trabalho busca apresentar um modelo de processos baseado em um estudo de caso com propostas de alterações nos processos. 
Busca-se aqui elucidar os pontos positivos de uma gestão de doações, complexidades e obstáculos nos processos logísticos, 
resultando numa reflexão acerca da necessidade de gestão e maior organização das operações logísticas para contemplar a entrada 
de materiais oriundos de doações.

Logística
ST - Logística Urbana I

268 - AC - PROPOSTA DE LOCALIZAÇÃO DE VAGAS PARA DISTRIBUIÇÃO URBANA DE MERCADORIAS: UM 
ESTUDO DE CASO EM JOINVILLE-SC
Patrícia da Silva Mascara, Elisete Santos da Silva Zagheni, Lucas Eduardo Araújo de Melo, Cassiano Augusto Isler

A escassez de vagas de estacionamento destinadas à carga e descarga de produtos nas áreas centrais das cidades é um importante 
problema no contexto da logística urbana. Este artigo descreve os resultados de um método de caráter exploratório e aplicado 
para estabelecer a localização de novas vagas para carga e descarga de produtos na região central de Joinville-SC, uma cidade 
brasileira de médio porte. Um diagnóstico buscou mapear as vagas que atendem os estabelecimentos comerciais da região central 
do município e verificar a potencial necessidade de novos locais de estacionamento em função da distância média entre os pontos 
de parada e locais de entrega. A proposta de alternativas de implantação de novas vagas para melhorar o desempenho nas 
operações de carga e descarga indicou economia de tempo equivalente a até 18 dias úteis de trabalho e redução de 95 para 33 
estabelecimentos não atendidos em um raio de 100 metros.

387 - AC - A DEMANDA DE ESTACIONAMENTO PARA CARGA E DESCARGA EM CIDADES HISTÓRICAS: O 
CASO DE SÃO JOÃO DEL REI-MG
Kaique Osorio, Roberta Alves, Renato da Silva Lima, Wilfredo Yushimito, Jose Holguín-Veras

O objetivo deste estudo é desenvolver e quantificar a demanda de estacionamento para carga e descarga na região central de São 
João Del Rei, uma cidade histórica do estado de Minas Gerais, através de modelos de geração de viagens. Para gerar os modelos, 
o número de empregados é usado como uma variável independente dos modelos. Como resultado, é mostrado que a região 
recebe 710 viagens por dia, o que exigiria pelo menos 43 espaços para carga e descarga. Como a região tem apenas oito desses 
espaços disponíveis (apenas 18% da demanda total), este estudo propõe novos locais e sugere medidas de gestão de demanda 
que poderiam ser usados em conjunto com a implantação de novos lugares de estacionamento.

126 - AC - METODOLOGIA DA PESQUISA ORIGEM E DESTINO DE CARGAS COM DADOS FISCAIS DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE
Charliston Marques Moreira, Joana Campos Brasil

Um dos desafios do planejamento da mobilidade urbana é o levantamento de informações sobre o fluxo de cargas e de veículos 
com cargas. As pesquisas de campo possuem alto custo e dependem da aceitação dos entrevistados, dificultando o diagnóstico 
completo do setor em toda a região de estudo. Mas, existem bases de dados que possuem informações sobre as cargas e seu 
transporte nas secretarias de estado da fazenda estaduais. Essas informações são sigilosas, por isso a sua utilização no diagnóstico 
do fluxo de cargas é quase inexplorada. Este artigo apresenta a metodologia que permitiu o acesso aos dados fiscais da região 
metropolitana de Belo Horizonte, garantindo o sigilo fiscal dos dados. Foram utilizados dados dos conhecimentos eletrônicos de 
cargas, dos manifestos eletrônicos e das notas fiscais. Com os dados foi construída uma matriz origem e destino de cargas para 
subsidiar a elaboração do plano de mobilidade metropolitano.

202 - AC - DESAFIOS LOGÍSTICOS E RESTRIÇÕES DA DISTRIBUIÇÃO: PERSPECTIVAS DE 
TRANSPORTADORAS QUE ATUAM EM NITERÓI-RJ
Fernanda Silva Toledo, Thiago Delgado de Souza, Renata Albergaria de Mello Bandeira, Vania Barcellos Gouvêa Campos

Vital para a vida urbana, a demanda por transporte de carga vem crescendo ao longo dos anos, intensificando o fluxo de veículos 
no centro das cidades, pressionando o trânsito local e acelerando os desafios inerentes ao sistema de distribuição de mercadorias, 
bem como os impactos ambientais, como emissão de gases de efeito estufa e poluentes ambientais. Com o intuito de garantir o 
fluxo local e subverter tais dificuldades, regras e restrições locais à circulação de veículos pesados têm sido estabelecidas, gerando, 
contudo, impactos negativos na entrega de mercadorias e no desempenho das empresas transportadoras. O objetivo do artigo 
é analisar quais são as maiores dificuldades na entrega de mercadorias no centro de Niterói sob a ótica das transportadoras. 
Os dados primários foram coletados por método survey e analisados por correlação de Pearson, análise fatorial e método dos 
intervalos sucessivos. Os maiores obstáculos locais encontrados foram a inadequação de vagas direcionadas à carga e descarga 
e influência das restrições locais na escolha das rotas. Quanto aos principais desafios logísticos, destacam-se: a não resposta do 
governo aos pedidos de melhoria no setor de transporte urbano, seguida da falta de local para carga e descarga. Contudo, há um 
possível nicho para entregas noturnas por parte das transportadoras analisadas.

114 - RT - GALPÕES LOGÍSTICOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO: UM ESTUDO SOBRE 
ESPRAIAMENTO LOGÍSTICO E LOCALIZAÇÃO
Leonardo Guerin, José Geraldo Vidal Vieira

A expansão das metrópoles tanto fisicamente quanto do ponto de vista de suas estruturas e população contribuiu para o 
aparecimento de outros fenômenos urbanos, entre eles o espraiamento logístico. Conhecendo-se este fenômeno, a importância 
do estudo e planejamento da localização de instalações logísticas próxima dos consumidores e da infraestrutura de transportes 
é importante para otimizar o fluxo de mercadorias e para a sustentabilidade da região. Este relatório apresenta uma análise do 
espraiamento logístico na Região Metropolitana de São Paulo e discute os fatores que atraem os armazéns para estas regiões 
periféricas. A análise revela a intensidade do fenômeno entre os anos 1992 e 2017, sendo influenciado por questões geográficas, 
econômicas, infraestrutura logística e fiscais. Devido à limitação dos dados, os resultados revelam que não houve espraiamento 
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logístico no período estudado, apesar de um pequeno espraiamento surgir entre 2010 e 2017 e do baricentro se mover para a 
direção noroeste da Região Metropolitana de São Paulo.

22 - AC - ANÁLISE DO ESPRAIAMENTO LOGÍSTICO NAS REGIÕES METROPOLITANAS DO ESTADO DO 
PARANÁ
Luísa Tavares Muzzi de Souza, Leise Kelli de Oliveira

A concentração de armazéns em áreas periféricas das áreas metropolitanas, em um determinado período de tempo, é denominada 
espraiamento logístico. Este trabalho analisou este fenômeno nas regiões metropolitanas (RMs) do Paraná. Os resultados mostraram 
a ocorrência de espraiamento logístico nas RMs Apucarana (3,2 km), Cascavel (3,9 km), Londrina (2,7 km) e Maringá (1,2 km). Na 
RM Curitiba, os armazéns estão próximos do centro médio, havendo retração de 6,5 km no período analisado. Mesmo fenômeno 
foi observado nas RMs Toledo (-0,2 km) e Umuarama (-1,3 km). Não foi possível determinar a ocorrência do fenômeno na RM 
Campo Mourão devido à insuficiência de dados. Os resultados indicam que o espraiamento logístico nas RMs do Paraná é pequeno 
ou inexistente e pode ser influenciado pela área da região metropolitana. Além disso, os resultados demostram que é possível 
desenvolver estudos utilizando dados secundários, apesar das limitações da aquisição.

Logística
ST - Modelagem em Logística

298 - AC - A UTILIZAÇÃO DA INFERÊNCIA BAYESIANA NA PREVISÃO DE ATRASOS EM ESQUEMAS MILK-
RUN NA ERA DA INDÚSTRIA 4.0
Jaime Andrés Cardona Arias, Antonio Galvão Novaes, Orlando Fontes Lima Jr, José Eduardo Souza de Cursi

Com a chegada da Indústria 4.0 surgiram diversas tecnologias como a Internet das Coisas (IoT), o Big Data e Cloud Computing, 
o que aumentou o volume de dados disponíveis. Com sistemas IoT, os dados da manufatura ou da operação logística podem ser 
coletados e convertidos em informações valiosas mediante algoritmos de Big Data. O objetivo deste artigo é desenvolver um modelo 
de previsão de atrasos na liberação de componentes, por parte de um fornecedor em um esquema milk-run. O problema será 
estudado com a inferência Bayesiana. Foi aplicado o método de Markov Chain Monte Carlo (MCMC), especificamente o algoritmo 
de amostragem Metropolis-Hastings (MH). Para cada um dos parâmetros do modelo Bayesiano foi calculada a distribuição de 
probabilidade a posteriori. O modelo permite prever a magnitude dos atrasos futuros em função de quatro variáveis de incerteza 
do processo de fabricação do fornecedor.

602 - AC - OTIMIZAÇÃO DE ROTEIROS TURÍSTICOS: UMA APLICAÇÃO PARA O CASO DO PORTO MARAVILHA 
NO RIO DE JANEIRO
Igor Tureta Zanchetta, Rodrigo Pereira Pagliusi, Laura Silva Bahiense da Silva Leite

O Rio de Janeiro por se tratar de uma cidade turística, é caracterizado por acomodar cruzeiros no Porto Maravilha com frequência. 
Porém, mais da metade dos cruzeiristas que atracam no RJ não realizam passeios turísticos pela cidade devido a diversos fatores, 
tais como: segurança, tempo, trânsito e falta de instrução. Portanto, o objetivo deste artigo é apresentar um modelo matemático, 
baseado em programação inteira, que realiza o roteiro ótimo para os cruzeiristas, levando em consideração a satisfação dos 
turistas, o deslocamento, os custos e a janela de tempo disponibilizada para os passeios. Esse modelo foi implementado com apoio 
do software Xpress IVE® e um estudo de caso foi conduzido considerando os dados do Rio de Janeiro. Os resultados mostram que, 
conforme a quantidade de pontos turísticos aumenta, a janela de tempo se torna o limitante do problema, sendo assim, a escolha 
por pontos turísticos próximos à região portuária é vista como prioridade para o passeio.

567 - AC - MODELO DE LOCALIZAÇÃO PARA BASES DE VEÍCULOS DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À 
EMERGÊNCIAS EM RODOVIAS FEDERAIS
Bruno Guida Gouveia, Igor Girão Peres Vianna, Luciana Velasco Medani, Pedro da Matta e Andrade Basilio, Virgilio Jose Martins 
Ferreira Filho

Ao longo de toda a extensão territorial brasileira o modo rodoviário permite o transporte de 61,1% das cargas e 50,4% das viagens 
de longa distância. Por ser um país majoritariamente rodoviário, entre os anos de 2014 e 2015, mais de 43% dos acidentes nas 
rodovias federais terminam em feridos ou vítimas fatais (IPEA, 2015). Apenas durante o período, acidentes ocorridos em rodovias 
federais foram responsáveis por mais de 100 mil feridos e 8 mil vítimas fatais no país. Grande parte das fatalidades poderiam ser 
evitadas caso houvesse menor tempo de resposta para atendimento aos acidentes. Neste contexto, este artigo inova propondo 
um modelo de programação inteira mista para localizar bases de veículos de atendimento à acidentes em rodovias federais, com 
o objetivo de minimizar os tempos de deslocamento de ambulâncias de suas bases aos acidentes, ao mesmo tempo que reduz o 
número de bases necessárias para o atendimento.

333 - AC - LOCALIZAÇÃO DE CENTROS DE INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA CONSIDERANDO CRITÉRIOS 
ECONÔMICOS E AMBIENTAIS: APLICAÇÃO AO TRANSPORTE DE SOJA NO BRASIL
Conrado Vidotte Plaza, Vanessa de Almeida Guimarães, Gustav Carl Skroder, Glaydston Mattos Ribeiro, Laura Silvia Bahiense da 
Silva Leite

Esse trabalho propõe a aplicação do modelo matemático multiobjetivo de localização de Centros de Integração Logística (CILs) 
apresentado por Guimarães (2018) ao contexto do transporte da soja, considerando critérios econômicos (custos de transporte 
e movimentação) e ambientais (emissão de CO2). Para isso, elaboraram-se cenários voltados à realidade brasileira, a partir de 
informações disponíveis no Plano Nacional de Logística e Transportes (PNLT) quanto ao transporte de soja, e avaliaram-se os ganhos 
financeiros e ambientais obtidos com a localização otimizada dos CILs. Os resultados obtidos para os cenários avaliados indicaram 
ganhos de eficiência no sistema, a partir de economias tanto dos custos logísticos (entre 22% e 40%) quanto das emissões de 
carbono (entre 24% e 38%). Por fim, verificou-se que o estudo de localização de CILs poderia proporcionar intermodalidade na 
rede, capaz de aumentar a eficiência da operação dos sistemas de transportes e logísticos, estendendo os ganhos para o âmbito 
ambiental, subsidiando a tomada de decisões e elaboração de planos estratégicos.
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326 - AC - PLANEJAMENTO DE ENTREGAS EM ÁREAS URBANAS CONSIDERANDO RECARREGAMENTO 
INTERMEDIÁRIO, VEÍCULOS COM MÚLTIPLOS COMPARTIMENTOS E JANELA DE TEMPO
Henrique Fiorot Astoures, Rodrigo de Alvarenga Rosa

Face ao aumento da demanda por transporte de mercadorias por comércios e residências nos últimos anos e, considerando as 
restrições de entrada de caminhões de grande porte impostas pelas cidades, faz-se necessário uma nova estratégia para realizar 
as entregas dentro dessas. Assim, esse artigo propõe uma estratégia combinada considerando recarregamento intermediário na 
rota, veículos com múltiplos compartimentos, alocação independente das caixas e janela de tempo de atendimento. Para planejar 
esta nova estratégia, é proposto uma nova classe de problema denominado Multiple Compartment Vehicle Routing Problem with 
Intermediate Replenishment Facilitie and Time Windows com objetivo de minimizar o custo total do transporte. O modelo foi 
testado em instâncias geradas a partir de dados de uma empresa que está em implantação na cidade de Vitória, ES. Utilizou-
se o CPLEX 12.8 para resolver o modelo e os resultados mostraram que a disponibilidade de mais armazéns intermediários é a 
estratégia mais econômica.

356 - AC - HEURÍSTICA PARA O AGRUPAMENTO DE PEDIDOS EM ENTREGAS CONSIDERANDO 
COMPATIBILIDADE DE PRODUTOS E FRETE POR MÁXIMA DISTÂNCIA DIRETA
Renan Sallai Iwayama, Claudio Barbieri da Cunha

Este trabalho trata do planejamento do abastecimento de última milha em centros urbanos, propondo um método para agrupar 
pedidos de clientes em programação de entregas. Considera-se que o frete pago ao transportador em uma rota é definido pela 
distância direta do ponto de entrega mais distante do depósito em contraposição à distância total da rota que é usual na literatura 
sobre problemas de roteirização de veículos. Além disso, também são consideradas categorias, conjunto de produtos similares, 
que não podem ser transportadas juntas por não serem compatíveis entre si. O objetivo do problema proposto é determinar o 
agrupamento e sequenciamento de pedidos em roteiros de veículos de acordo com as características operacionais descritas acima, 
utilizando uma frota homogênea de veículos capacitados que parte de um depósito, de tal forma que toda a demanda seja atendida 
com o menor frete possível.

Logística
ST - Logística Urbana II

87 - AC - ANÁLISE ECONOMÉTRICA DO PERFIL DO MOTOCICLISTA PROFISSIONAL E A INFLUÊNCIA NA 
PRODUTIVIDADE DAS ENTREGA DE MERCADORIAS E NA SEGURANÇA VIÁRIA: UM ESTUDO PARA BELO 
HORIZONTE
Leise Kelli de Oliveira, Isabela Kopperschmidt de Oliveira, Carla de Oliveira Leite Nascimento, Caio Henriques de Oliveira Lobo 
Cordeiro

A motocicleta tem sido utilizada para o transporte urbano de mercadorias como resposta às necessidades da sociedade em relação 
à flexibilidade espaço-temporal. Contudo, ainda é latente a necessidade de conhecer o perfil do profissional e da atividade. Neste 
artigo é apresentado o perfil do motociclista profissional (MP) e sua influência na produtividade das entregas de mercadorias e na 
segurança viária, utilizando análise econométrica. Os resultados indicam que o MP é um homem, jovem, com baixa escolaridade 
e remuneração, morando em regiões de baixa renda. A produtividade do MP é influenciada pela experiência de vida e tempo de 
habilitação. Ainda, identificou-se que as chances de envolvimento em acidentes são maiores para os jovens e recém-habilitados. 
Por fim, a utilização de TIC atua diretamente na produtividade do MP. Estes resultados permitem traçar políticas públicas específicas 
para a atividade.

127 - AC - PLANO DE LOGÍSTICA METROPOLITANO: PRINCIPAIS RESULTADOS DO DIAGNÓSTICO DO 
DESLOCAMENTO DE CARGAS NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE
Charliston Marques Moreira, Joana Campos Brasil

Este artigo apresenta os primeiros resultados do diagnóstico do deslocamento de cargas na Região Metropolitana de Belo Horizonte 
realizado pelo Governo do Estado de Minas Gerais. Para a realização deste diagnóstico foi utilizada uma nova metodologia, onde 
foram analisados os dados fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais. Esta metodologia possibilitou o mapeamento 
do fluxo de cargas através de uma matriz origem e destino. Os dados mostraram a importância do Anel Rodoviário como principal 
corredor de cargas da região, principalmente para o fluxo interno. Também mostrou o destaque econômico dos municípios de Belo 
Horizonte, Contagem e Betim em relação aos demais. A estrutura de transporte que liga estes municípios entre si, e com o Estado 
de São Paulo e sul do País, são essenciais para o desenvolvimento econômico da região.

215 - RT - INCLUSÃO DE IMPACTO SOCIAL E AMBIENTAL NA AVALIAÇÃO ECONÔMICA DE PROJETOS DE 
CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO URBANA
Selma Setsumi Isa, Orlando Fontes Lima Jr

Centro de Distribuição Urbana é uma solução que contribui para reduzir os efeitos negativos das atividades de transporte, mas 
poucos foram implementados. A sustentabilidade financeira é comumente mencionada como uma restrição à sua implementação, 
especialmente porque não é comum considerar os impactos ambientais e sociais na análise econômica. O objetivo desta pesquisa é 
explorar exemplos de como incorporar impacto social e ambiental em uma avaliação econômica de Centros de Distribuição Urbana 
e aplicar conceitos do campo da Economia do Bem-Estar, como o critério de Kaldor-Hicks, o qual estabelece que uma mudança é 
socialmente desejável se pelo menos um stakeholder for favorecido pelos efeitos da mudança e os ganhos serem suficientes para 
compensar os “perdedores”. A metodologia desenvolvida será aplicada num estudo de caso para avaliar o impacto na avaliação 
econômica. Essa abordagem pode fundamentar a importância de implementar soluções que tragam benefícios para a cidade, 
mesmo quando subsídios são necessários.

340 - AC - CICLOLOGÍSTICA NO BRASIL: CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS E DA ENTREGA URBANA
Carla de Oliveira Leite Nascimento, Leise Kelli de Oliveira
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A bicicleta pode ser considerada uma modalidade de entrega sustentável para o transporte urbano de mercadorias. Neste artigo 
caracteriza-se as empresas de ciclologística que atuam no Brasil e a operação de entrega urbana realizada por estas empresas. 
Através de um questionário, obteve-se dados de 17 empresas (cooperativas e convencionais) que, em sua maioria, são de 
pequeno porte, atuando a pouco tempo no mercado e que entregam mercadorias de até 1kg. Ainda, identificou-se que a falta de 
infraestrutura cicloviária e o risco de acidente no trânsito são as principais dificuldades que afetam as entregas por bicicleta. Por 
fim, identificou-se que o número de entregadores e de bicicletas influenciam na produtividade da empresa. Do ponto de vista do 
poder público, os resultados permitem concluir que os planos de mobilidade urbana precisam considerar a carga e incluir medidas 
para que a bicicleta seja utilizada como modalidade de entrega por mais empresas de ciclologística.

464 - AC - ESTRUTURA ESPACIAL DE INSTALAÇÕES LOGÍSTICAS URBANAS: REVISÃO SISTEMÁTICA E 
META-ANÁLISE
Lorena Gonzaga Santos, Marcela Cristina Costa Branco, Renata Lúcia Magalhães de Oliveira, Camila Soares Henrique Fontenele 
Garcia

Por meio deste trabalho desenvolveu-se uma revisão sistemática e uma meta-análise da literatura sobre a estrutura espacial de 
instalações logísticas urbanas. Para a revisão sistemática, foram consideradas publicações que discutissem a relação entre forma 
e função urbana e os padrões de localização de instalações logísticas, assim como a dinâmica espacial desses equipamentos 
urbanos. A meta-análise, desenvolvida como desdobramento quantitativo da revisão sistemática, teve como objetivo sintetizar 
de maneira objetiva o fenômeno do espraiamento logístico, já mensurado em diferentes localidades, com diferentes estruturas 
urbanas. Não há forte correlação entre os efeitos investigados sobre os padrões de espraiamento. Entretanto, é possível identificar 
uma correlação de 0,5 (Pearson) entre o intervalo entre observações (anos) e as mudanças da distância padrão ao centro médio 
das estruturas logísticas.

55 - AC - USO DA METODOLOGIA DATA ENVELOPMENT ANALYSIS NA COMPARAÇÃO DA EFICIÊNCIA DA 
LOGÍSTICA URBANA DAS PRINCIPAIS CIDADES BRASILEIRAS
Selma Setsumi Isa, Giset Natalia Montoya Moreno, Orlando Fontes Lima Jr

A logística urbana é um componente-chave para o acesso de bens e serviços pela população, sendo que se bem organizada pode 
produzir efeitos positivos para a economia local com baixo impacto nos níveis de congestionamento, acidentes e emissões de 
poluentes. O Brasil enfrenta problemas como o baixo investimento em infraestrutura de transportes, falta de dados sobre o fluxo 
urbano de cargas e sobre a produtividade nas entregas urbanas, entre outros. Assim, o objetivo deste artigo é a aplicação da 
metodologia DEA para analisar a eficiência da logística urbana nas principais cidades do Brasil através da comparação de algumas 
características e indicadores disponíveis relacionados à logística urbana. Como resultado deste estudo, temos que as cidades que 
usam menos recursos, como frota de caminhões e tempo de deslocamento, para atender cidades com características semelhantes, 
são as mais eficientes.

Logística
ST - RIC

422 - RIC - UTILIZAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS PARA LOCALIZAÇÃO DE 
PICKUP POINTS EM BELO HORIZONTE, MG
Victor Mazzonetto Teófilo de Moraes, Renato da Silva Lima

O objetivo desse trabalho é determinar as melhores localizações para implantação de pick-up points com o auxílio de um Sistema 
de Informações Geográficas (SIG). Para tanto, foram utilizados dados relativos a entregas realizadas do comércio eletrônico na 
região do contorno, em Belo Horizonte, MG. Foram simulados no SIG TransCAD cenários de roteirização de entrega sem e com a 
utilização dos pick-up points. Os resultados mostraram que pode haver uma redução potencial de até70% das distâncias percorrida 
pelos veículos de entrega com a utilização de 4 pick-up points.

675 - RIC - UM ESTUDO PARA POTENCIAIS LOCAIS DE INSTALAÇÕES DE PICK-UP POINTS EM ITAJUBÁ 
- MG
Otávio Sousa Rezende, Renato da Silva Lima

O comércio eletrônico proporciona uma série de benefícios aos consumidores e por isso vem crescendo cada vez mais. Entretanto, 
suas implicações ao meio urbano tornam-se cada vez mais notórias pelo aumento da demanda das entregas personalizadas: 
aumento do fluxo de veículos de carga, congestionamento, emissão de poluentes. O objetivo do trabalho é analisar as alternativas 
de implantação dos pick-up points em Itajubá, uma cidade de médio porte do sul de Minas Gerais. Foram definidos de pontos 
candidatos e simulados de cenários da localização dos mesmos a partir das rotinas de logística do software TransCAD. Os resultados 
mostraram que, mais do que buscar maximizar a abrangência da população residente, seria importante incorporar dados sobre as 
viagens origens-destino da população, para que de fato os pick-up points se façam presentes nas rotas do dia-a-dia e não gerem 
mais viagens para o recebimento do e-commerce.

Logística
ST - Logística Sustentável e Transporte de Carga

262 - AC - UMA PROPOSTA DE INDICADORES AMBIENTAIS PARA ARMAZÉM VERDE
Rodrigo Rodrigues de Freitas, Tássia Faria de Assis, Mariane Gonzalez da Costa, Isabela Rocha Pombo Lessi de Almeida, Marcio 
de Almeida D’Agosto

As emissões geradas por edifícios de logística, incluindo armazéns e instalações de triagem, são significativas, representando 
13% das emissões da cadeia de suprimentos. No caso da operação de um armazém, a iluminação, refrigeração/aquecimento 
e equipamentos de carga são os principais responsáveis pelo consumo energético e emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE). 
Entretanto, a norma ISO 14001, que trata da gestão ambiental não destaca quais os principais indicadores a serem utilizados 



76

para avaliação e monitoramento da empresa. Desta forma, foi identificada a necessidade de se adotar práticas verde na operação 
de armazém. A proposta deste artigo é selecionar indicadores que permitam avaliar e monitorar práticas que, quando aplicadas, 
tornem a operação do armazém, de fato, verde. Esta pesquisa analisa a confiabilidade dos indicadores escolhidos por meio do 
método alfa de Cronbach, seguido de sua validação. O resultado aponta 27 indicadores como os principais a serem considerados 
para armazém verde.

100 - AC - DIAGNÓSTICO DO SETOR FERROVIÁRIO BRASILEIRO FRENTE ÀS EXPECTATIVAS COM A 
RENOVAÇÃO ANTECIPA DAS CONCESSÕES
Fabio Santos Cerbino, Isaias Pereira Seraco, Marina Donato, Hostilio Xavier Ratton Neto

Este artigo trata das possíveis alternativas para a alteração da configuração atual do transporte de cargas por ferrovia no Brasil, 
tipicamente caracterizado pela movimentação de commodities destinadas à exportação e limitado quanto aos objetivos de 
integração nacional e de atendimento ao mercado interno. Foram abordadas as perspectivas do futuro deste modo no Brasil e 
quais os impactos, não só sobre o sistema de transporte, como sobre a atividade econômica do qual ele faz parte, principalmente 
frente às propostas de renovação antecipada das concessões. Foram analisadas as propostas até o momento negociadas, bem 
como iniciativas independentes por parte do legislativo visando atualizar o marco regulatório do setor. Buscou-se estimular o 
debate sobre o benefício econômico para o Brasil do modelo de concessões vigente, bem como a possibilidade de flexibilização do 
mercado permitindo a competitividade e a abertura a operadores independentes.

426 - AC - SELEÇÃO DO PORTO DE EMBARQUE DA PRODUÇÃO REGIONAL DE MATO GROSSO PELO 
CORREDOR DA RODOVIA BR-242/ MT COM A APLICAÇÃO DO MÉTODO TOSIS
Ana Paula Magalhães da Silva, Luiz Miguel de Miranda

É relevante na logística otimizar o transporte da produção de Mato Grosso e, para isso, são conjugados outros modos e destinos, 
alcançando os portos localizados no Arco Norte, em particular os portos de Barcarena/PA e São Luís/MA. Com o emprego da 
análise multicritério envolvendo índices de transportes como os momentos de transportes de cada modo, custos de transportes 
e a Tonelada Equivalente de Petróleo. Assim, foi possível hierarquizar as alternativas cotejadas, sendo algumas delas em fase de 
obras ou de projetos, com o emprego do método TOPISIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution). À vista 
disso, foram obtidos os melhores cenários para a combinação entre os modos utilizando os indicadores de transportes e por meio 
do nivelamento obtido pela aplicação dos pesos foi possível elencar qual é o melhor porto de destino é Barcarena/PA utilizando a 
integração dos modos rodoviários e ferroviários.

148 - RT - OTIMIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR HELICÓPTEROS EM OPERAÇÕES 
OFFSHORE
Gustavo Valério Mendes, Luiz Antonio Silveira Lopes, Orivalde Soares da Silva Junior

O transporte de pessoas para unidades marítimas offshore por meio de helicópteros impõe um grande desafio para a indústria 
petrolífera. Além do aspecto da segurança, a minimização dos custos, especialmente pela redução das horas voadas, se apresenta 
como um fator de sucesso. Isso se mostra cada vez mais verdadeiro na Bacia de Campos do Brasil, alvo do estudo, que movimenta 
mais de 500 mil passageiros por ano e que tem atraído cada vez mais empresas estrangeiras. Esta dissertação propõe um modelo 
de otimização para essa operação, buscando responder quais helicópteros de cada base deverão realizar quantos voos semanais 
para atender a demanda de cada uma das unidades marítimas. A partir de uma simplificação do modelo final, já foram obtidos 
alguns resultados preliminares mostrando o grande potencial de uma base se suas restrições fossem reduzidas e espera-se que 
sejam obtidas soluções fidedignas à realidade com o uso de otimização robusta posteriormente.

130 - AC - INICIATIVAS DO PODER PÚBLICO PARA O TRANSPORTE URBANO DE CARGA
Yesus Emmamuel Medeiros Vieira, Fábio de Rezende Francisco, Orivalde Soares da Silva Junior, Renata Albergaria de Mello 
Bandeira, Marcio de Almeida D’Agosto, José Geraldo Vidal Vieira

As autoridades municipais e acadêmicos vêm demonstrando interesse crescente na adoção de práticas que buscam mitigar as 
externalidades advindas do transporte urbano de cargas (TUC). Nesse sentido, o presente artigo realiza, por meio de uma Revisão 
Sistemática de Literatura (RSL), a identificação das principais práticas relacionadas à gestão o TUC que vêm sendo implantadas 
pelo poder público nas cidades em todo o mundo, levantando os casos em que os impactos da aplicação de tais medidas foram 
quantificados sob os aspectos de sustentabilidade. Verificou-se a existência de poucos estudos quantitativos sobre o tema, em 
especial nos países em desenvolvimento, para os quais os resultados obtidos pela RSL em outras cidades ao redor do mundo, 
avaliados conforme as características de dimensões dos municípios, poderão se constituir em um guia primário aos gestores 
públicos na escolha de medidas de gestão do TUC com a melhor adequação possível entre objetivos esperados e resultados 
alcançados.

Logística
ST - Logística Urbana e Planejamento e Operação de Sistemas Logísticos

527 - AC - ANÁLISE DE DEMANDA POTENCIAL PARA PONTOS DE COLETA E ENTREGA EM SÃO JOÃO DEL-
REI
Cecília Aparecida Pereira, Roberta Alves, Leise Kelli de Oliveira

A demanda por entregas de mercadorias oriundas do e-commerce tem intensificado os problemas do transporte urbano de cargas, 
trazendo novos desafios para a atividade. Com intuito de minimizar esses problemas, o uso de pontos de coleta e entrega como 
forma alternativa de recebimento de mercadorias do e-commerce é uma medida efetiva e sustentável. Este artigo apresenta uma 
análise de demanda potencial da implantação de pontos de coleta e entrega na cidade histórica de São João del-Rei, localizada em 
Minas Gerais. Para tanto, foi aplicado um questionário a fim de conhecer o perfil e as preferências dos consumidores do e-commerce 
da cidade. Com base nos resultados obtidos, foi possível concluir que a adoção de pontos de coleta e entrega é possível em São 
João del-Rei, desde que atenda as preferências apresentadas neste artigo.
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703 - AC - DIMENSIONAMENTO DE EQUIPES DE REPARO DE EMERGÊNCIA DE UMA DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA ELÉTRICA
Marcelle Candido Cordeiro, Lino Guimarães Marujo, Maria Clara Machado de Almeida Duque, Eduardo Rabello, Fabrício Nunes

O fornecimento de energia elétrica sem interrupção é uma das mais importantes expectativas dos consumidores, pois as falhas do 
sistema implicam em custos de produção industrial perdida, alimentos estragados, perda de tempo de lazer, riscos de segurança 
pública, dentre outros. A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) determina indicadores de qualidade e continuidade do serviço 
prestado pelas distribuidoras elétricas. Quando as metas estabelecidas para esses indicadores são violadas, as distribuidoras são 
penalizadas com multas. Desse modo, o objetivo desse artigo é dimensionar a quantidade de equipes necessárias para reduzir o 
tempo de reestabelecimento da energia elétrica na Região Oeste do Rio de Janeiro através da teoria de filas. Para tal, o número 
de equipes deve atender a condição de estabilidade de filas e o tempo de espera até que os chamados sejam concluídos deve 
ser condizente com a regulamentação da ANEEL. Nossos resultados evidenciaram o aumento de chamados durantes os meses 
chuvosos do verão. Em toda Região Oeste, verificou-se que a taxa de ocupação do sistema é demasiadamente alta e a fila diverge 
ao infinito, o que caracteriza uma situação crítica em que os chamados se acumulam de um turno para o outro.

200 - AC - MULTI-CRITERIA STRUCTURE TO LOCATE URBAN DISTRIBUTION CENTRES
José Geraldo Vidal Vieira

O objetivo deste artigo é propor uma estrutura para a localização de centros de distribuição urbana (CDU), considerando a opinião 
dos principais atores envolvidos na distribuição urbana de carga, e um conjunto de critérios. Com base em uma pesquisa com 
transportadoras, guardas de trânsito e varejistas, uma estrutura hierárquica de decisão, consistindo em critérios avaliados por 
técnicas estatísticas para a classificação, é usada para selecionar a melhor localização de um CDU. A estrutura foi aplicada a um 
estudo na cidade de Ouro Preto, a qual contém características comuns a outras cidades históricas que estão incluídas na lista de 
patrimônio histórico mundial. No entanto, a metodologia pode ser adotada em diferentes cidades utilizando critérios e alternativas 
adequadas de acordo com as características locais. Como principais resultados, ‘congestionamento de tráfego’, ‘nível de poluição 
sonora’, ‘insegurança’, ‘poluição visual’ e ‘qualificação profissional’ foram considerados as variáveis mais importantes pelos agentes 
envolvidos na logística urbana.

292 - AC - MODELOS DE OTIMIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E INVENTÁRIO EM CADEIAS DE SUPRIMENTOS: 
UMA REVISÃO DE LITERATURA
Angélica Alebrant Mendes, Maria Clara Rodrigues Pinheiro, Hugo Yoshizaki

A análise da localização mais adequada das instalações da cadeia de suprimentos juntamente com a análise do inventário possibilita 
a determinação de uma rede de instalações com menores custos totais envolvendo custos de instalação, custos de estoque e 
custos de transporte. Este trabalho tem por objetivo fazer uma revisão da literatura relacionada a modelos de otimização conjunta 
de localização de instalações e inventário em cadeias de suprimentos. Para tanto, trabalhos publicados abordando o tema foram 
pesquisados em bases científicas e classificados segundo taxonomia definida para problemas de localização de instalações e 
gerenciamento de inventário. Como resultado, é apresentada uma tabela comparativa de características entre os estudos já 
realizados, bem como uma análise de possíveis problemas ainda não abordados ou parcialmente cobertos pela literatura. Esta 
análise pode identificar o direcionamento para futuras pesquisas na área.

603 - AC - PROBLEMAS DINÂMICOS DE COLETA E ENTREGA COM JANELAS DE TEMPO: ANÁLISE DAS 
INSTÂNCIAS DE BENCHMARK
Renan Artur Lopes Eccel, Rodrigo Castelan Carlson

O problema de coleta e entrega com janelas de tempo (PDPTW - Pickup and Delivery Problem with Time Windows) e o problema 
dial-a-ride (DARP - Dial-A-Ride Problem) dinâmicos não possuem instâncias de benchmark que sejam amplamente usadas, o 
que dificulta a comparação de diferentes algoritmos de solução. Por esse motivo, este trabalho tem como propósito analisar os 
conjuntos de instâncias de problemas PDPTW e DARP dinâmicos atualmente disponíveis para uso, assim como os métodos usados 
para gerá-las. Como base para análise serão usadas duas medidas, grau de dinamismo e urgência, que caracterizam a distribuição 
dos pedidos dinâmicos das instâncias. Isto é feito com a finalidade de auxiliar a escolha de conjuntos de instâncias de interesse 
para teste de novos algoritmos, ou, caso necessário, a escolha de um método para geração de novas instâncias. Os resultados de 
análise mostram que, em sua maioria, os conjuntos estudados apresentam baixa variabilidade em suas medidas de dinamismo e 
urgência. Isso acontece principalmente por causa do método utilizado para geração das instâncias.
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Área Temática: Gestão de Transportes

Gestão de Transportes
ST - Gestão do Transporte de Carga

752 - AC - DIAGNÓSTICO TÉCNICO-OPERACIONAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DE POSTOS DE PESAGEM 
VEICULAR (PPV) COM AGENTE REMOTO
Leonardo Perim Guerson, Vanessa Espindola, Valter Zanela Tani, Amir Mattar Valente, Marcelo Bavier Marcos

Este artigo aborda a definição e a execução de um processo de diagnóstico técnico-operacional dos Postos de Pesagem Veicular 
(PPVs) no Brasil. O método de diagnóstico foi elaborado com o objetivo de prover diretrizes para a adaptação dos PPVs ao modelo 
de operação com agente remoto, no qual o agente de trânsito exerce suas funções em uma localidade remota às áreas de pesagem. 
Ainda, o diagnóstico visa analisar viabilidade da implantação de sistemas de pesagem em movimento em alta velocidade, do 
inglês High-Speed Weigh-in-Motion (HS-WIM), para pesagem seletiva de potenciais infratores nesses postos. Nesse contexto, o 
processo de diagnóstico culminou no levantamento in loco de 29 PPVs na malha rodoviária sob administração da Agência Nacional 
de Transportes Terrestres (ANTT), onde foram observados principais elementos que incidem sobre a operação de PPV com agente 
remoto e sobre a viabilidade técnica da implantação dos sistemas HS-WIM.

52 - AC - RANKING DAS EMPRESAS AÉREAS BRASILEIRAS COM A COMPARAÇÃO ENTRE INDICADORES 
BIBLIOMÉTRICOS H E R
Fernanda Luz da Silva, Deivison da Silveira Pereira, João Carlos Correia Baptista Soares de Mello

Este estudo propõe um modelo de definição de ranking de empresas aéreas, adaptando os conceitos bibliométricos do índice-h e do 
índice-R (tipo h). A partir de cada aeroporto serão listados os destinos mais ofertados por cada um e definido o núcleo do índice-h. 
Após essa primeira análise é feita uma segunda análise por companhia aérea para obter o ranking final. Diretrizes para políticas 
públicas e análises da rede podem auxiliar na verificação de impactos no sistema com a verificação dos pontos centrais de cada 
companhia aérea e a importância de cada aeroporto.

263 - AC - ESTUDO ECONOMÉTRICO E INVESTIGAÇÃO DE PRÁTICAS DE SCHEDULE PADDING DE 
COMPANHIAS AÉREAS NO BRASIL
Ana Beatriz Rebouças Eufrásio, Alessandro Viní¬cius Marques de Oliveira, Rogeria de Arantes Gomes Eller

No transporte aéreo, schedule padding se refere à prática de adicionar tempo extra ao tempo de voo programado, melhorando 
a pontualidade das companhias aéreas e potencialmente reduzindo custos com atrasos. Este trabalho investiga as práticas de 
schedule padding das companhias aéreas brasileiras, analisando suas relações com características operacionais e de competição 
por meio de um modelo econométrico. Os resultados sugerem que as companhias adicionam mais tempo de voo programado a 
rotas mais densas, possivelmente buscando melhorar a satisfação do passageiro e reduzir o risco de atrasos e cancelamentos. 
No entanto, há evidências que menos tempo de voo extra é adicionado em situações em que uma maior eficiência operacional 
é necessária, como em rotas com maior frequência de voos e maior competitividade e eficiência energética. Por fim, obteve-se 
evidências de que um schedule padding é mais intenso em cidades com aeroportos mais concentrados.

772 - AC - FERRAMENTA DE AUXÍLIO A TOMADA DE DECISÃO PARA LOCAÇÃO DE PÁTIO DE CRUZAMENTO 
FERROVIÁRIO
Rafael Lopes Witiuk, Fabiana Bartalini von der Osten

Um estudo locacional para a implantação de novo pátio de cruzamento depende de diversos stakeholders internos da ferrovia – 
engenharia, planejamento, operação, execução, regulatório e licenciamento ambiental – de variadas disciplinas de projeto e do 
contexto no qual o estudo ocorre, segundo as condições de investimento, saturação e prazo de execução da organização. Assim, 
se desenvolveu uma ferramenta de auxílio à decisão para locação de pátio definindo-se seis macroindicadores - geometria, custo 
de obra, impacto ambiental, posição na seção de bloqueio, risco de desapropriação e eficiência produtiva - e um modelo de decisão 
para a articulação destes parâmetros baseado na metodologia Fuzzy-QFD, que permite correlacionar uma grande quantidade de 
variáveis a partir de considerações linguísticas. Conforme estudo de caso, a ferramenta apresentou resultados satisfatórios tendo 
orientado a decisão para uma solução de pátio com custo 30% inferior no cenário de restrição orçamentária e capacidade10% 
superior para o cenário de maximização da capacidade.

209 - AC - ANÁLISE DE DECISÃO ENTRE INTERNALIZAÇÃO DA FROTA OU CONTRATAÇÃO DE FRETE NO 
MERCADO SPOT PARA O TRANSPORTE DE SOJA
Abner Matheus João, Fernando Pauli de Bastiani, José Geraldo Vidal Vieira, José Vicente Caixeta-Filho

O Brasil é o segundo maior produtor mundial de soja, atrás apenas dos Estados Unidos. Para o transporte do produto, o método 
a granel é o mais utilizado. Dentro deste cenário, o trabalho tem por objetivo analisar se, do ponto de vista do embarcador, a 
estratégia de internalizar a frota para realizar atividades de transporte com destino à exportação é menos onerosa. Para isso, 
foi utilizado o método de simulação de Monte Carlo para a simulação dos valores de mercado dos fretes, que quantifica e retrata 
o resultado do custo total, em comparação ao custo operacional de transporte. Como resultado, observou-se que a decisão 
recomendada para o embarcador é de internalizar as operações de transporte, utilizando do implemento do tipo rodotrem, uma 
vez que na maior parte dos casos a margem é positiva; e que os custos não são as únicas variáveis que compõe o frete, podendo 
este variar de região a região.

690 - AC - PROPOSTA DE FERRAMENTA PARA INTERAÇÃO ENTRE A FERROVIA E SEUS IMPACTADOS NOS 
CENTROS URBANOS
Elaine Verdi Coutinho e Souza, Aurélio Ferreira Braga, Marcelo Camilo da Silva

Grande parte da movimentação de cargas no Brasil ocorre em direção às capitais, regiões metropolitanas e grandes cidades, 
exigindo soluções de regulação para harmonizar os conflitos entre as ferrovias e as funções urbanas. Neste sentido, este artigo 
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busca identificar os principais agentes e problemas decorrentes desta relação e propõe uma ferramenta de gerenciamento dos 
conflitos por meio de aplicação que permita uma maior interação entre as administrações e gestores ferroviários e os impactados 
pela ferrovia.

Gestão de Transportes
ST - Gestão do Transporte de Passageiros

153 - AC - PRIORIZAÇÃO DE INDICADORES DE QUALIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO: UM ESTUDO DE 
CASO EM ITAJUBÁ, MINAS GERAIS
Júlia Barros dos Santos, Josiane Palma Lima

O trabalho tem como objetivo determinar e avaliar indicadores de qualidade do transporte público urbano (TPU) que devem 
ser priorizados ao implementar melhorias no serviço prestado. O trabalho foi aplicado em Itajubá, Minas Gerais. Foi utilizado o 
método de combinação linear ponderada, que atribui um índice de prioridade a cada indicador considerando sua importância e seu 
desempenho. A coleta de dados se deu por meio de questionários junto aos usuários, que determinaram o grau de importância 
e seu nível de satisfação com relação a 25 indicadores. Os resultados apontam a necessidade de maior atenção com algumas 
características dos pontos de ônibus, a frequência, integração tarifária e tarifa. Os resultados poderão ser utilizados como ferramenta 
de apoio à decisão para a alocação de recursos visando melhorar a qualidade do serviço de forma mais eficaz e, também, subsidiar 
políticas públicas para o incentivo ao uso deste modo de transporte.

396 - AC - AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DE QUALIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO RESPONSIVO 
À DEMANDA CITYBUS 2.0 EM GOIÂNIA
Mariana Araújo Guimarães, Jefferson Hishiyama da Silva, Daniela Rodríguez Ortiz, Augusto Cesar de Mendonça Brasil

O primeiro serviço de transporte coletivo responsivo a demanda da América Latina iniciou suas operações em Goiânia no início 
de 2019. Para entender melhor o impacto deste novo modo de transporte, este estudo buscou avaliar a percepção de qualidade 
de usuários e não usuários do sistema, além de caracterizar o perfil do usuário e a motivação de uso do serviço. Para isto, foram 
coletadas 130 entrevistas com usuários e 93 com não usuários, que permitiram identificar o preço como principal motivador para a 
escolha do serviço e o transporte individual por aplicativo como o principal modo substituído. Em relação a percepção de qualidade, 
os itens melhores avaliados foram a conservação e conforto dos veículos. Através de análise fatorial, obteve-se que tanto usuários 
quanto não usuários dão grande importância à localização e segurança no ponto de parada, sendo itens com grande porcentagem 
de avaliação inferior a regular. Portanto, investimentos em itens com menor avaliação e maior importância teriam maior eficácia 
em modificar a percepção da qualidade do serviço ofertado.

519 - AC - INFLUÊNCIA DOS ATRIBUTOS DA QUALIDADE DO TRANSPORTE COLETIVO NA SATISFAÇÃO 
DO USUÁRIO PARA DIFERENTES FAIXAS ETÁRIAS
Virginia Bergamaschi Tavares, Shanna Trichês Lucchesi, Ana Margarita Larrañaga Uriarte, Helena Beatriz Bettella Cybis

Este trabalho desenvolveu um modelo multigrupo de equações estruturais para analisar a relação entre a satisfação global e os 
atributos da qualidade do serviço de transporte coletivo, baseada na percepção expressada pelos clientes, e comparar os efeitos 
desses atributos para diferentes faixas etárias. A modelagem utilizada permite analisar as inter-relações entre os atributos da 
qualidade avaliados na pesquisa (indicadores observados) e as inter-relações entre variáveis não observadas (variáveis latentes). 
As três variáveis latentes avaliadas neste estudo foram Características operacionais, Conforto e Saúde e segurança. Os resultados 
mostraram Características operacionais apresenta influência direta na Satisfação geral, enquanto Conforto e Saúde e segurança 
têm influência indireta na satisfação. A análise para os diferentes grupos etários mostrou que a importância dos indicadores dentro 
de cada variável latente são as mesmas, mas o impacto de Características operacionais na Satisfação geral é maior para os jovens.

132 - AC - COMPARTILHAMENTO DE VIAGENS: DEFINIÇÕES E ANÁLISES A PARTIR DE UMA REVISÃO 
BIBLIOMÉTRICA
Camilla de Oliveira Souza, Marcelino Aurelio Vieira da Silva

O avanço da economia compartilhada representa uma tendência no cenário mundial, principalmente quando combinada ao 
fenômeno da digitalização, permitindo assim, o surgimento de novas práticas comerciais. É o caso dos novos modos de transporte 
de passageiros baseados no compartilhamento de viagens, como o ridesharing e carpooling. No entanto, diversas empresas (como 
Uber e Lyft) surgem com serviços semelhantes, para preencher lacunas geradas pelo sistema de transporte público ineficiente e 
excludente. Com isso, o objetivo do presente trabalho é identificar os principais temas abordados na literatura científica, através 
de uma revisão bibliométrica, sobre o compartilhamento de viagens. Para isso, inicialmente é feita uma organização dos termos 
mais comumente referentes à esse tipo de transporte, e suas definições, para melhor entendimento do leitor.

48 - AC - COMPARTILHAMENTO DE BICICLETAS EM INSTITUIÇÕES BRASILEIRAS DE ENSINO SUPERIOR
Camila de Andrade Oliveira, Leonardo Ferreira da Silva, Nilton Pereira de Andrade

A preocupação acerca dos efeitos dos deslocamentos motorizados em/para campi universitários tem crescido nos últimos anos no 
país devido a ampliação da quantidade de vagas em cursos superiores e à facilidade de aquisição e estímulo ao uso do transporte 
individual motorizado. Diante desse cenário, algumas universidades têm buscado melhorar a mobilidade no seu interior e entorno 
através de meios mais sustentáveis, como o compartilhamento de bicicletas. O presente artigo traz uma análise de experiências 
realizadas em campi universitários brasileiros. Foram identificadas as principais formas de oferta desse serviço, como a integração 
ao sistema de compartilhamento do município, a adoção de um sistema próprio, a ação como parte de projetos de extensão e a 
cessão de bicicletas para estudantes de baixo poder aquisitivo. São apresentadas suas características físicas e operacionais, o nível 
de utilização, os resultados obtidos e as dificuldades encontradas.

120 - AC - PRIORIZAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO POR ÔNIBUS EM CIDADES MÉDIAS: REVISÃO, 
DISCUSSÃO E FERRAMENTAS PARA PLANEJAMENTO
Tatiane Borchers, Rochele Amorim Ribeiro
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As diversas externalidades provocadas pelo intenso uso dos modos de transporte motorizados individuais podem ser minimizadas 
com a priorização dos sistemas de transporte público coletivo. A relação entre o ambiente construído e os sistemas de transportes 
tem sido estudada há décadas, com inúmeras recomendações para o fortalecimento de políticas públicas que orientem o 
desenvolvimento urbano e o adensamento populacional próximo a eixos estruturadores de transporte. Nesse estudo, apresenta-
se uma revisão bibliométrica de sistemas prioritários de transporte coletivo por ônibus realizada com dados obtidos na base de 
dados SCOPUS, da editora Elsevier. A busca retornou um total de 1265 artigos publicados na plataforma entre 1973 e 2019, com 
um aumento significativo de publicações a partir de 2009. São apresentados a evolução histórica das publicações sobre este tema, 
os países com maior número de publicações e uma rede das palavras-chave. Uma das ligações visualizadas nesta rede foi entre 
prioridade de transporte coletivo por ônibus e métodos de otimização, principalmente algoritmos genéticos e foi discutido como 
essa ferramenta pode servir de apoio à implantação das faixas exclusivas de ônibus, integrando o planejamento de transportes e o 
desenvolvimento urbano. Além disso, foi apresentado o cenário de crescimento populacional das cidades brasileiras, que tem sido 
maior em centros de porte médio e justificativas para a implantação de faixas exclusivas de ônibus como solução para melhoria 
da mobilidade urbana nesses locais.

Gestão de Transportes
ST - Sist. Intelig. Aplic. Gestão Transportes

533 - AC - UMA ANÁLISE DO USO DE APLICATIVOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL E REMUNERADO: UMA 
REVISÃO DE LITERATURA
Genezio dos Santos Albuquerque Neto, Juliana Pereira de Souza Silva, Licinio da Silva Portugal

O surgimento dos aplicativos de transporte individual e remunerado inseriu no ambiente urbano mais uma forma de mobilidade. 
Impulsionado pelos avanços tecnológicos das Transportation Network Companies (TNCs), esses aplicativos estão cada vez mais 
presentes nos contextos urbanos. Presentes em mais de 60 países pelo mundo, trazem à tona discussões sobre seu papel no 
transporte urbano e quais seus impactos na mobilidade urbana. Portanto, esse estudo buscou, através de uma revisão de literatura, 
realizar uma análise do uso desses aplicativos no Brasil e no mundo, bem como identificar os efeitos do seu uso na mobilidade 
urbana. Para alguns autores as TNCs incentivam um comportamento multimodal através da complementariedade ao transporte 
público, para outros aumentam congestionamentos e número de carros nas ruas. Assim, desse estudo, percebe-se que existem 
divergências entre os autores sobre o uso desses aplicativos. Destaca-se, portanto, a necessidade de mais estudos e investigações 
a fim de respostas mais conclusivas sobre este tema.

641 - AC - IMPACTO DO USO DE APLICATIVOS NO SISTEMA DE TRANSPORTE
Luiza Arouca Dias, Suzana Kahn Ribeiro

O setor de transporte está vivenciando uma mudança de paradigma em virtude dos avanços tecnológicos, em que o uso de 
aplicativos é importante para a difusão de novas soluções de mobilidade. Neste trabalho, buscou-se identificar as tendências que 
levaram a essa transformação na mobilidade urbana e analisar o crescimento do sistema de ridesourcing, assim como os possíveis 
impactos associados ao transporte coletivo, com base no que está sendo vivenciado por alguns países. No entanto, identificou-se 
uma lacuna na literatura existente em relação aos impactos no transporte coletivo, os quais ainda são muito incertos. Evidenciando 
a importância do gestor público no planejamento de transporte e na regulamentação dessas plataformas.

434 - AC - JÁ PASSOU? UMA AVALIAÇÃO DA FLUTUAÇÃO DO HEADWAY NO TRANSPORTE PÚBLICO A 
PARTIR DE DADOS AVL
Marcos Paulino Roriz Junior, Poliana de Sousa Leite, Heloisa Marques Ribeiro, Rafael Silva Procopio Maciel

A partir dos dados AVLs (Automatic Vehicle Location) pode-se monitorar características do sistema de transporte público, dentre 
elas o headway das viagens, possibilitando mensurar a concordância da linha ao cronograma estabelecido. Entretanto, os trabalhos 
atuais limitam-se a computar o headway nos extremos das linhas, isto é, no primeiro e último ponto, sem explorar as possíveis 
flutuações que podem surgir ao longo da linha e não analisam diferentes períodos dos dias, como pico e entrepico. Assim, 
este trabalho apresenta um método para analisar e comparar a flutuação do headway ao longo de toda a linha. Para validar a 
abordagem proposta, realizou-se um estudo de caso na linha 400 da Rede Metropolitana de Transporte Coletivo de Goiânia. Os 
resultados encontrados sugerem que tanto em períodos de pico, como em entrepico, o headway se deteriora ao longo da linha. Em 
ambos casos, observa-se a deterioração ocorre de maneira linear ao longo da linha.

773 - AC - ESTIMATIVA DA VIABILIDADE DA RECONSTRUÇÃO DA MATRIZ ORIGEM DESTINO ATRAVÉS 
DE SINAIS WI-FI DE PASSAGEIROS
Paulo de Tarso Gonçalves Sousa Júnior, Marcos Paulino Roriz Junior, Kamilla Cruvinel, Ronny Marcelo Aliaga Medrano

A obtenção da matriz de origem-destino (O/D) dos passageiros no transporte público permite compreender e propor melhorias no 
sistema. A estimativa destes deslocamentos é tipicamente realizada utilizando pesquisa de campo, que por motivos de custos não 
são realizadas frequentemente. Nesse sentido, têm-se investigado mecanismos alternativos. Dentre esses, destaca-se a utilização 
da tecnologia Wi-Fi, que utiliza os pacotes enviados pelos smartphones para rastrear os passageiros. Entretanto, a taxa de emissão 
desses pacotes não é padronizada, de modo que varia entre diferentes fabricantes. Além disso, os pacotes enviados podem ser 
transmitidos em diferentes canais de frequência, o que pode levar a perda de pacotes. Nesse sentido, este trabalho investiga a 
viabilidade de se estimar a matriz O/D frente as limitações da tecnologia Wi-Fi. Para tal, é proposto um algoritmo para reconstrução 
desta matriz. Os resultados preliminares sugerem que os pares de origem-destino da matriz obtida situaram próximos aos locais 
da matriz real.

88 - AC - CONSTRUÇÃO DA GESTÃO DO CONHECIMENTO EM UM LABORATÓRIO DE APREDIZAGEM EM 
LOGÍSTICA E TRANSPORTES USANDO O MODELO DE CONVERSÃO DE CONHECIMENTO SECI
Wendy Anyelina Taveras de Bejaran, Ester Divieso Roman Rodrigues, Orlando Fontes Lima Jr

A era do conhecimento provoca atualmente mudanças nas organizações e na sociedade como um todo. As instituições de ensino 
e pesquisa estão relacionadas diretamente à formação de profissionais do meio acadêmico, dos setores públicos e privados. 
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Diante da importância dessas instituições para o desenvolvimento intelectual da população, a identificação de possibilidades para 
o gerenciamento do conhecimento torna-se relevante e necessária. Este trabalho tem como objetivo a apresentação e posterior 
análise da construção da gestão do conhecimento em um Laboratório de Aprendizagem em Logística e Transportes, utilizando 
um modelo de conversão de conhecimento e ferramentas de auxílio à gestão, na formação de recursos humanos. Foi aplicada 
a metodologia do estudo de caso para uma análise das interações do modelo. Como resultado foram obtidas boas práticas que, 
aplicadas em instituições de ensino e pesquisa, contribuem para a gestão de conhecimento, conforme apresentado no laboratório 
em estudo, mas também em outras instituições.

74 - AC - CARACTERIZAÇÃO DE MODOS DE TRANSPORTE A PARTIR DE DADOS BRUTOS DE RECEPTOR 
GNSS PROTOTIPADO
Thiago Botion Neri, Thiago Vinícius Louro, Heliana Barbosa Fontenele, Carlos Alberto Prado da Silva Junior

Diante do intenso processo de urbanização pelo qual passa o mundo nas últimas décadas, os problemas inerentes às cidades se 
tornam cada vez mais graves. Sendo assim, é necessário que o planejamento de transportes seja realizado de modo mais preciso, 
em intervalos de tempo menores e a custos mais acessíveis. Neste estudo é apresentado um processo para caracterizar e diferenciar 
viagens por diferentes modos de transporte por meio de dados brutos de receptor GNSS. Para a coleta de dados de viagem foi 
utilizado um protótipo de receptor GNSS desenvolvido com a plataforma Arduino. Foram coletados dados de deslocamentos feitos 
por quatro modos de transporte. A análise dos dados de velocidade e aceleração permitiu diferenciar deslocamentos por modo não 
motorizados e motorizados, bem como diferenciar as viagens realizadas por meio de caminhada e bicicleta. Porém, somente com 
a ajuda de um SIG foi possível diferenciar viagens por carro e ônibus.

283 - RT - IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE PADRÕES DE VIAGENS DOS USUÁRIOS DO SISTEMA INTEGRADO 
DE TRANSPORTES DE FORTALEZA POR MEIO DO BIG DATA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA
Renato Goersch Andrade Parente, Francisco Moraes de Oliveira Neto

A compreensão da demanda por transporte público é essencial para orientar políticas de intervenção no sistema que priorizem 
a acessibilidade da população mais vulnerável no meio urbano. Nos últimos anos o sistema de transporte público de Fortaleza 
vem sofrendo várias mudanças operacionais, como implantação de um sistema eletrônico de bilhete único e intervenções viárias 
que permitiram a integração temporal do sistema e a priorização dos veículos de transporte público. Contudo, não se sabe como 
a demanda por transporte público vem mudando ao longo do tempo e no espaço e quais fatores contribuem para sua variação. 
Acredita-se que a vasta disponibilidade dados coletados continuamente pelo sistema de bilhetagem eletrônica permite uma melhor 
compreensão sobre o perfil dos usuários que utilizam o sistema, o padrão de deslocamentos no meio urbano destes usuários, a 
variação da demanda no tempo e no espaço, e os fatores que contribuem para variação da demanda. Por meio da análise de um 
grande volume de dados, Big Data da bilhetagem eletrônica de Fortaleza, esta pesquisa tem como principal objetivo analisar a 
variabilidade da demanda realizada por ônibus e identificar fatores relacionados ao uso do solo, da operação do sistema, e outros 
fatores indiretos que possam interferir na variação da demanda.

Gestão de Transportes
ST - RIC

553 - RIC - DESENVOLVIMENTO DE DASHBOARDS PARA VISUALIZAÇÃO DE INDICADORES COM BIG 
DATA DO TRANSPORTE PÚBLICO DE FORTALEZA
Gabriel Amorim Rabelo Nobre, Carlos Kauê Vieira Braga, Carlos Felipe Grangeiro Loureiro

Os indicadores de um sistema de transporte público possuem uma grande variabilidade e são facilmente afetados por mudanças 
no sistema, sendo também de difícil visualização devido à grande desagregação de dados. O big data do transporte público 
de Fortaleza (dados de bilhetagem e GPS) tem sido de grande ajuda para o cálculo de indicadores, mas ainda é algo pouco 
palpável para a maioria da comunidade técnica e acadêmica. Dito isto, um conceito relativamente novo que surge para facilitar a 
visualização desses indicadores que é o de Dashboards, criados com o software Power BI a partir de dados de big data. O principal 
produto dessa pesquisa foi o desenvolvimento de dashboards interativos que aceleram a visualização de indicadores e facilitam o 
entendimento por meio de gráficos e mapas.

Gestão de Transportes
ST - CT

482 - CT - O CONTROLE DO DESEMPENHO DO ATRIBUTO CONFORTO EM METRÔS
Carlos Eduardo Sanches de Andrade, Marcio de Almeida D’Agosto, Alessandro de Santana Moreira de Souza

Esse trabalho aborda o controle do desempenho da operação de sistemas metroviários, com foco no atributo conforto e sua 
importância para os usuários do transporte metroviário, fornecendo os subsídios necessários para a proposição de indicadores 
que permitam avaliar adequadamente em que grau as necessidades dos usuários estão sendo atendidas. São elaboradas duas 
propostas teóricas de implantações de indicadores em sistemas metroviários, que atendam o atributo conforto: percentual de 
passageiros viajando com conforto e taxa de lotação dos trens metroviários. A aplicação de um desses indicadores propostos 
ocorreu no Metrô do Rio de Janeiro - taxa de lotação dos trens metroviários. São apresentadas a metodologia de cálculo e os 
resultados desse indicador implantado, que permitiu a identificação das seções críticas ao longo das viagens e a implantação de 
ações de melhorias na operação metroviária do Rio de Janeiro.
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Área Temática: Tráfego Urbano e Rodoviário

Tráfego Urbano e Rodoviário
ST - Tráfego Rodoviário I

164 - AC - CALIBRAÇÃO DE MODELOS FLUXO-VELOCIDADE-DENSIDADE A PARTIR DE BASES DE DADOS 
MUITO GRANDES
Juliana Mitsuyama Cardoso, Lucas Assirati, José Reynaldo Setti

Este trabalho apresenta um método para calibração de modelos de fluxo de tráfego usando bancos de dados de tráfego muito 
grandes. O método proposto consiste de quatro etapas: (1) um tratamento inicial para eliminação de dados espúrios e uniformização 
da informação para toda a faixa de densidades; (2) uma primeira calibração do modelo, baseada na minimização da soma dos erros 
quadráticos ortogonais; (3) uma segunda filtragem dos dados, para eliminar outliers que sobreviveram ao tratamento inicial; e (4) 
uma segunda calibração do modelo. O método proposto foi testado com cerca de 104 mil observações coletadas por um sensor 
automático instalado numa autoestrada. Foram testadas duas alternativas para buscar a solução ótima, um algoritmo hill climbing 
e um algoritmo genético. Os resultados obtidos mostram que o processo proposto é eficaz e independe do método de otimização 
usado.

165 - AC - INFLUÊNCIA DAS CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS NA OPERAÇÃO DE RODOVIAS DE PISTA 
DUPLA PAULISTAS
Juliana Mitsuyama Cardoso, Lucas Assirati, José Reynaldo Setti

Este trabalho investiga a influência das condições meteorológicas adversas na operação de rodovias no estado de São Paulo. 
Dados de 12 sensores automáticos de tráfego foram combinados com dados de precipitação obtidos por meio da aplicação de 
visão computacional a imagens de radares meteorológicos. Esses dados foram separados em dois conjuntos (operação sob chuva 
e operação sob tempo bom) e usados para calibrar o modelo fluxo-velocidadedensidade de Van Aerde por meio de um algoritmo 
genético. Verificou-se uma redução de aproximadamente 12% na capacidade. Não foi detectado um efeito significativo da chuva 
sobre a velocidade livre ou sobre a velocidade na capacidade.

692 - AC - CALIBRAÇÃO MULTI-OBJETIVO DE MODELO DE FLUXO DE TRÁFEGO DE SEGUNDA ORDEM EM 
RODOVIAS
Felipe de Souza, Rodrigo Castelan Carlson

A utilização eficiente da capacidade instalada é essencial para reduzir congestionamento em rodovias. O fenômeno de queda de 
capacidade é uma fonte importante para o aumento do congestionamento em rodovias. Trata-se de uma queda de fluxo observado 
por um gargalo quando a seção a montante deste está congestionada. Ainda que existam diversos modelos capazes de reproduzir 
este fenômeno, ainda não existe completo entendimento do mecanismo específico e, portanto, dos parâmetros essenciais para 
que este fenômeno seja devidamente capturado em simulações de tráfego. Neste estudo, propomos uma abordagem multi-
objetivo para calibração de modelos de segunda ordem. Dois modelos foram comparados: modelo METANET completo e METANET 
restrito (sem considerar um termo de queda de fluxo devido ao fluxo corrente na rampa de entrada). Os resultados sugerem que 
a rampa de entrada é um fator importante na queda de capacidade uma vez que os erros de calibração do modelo completo foi 
substancialmente inferior ao modelo restrito. A análise da calibração ainda mostra que há grande variabilidade nos valores dos 
parâmetros nos dois modelos, ainda que seja significativamente menor para o modelo completo.

558 - AC - THE IMPACT OF DIFFERENT VIDEO RESOLUTIONS IN A FEATURE-BASED VEHICLE DETECTION 
ALGORITHM
Leandro Arab Marcomini, André Luiz Cunha

Câmeras com resoluções maiores vêm sendo cada vez mais usadas em sistemas de monitoramento de tráfego para detectar 
e rastrear veículos. Essa melhora nas resoluções causa problemas para algoritmos de detecção: o aumento nos tempos de 
processamento. O objetivo desse trabalho é avaliar o impacto na detecção de veículos de algoritmos de rastreamento por Features 
a partir de diferentes resoluções de vídeos. Foram convertidos para variadas resoluções 32 vídeos originalmente capturados em 
1080p, totalizando 394 minutos de gravação. A contagem manual foi, então, comparada com as saídas automáticas para cada 
video convertido. O algoritmo usado para criar as contagens automáticas utiliza detecção de Features como principal método de 
detecção e de rastreamento. Resultados sugerem que, na menor resolução dos testes, os erros nas taxas de detecção são maiores 
que nas maiores resoluções. No entanto, na comparação entre as maiores resoluções, a taxa de erro se mantém equivalente, sendo 
a maior diferença no tempo de processamento. Por causa disso, resoluções intermediárias podem ser melhores para algoritmos 
baseados em rastreamento por Features.

707 - AC - AVALIAÇÃO DO EFEITO DE FAIXAS ADICIONAIS DE SUBIDA EM SEGMENTOS DE RODOVIAS 
DE PISTA SIMPLES
Frederico Amaral e Silva, José Elievam Bessa Junior, Anáiram Lima Costa, André Luiz Cunha, Aline Ferreira Andalicio, Diego Milli 
da Costa Velho, Veridianne Soares Nazareth

O Highway Capacity Manual (HCM) é comumente utilizado para avaliar a capacidade e o nível de serviço de rodovias de pista simples 
em vários países, incluindo o Brasil. A versão 6 do HCM, que está em constante revisão, deverá tratar da capacidade e do nível de 
serviço de rodovias de pista simples com base na Densidade de Veículos em Pelotões (FD). No Brasil, há estudos que vem sendo 
realizados com o intuito de obter um método adequado para calcular nível de serviço em rodovias de pista simples, mas ainda 
são poucos aqueles que determinam o impacto de faixas adicionais, sobretudo envolvendo FD, que é o objetivo principal deste 
trabalho. Para isso, foi obtido um conjunto de dados de tráfego na rodovia BR-040, em segmentos localizados em Minas Gerais e 
em Goiás, com o intuito principal de calibrar e validar o simulador de tráfego utilizado nesta pesquisa, o VISSIM. Com o simulador 
calibrado, foram gerados dados de tráfego em segmentos viários hipotéticos, com uma ampla gama de características geométricas 
e de tráfego. Foram ajustados modelos de tráfego para esses dados de simulação nas seguintes condições: (i) sem zonas de 
ultrapassagens proibidas e sem faixas adicionais; (ii) com faixas adicionais. Os resultados da análise dos modelos indicaram que a 
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proposta deste trabalho produziu valores de nível de serviço e de FD mais aderentes aos valores que foram observados em campo.

Tráfego Urbano e Rodoviário
ST - Tráfego Rodoviário II

4 - AC - DESEMPENHO DE PRAAS DE PEDÁGIO ATRAVÉS DE SIMULAÇÃO
Felipe Brum de Brito Sousa

Com o aumento da motorização nas áreas metropolitanas brasileiras observa-se o aumento de fluxos de tráfego nas rodovias, o 
que muitas vezes geram congestionamentos e atrasos nos tempos de viagens. Nas rodovias pedagiadas ocorre o mesmo fenômeno, 
gerando congestionamentos e filas no entorno das praças de pedágio. O surgimento dos softwares de microssimulação de tráfego, 
neste caso o software VISSIM, permitiu a simulação das praças de pedágio de forma a melhorar sua operação. Este trabalho tem 
como objetivo simular as praças de pedágio das concessionárias LAMSA – Linha Amarela – RJ e Concessionária Litoral Norte – CLN 
– BA de forma a propor soluções para melhorar sua operação, verificando o impacto nas filas e tempos de viagem com a redução 
dos tempos de arrecadação, aumento o percentual de pagamento automático, inclusão de novas cabines e crescimento do tráfego.

617 - AC - OBTENÇÃO DE FUNÇÕES DE PERTINÊNCIA FUZZY PARA A CONDIÇÃO TOPOGRÁFICA DE UMA 
RODOVIA
Gabriel Andrade Lanzaro, Michelle Andrade

Um dos parâmetros mais importantes para o projeto geométrico de rodovias é a definição da classe de relevo. Como diversas 
características técnicas estão associadas a este parâmetro, como por exemplo, a largura de acostamento, a seleção equivocada de 
um relevo pode impactar diretamente os custos de implantação. Entretanto, não existem limites claros para o emprego das classes 
de relevo Plano, Ondulado ou Montanhoso, tornando a escolha essencialmente subjetiva, o que sugere a aplicação da lógica fuzzy, 
que permite a conversão de variáveis qualitativas em resultados objetivos. Assim, após a elaboração de cenários rodoviários, por 
meio do software Infraworks®, especialistas foram solicitados que classificassem cada cenário quanto ao relevo a fim de serem 
obtidas funções de pertinência fuzzy para a condição topográfica. Os resultados foram satisfatórios, confirmando o alto grau de 
subjetividade do processo, e podem servir de ponto de partida para outros estudos, como a concepção de sistemas especialistas.

634 - AC - MÉTODOS DE SOLUÇÃO GULOSO, EXATO E HÍBRIDO PARAO PROBLEMA DE LOCALIZAÇÃO DE 
CONTADORES DE TRÁFEGO EM REDES DE TRANSPORTE
Bruno Salezze Vieira, Thayse Ferrari, Laura Silvia Bahiense da Silva Leite, Glaydston Mattos Ribeiro, Ivone Catarina Simões 
Hoffmann, Nilo Flavio Rosa Campos Junior

Diante da intensa utilização do modo rodoviário na matriz de transportes brasileira, os investimentos neste tipo de infraestrutura 
mostram-se de fundamental importância, especialmente sob a ótica do desenvolvimento econômico do país. No entanto, para que 
o planejamento de investimento seja realizado, verifica-se a necessidade de conhecer as características do tráfego nas rodovias 
brasileiras. Nesse contexto, surge o Problema de Localização de Contadores de Tráfego (PLCT), que consiste em indicar locais 
representativos para obtenção de contagens de tráfego, com a finalidade de estimar matrizes origem/destino. Sendo assim, esse 
trabalho tem como objetivo propor métodos de solução Guloso, Exato e Híbrido para solucionar o PLCT. Testes computacionais 
foram realizados utilizando dados da rede rodoviária brasileira. Para as instâncias testadas, o método Híbrido se mostrou superior 
aos demais, combinando menores tempos de execução e resultados de melhor qualidade.

731 - AC - ANÁLISE DOS IMPACTOS DE VEÍCULOS AUTÔNOMOS EM UMA RODOVIA BRASILEIRA
Laísa Braga Kappler, Douglas Zechin, Felipe Caleffi, Helena Beatriz Bettella Cybis

Este artigo tem por objetivo avaliar os impactos da inserção de veículos autônomos no tráfego de uma rodovia brasileira com 
múltiplas faixas. Foi realizado um projeto de experimentos para criar cenários com variações nos níveis de penetração desses 
veículos em relação aos veículos convencionais, no volume da rodovia e modo de direção do sistema autônomo. Foi utilizada a 
ferramenta de microssimulação de tráfego VISSIM para avaliar velocidade, ocupação, tempo de viagem, atraso e número de troca 
de faixas. Os parâmetros comportamentais dos veículos autônomos foram baseados no projeto CoEXist. O efeito dos valores 
controláveis foi avaliado por meio de análise de variância. Os principais resultados encontrados indicaram uma redução de 96% do 
atraso, diminuição dos períodos de congestionamento e aumento no número de trocas de faixa.

762 - AC - UTILIZAÇÃO DO MÉTODO KAPLAN-MEIER NA ESTIMATIVA DAS DISTRIBUIÇÕES DE VELOCIDADE 
DESEJADA
Yan Tonin Galvan, Douglas Zechin, Helena Beatriz Bettella Cybis

Este artigo aborda a calibração do parâmetro velocidade desejada do microssimulador de tráfego VISSIM para ambiente rodoviário. 
O estudo foi conduzido utilizando-se dados de um trecho da rodovia BR-290 situado na região metropolitana de Porto Alegre. Para a 
construção das distribuições, cada veículo da base dados foi categorizado como impedido ou desimpedido com base em diferentes 
medições de headway. As distribuições de velocidade desejada foram criadas a partir da função não-paramétrica de Kaplan-Meyer e 
do ajuste a outras funções paramétricas para inserção no simulador. A otimização foi feita por meio de um projeto de experimentos, 
em que os fatores controláveis foram os headways utilizados na categorização dos veículos. A metodologia utilizada permitiu 
identificar os fatores controláveis e as interações com efeito significativo, bem como os níveis que geram as melhores distribuições 
de velocidade desejada.

299 - RT - ANÁLISE DO IMPACTO DE VEÍCULOS AUTÔNOMOS EM RODOVIAS PAULISTAS ATRAVÉS DE 
FATORES DE EQUIVALÊNCIA
Renan Favero, José Reynaldo Setti

Esta pesquisa de mestrado tem como objetivo avaliar os impactos dos veículos autônomos na corrente de tráfego de uma rodovia 
no Brasil. Neste trabalho são modelados veículos autônomos no software Vissim utilizando o modelo de Wiedemann 99 calibrado 
(Dah et al., 2018) e um modelo externo de direção próprio. Um trecho de uma rodovia do estado de São Paulo é modelado 
e diferentes taxas de veículos autônomos são compõem a frota dos cenários. Para obter dados mais próximos a realidades, 
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parâmetros de veículos convencionais (Bethonico, 2016) e veículos pesados (Carvalho e Setti, 2018) são inseridos. O experimento 
é replicado variando as soluções encontradas por Bethonico (2016) para os veículos convencionais e por diferentes sementes. A 
partir dos dados das simulações, obtiveram-se os gráficos fluxo-velocidade e fluxo-densidade dos diversos cenários. Por fim, o 
modelo de Van Aerde e Rakha (1995) será calibrado para mensurar o aumento na capacidade.

Tráfego Urbano e Rodoviário
ST - Tráfego Urbano I

324 - AC - PROPOSTA DE PROCEDIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE FAIXAS REVERSÍVEIS EM VIAS 
URBANAS
Luiz Afonso Penha de Sousa, Marina Leite de Barros Baltar, Paulo Cezar Martins Ribeiro, Christiano Lima Machado

Esse trabalho constitui um estudo sobre as faixas reversíveis e pretende contribuir sugerindo uma metodologia para sua implantação. 
A pesquisa identificou a ausência de um procedimento padrão a ser seguido pelos órgãos responsáveis pelo controle de tráfego 
com intuito de avaliar a possibilidade de implantar e monitorar a eficiência das faixas reversíveis. Foi constatado que a tomada 
de decisão é baseada em poucos parâmetros e na experiência do especialista responsável. A pesquisa identificou os parâmetros 
que precisam ser analisados para fundamentar a decisão de suprimir uma faixa. Observando os critérios destacados e seguindo 
o protocolo proposto, espera-se que os benefícios da adoção de uma faixa reversível sejam maximizados e os impactos na região 
minimizados.

530 - RT - AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA DISTRAÇÃO DO MOTORISTA NA FLUIDEZ DO TRÁFEGO DE 
INTERSEÇÕES SEMAFORIZADAS
Diego Barbosa Fontes, Manoel Mendonça de Castro Neto

Embora existam alguns estudos que analisam o impacto da distração do motorista na fluidez do tráfego, não foram encontrados 
trabalhos voltados à análise dos efeitos da distração no desempenho e na capacidade de interseções semaforizadas. Essa lacuna 
possivelmente possa ser explicada pela dificuldade de se observar a distração e, principalmente, os seus efeitos nas medidas 
de desempenho do tráfego, o que justifica a utilização de um microssimulador de tráfego. O objetivo principal desta pesquisa 
de mestrado consiste em analisar o impacto da distração dos motoristas – posição do veículo na fila, duração da distração e a 
frequência com que elas ocorrem – no atraso, no tamanho de fila e na capacidade de aproximações semaforizadas. A distração de 
interesse desse estudo é a que causa atraso no tempo de partida do veículo, como as decorrentes da utilização de smartphones 
pelos motoristas enquanto parados.

621 - AC - USO DOS PARÂMETROS GEOMÉTRICOS DO MODELO DE KIMBER COMO INDICADORES DE 
CAPACIDADE EM ROTATÓRIA: O CASO DE PALMAS-TO
Thiago Cabral de Souza, Marcus Vinicius Ribeiro e Souza, Roberta Mara de Oliveira Vergara, Salmo Moreira Sidel, Jonathas 
Pereira Rabêlo

Interseções rotatórias são utilizadas como meio de controle e moderação de tráfego, uma vez que requer baixa custo de implantação 
e disponibilidade física. O problema está na falta da normalização e parametrização de seu uso, principalmente em ambientes 
urbanos, onde projetos existentes são adaptações de normas rodoviárias, ou manuais internacionais. Este trabalho objetiva-se 
apresentar o uso dos parâmetros geométricos do Modelo de Kimber, de estimativa de capacidade em rotatórias, como indicadores 
de capacidade e avaliação do projeto geométrico. O estudo foi aplicado em Palmas-TO, a qual possui um sistema viário composto 
por rotatórias nas vias secundárias, apresentando problemas de formação de filas e atraso nos acessos. Foi possível concluir 
que a aplicação do método é eficaz por estimar a capacidade com menos recursos e avaliar as características geométricas mais 
significativas a fim de identificar pontos de melhoria no projeto geométrico, identificando limitadores de capacidade e prolongar o 
uso dessas interseções.

651 - AC - ANÁLISE COMPARATIVA DAS SIMULAÇÕES MESOSCÓPICA E MICROSCÓPICA DO VISSIM NA 
MODELAGEM DO TRÁFEGO DE VIAS URBANAS
Alessandro Macêdo de Araújo, Diego Barbosa Fontes, Matheus Fontenelle Siqueira, Manoel Mendonça de Castro Neto

A modelagem mesoscópica tem sido implementada nos principais simuladores de tráfego nos últimos anos, devido à sua simplicidade 
e rapidez computacional. O principal objetivo deste trabalho foi comparar as simulações mesoscópica e microscópica do software 
VISSIM na modelagem do tráfego de vias urbanas. A comparação foi baseada na discussão conceitual dos modelos e nos resultados 
da modelagem de uma via arterial urbana localizada em Fortaleza. Os resultados mostram que em interseções semaforizadas as 
abordagens apresentaram estimativas de atraso e de velocidade média, em geral, similares. Porém, nas aproximações transversais 
de interseções não semaforizadas, o modelo mesoscópico superestimou o atraso médio consideravelmente. Com relação à 
variabilidade dos resultados, ambos os modelos geraram estimativas de velocidade média e de atraso com desvios padrões 
semelhantes. Quanto à eficiência computacional, a simulação da rede meso foi aproximadamente quatro vezes mais rápida do que 
a simulação da rede micro.

358 - AC - SINALIZAÇÃO DE FAIXAS REVERSÍVEIS: CONTRIBUIÇÕES ADVINDAS DE UM SIMULADOR DE 
DIREÇÃO
João Batista da Silva Queiroz

Este artigo apresenta os resultados alcançados em testes de usabilidade da sinalização de trânsito regulamentada no Brasil, 
aplicável às faixas de tráfego reversíveis, utilizando um simulador de direção e de sinalização, o qual proporcionou o tráfego 
virtual seguro de motoristas por pistas com diferentes configurações de sinalização: horizontal, vertical, semafórica e dispositivos 
auxiliares. Utilizando medidas de usabilidade, testes de compreensão e modelos de processamento da informação na mente 
humana, foram obtidos resultados que trazem importantes contribuições para a elevação da eficácia, da eficiência e da satisfação 
do conjunto de elementos responsáveis por alertar, regulamentar e indicar o uso adequado das faixas reversíveis.

742 - AC - PANORAMA DO USO SIMULADORES DE DIREÇÃO EM PESQUISAS SOBRE AVALIAÇÃO DA 
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ATENÇÃO DOS MOTORISTAS
Bruno Braga Batista, César Luís Andriola, Eduardo Henrique Siqueira, Christine Tessele Nodari

O uso de simuladores de direção para conduzir pesquisas na literatura científica é cada vez mais evidente. O presente estudo 
visa identificar o foco acadêmico dos trabalhos que utilizam simuladores de direção. Além disso, objetiva-se aprofundar a análise 
em estudos que avaliam o uso dos simuladores para avaliação da atenção dos motoristas. Para isso, realizou-se uma revisão 
sistemática de literatura sobre o tema com o objetivo de identificar como o assunto tem sido abordado nos últimos anos, quais as 
principais tendências e de que forma o uso de simuladores de direção pode contribuir para a resolução de problemas, em especial 
de segurança viária. A segunda parte da metodologia aprofundou a análise em artigos relacionados à atenção do motorista nos 
últimos três anos, uma vez que a primeira etapa da revisão sistemática identificou esse tema através da listagem de palavras chave 
com maior ocorrência em artigos de simuladores de direção

Tráfego Urbano e Rodoviário
ST - Tráfego Urbano II

334 - RT - DRIVERS TAKE-OVER PERFORMANCE FROM PARTIAL AUTOMATION TO MANUAL DRIVING
Gustavo Santos, Ana Paula Camargo Larocca

Difficulties recognizing and analyzing the environment are examples of technical challenges impairing a short-term adoption of 
full-automated vehicles. Hence, drivers are still supposed to be available for occasional control, but with sufficiently comfortable 
transition time. This work aims to advance existing knowledge on the influence of Non Driving Related Tasks engagement over 
driver’s ability to regain manual control while conducting a partially automated vehicle under complex situations. For this purpose, 
experiments with licensed drivers are conducted through a driving simulator hardware running a busy urban scenario within the 
CARLA autonomous urban simulator, so that driver’s takeover performances may be analyzed.

444 - RT - O IMPACTO DE ESTACIONAMENTOS NA VIA SOBRE A CIRCULAÇÃO VIÁRIA
Giullia Pereira Giampietro, Mário Angelo Nunes de Azevedo Filho

O objetivo deste estudo é avaliar fatores relacionados ao estacionamento na via que contribuem para o congestionamento. 
Fenômenos como as manobras de entrada e saída de veículos das vagas provocam a redução de velocidade tanto dos motoristas 
que desejam manobrar como os condutores que estão em movimento, provocando atraso dos veículos através da redução de 
velocidade e/ou mudança de faixa. A contribuição da pesquisa adapta metodologias de coleta de dados aplicadas a pesquisas com 
abordagens de estacionamento na rua para realizar a quantificação dos impactos do estacionamento, a qual se dará por meio do 
atraso, variável essa que o microssimulador disponibilizará como dado de saída e possibilitará uma análise do estudo de caso.

702 - AC - MODELOS PARA OBTENÇÃO DA CAPACIDADE E DO NÍVEL DE SERVIÇO EM ROTATÓRIAS 
URBANAS
Vinícius Coelho Sousa, José Elievam Bessa Junior, Juliângelo Kayo Sangi de Oliveira, Felipe Costa Bethonico

A 6ª versão do Highway Capacity Manual (HCM-6) fornece um conjunto de métodos desenvolvidos a partir de dados de tráfego 
coletados nos Estados Unidos e Canadá para avaliar o desempenho multimodal de componentes viários. Tais métodos refletem as 
características dos motoristas desses lugares e devem passar por um processo de adaptação para serem utilizados com sucesso 
em outros locais. Nesse sentido, o objetivo deste artigo foi desenvolver modelos para estimar a capacidade e o nível de serviço em 
rotatórias urbanas. A partir de dados de tráfego coletados na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foram realizadas a calibração 
e a validação do simulador de tráfego escolhido, o Aimsun. Os dados de tráfego coletados em campo também foram usados para 
obter um novo modelo para estimar a capacidade de aproximações de rotatórias. A partir de resultados obtidos com o Aimsun, 
foi proposto um modelo para estimar os atrasos das aproximações em função dos fluxos de tráfego que circulam na rotatória. Os 
resultados obtidos mostram que o HCM-6 subestima o nível de serviço das rotatórias.

83 - AC - UMA METODOLOGIA BASEADA EM SIMULAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE FACILIDADES PARA AVALIAR 
ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO A INCIDENTES EM VIAS EXPRESSAS
Marina Leite de Barros Baltar, Rafael Ferreira Santos

Este trabalho apresenta uma metodologia que utiliza a simulação computacional e o problema de localização de p-medianas 
capacitado para analisar estratégias de atendimento a incidentes em vias expressas, buscando uma localização mais adequada 
para os veículos de atendimento afim de reduzir o tempo total de atendimento. A modelagem proposta é baseada em dados 
históricos de atendimento aos incidentes que envolvem: horário de ocorrência, equipamento utilizado na remoção, tempo gasto 
para chegar até o local do atendimento e tempo gasto para retirar o incidente da via. A análise da performance é feita através 
do percentual de ocupação dos equipamentos de socorro a fim de encontrar onde estão os gargalos do sistema e o que pode ser 
melhorado para reduzir o tempo de atendimento a incidentes. Como estudo de caso, foram utilizados dados reais de atendimento 
a incidentes da Avenida Brasil, uma das principais vias expressas da cidade do Rio de Janeiro.

311 - AC - O QUE É RELEVANTE NA PREDIÇÃO DAS CONDIÇÕES DO TRÁFEGO A PARTIR DE DADOS DE 
TWITTER E OUTRAS FONTES HETEROGÊNEAS? UM ESTUDO PRELIMINAR SOBRE A CIDADE DE PORTO 
ALEGRE
Rhuam Sena Estevam, Jorge Cristhian Chamby Diaz, Ana Lucia Cetertich Bazzan

Várias pesquisas sugerem que há relação entre observações feitas na malha viária (e.g., nível de congestionamento) e informações 
que podem ser extraídos da Internet. Porém, não é claro que tipo de informação é relevante. Este trabalho reporta os resultados de 
um estudo preliminar usando seleção de atributos. Foi utilizado o ganho de informação sobre bases de dados extraídas da Internet, 
como Twitter e outras. Com os dados considerados aqui, é possível concluir que atributos referentes a condições meteorológicas 
apresentam maior importância, seguido por localidade.

459 - RT - IMPACTO DA IMPLANTAÇÃO DE VEÍCULOS AUTÔNOMOS CONECTADOS E COMPARTILHADOS 



86

EM BRASÍLIA
Amanda Basilio Romano, Pastor Willy Gonzales-Taco

Os problemas existentes na mobilidade urbana dos centros urbanos ocorrem, principalmente, devido a priorização do automóvel 
sobre os demais modos de transporte. Uma solução seria adotar os veículos autônomos conectados e compartilhados. Enquanto os 
veículos autônomos compartilhados (SAVs) podem diminuir a frota de automóveis, e com isso os congestionamentos e a emissão 
de material particulado, os veículos autônomos e conectados (CAVs), permitem reduzir drasticamente dos acidentes de tráfego 
causados por erro humano. Assim, o presente relatório de dissertação em andamento tem como objetivo avaliar os impactos da 
implantação de veículos autônomos conectados e compartilhados (VACC) em Brasília, através de simulação de cenários, utilizando 
o software Veins de modo a determinar qual frota de veículos autônomos será necessária para diminuir os congestionamentos nos 
horários de pico, e assim reduzir a densidade de veículos na via e a emissão de material particulado.

81 - RT - UMA ABORDAGEM MATEMÁTICA PARA O PROBLEMA DE LOCALIZAÇÃO DE REBOQUES QUE 
REALIZAM ATENDIMENTOS A INCIDENTES EM VIAS EXPRESSAS
Marina Leite de Barros Baltar, Glaydston Mattos Ribeiro, Paulo Cezar Martins Ribeiro

Este trabalho tem por objetivo apresentar um modelo matemático para o problema de localização de reboques que busca minimizar 
o impacto dos incidentes em vias expressas e maximizar a quantidade de atendimentos com um tempo médio de espera pré-
definido. As contribuições apresentadas buscam auxiliar o serviço público na melhor utilização de seus equipamentos, gerando 
uma melhor qualidade de vida da população ao reduzir os tempos de viagem associados ao congestionamento não recorrente. O 
modelo foi aplicado utilizando dados reais de atendimento a incidentes na Avenida Brasil, via expressa localizada na cidade do Rio 
de Janeiro. Os resultados obtidos até o momento mostram que, com o modelo proposto, foi possível dar maior enfoque as áreas 
mais críticas da via e analisar a operação a partir de um parâmetro de qualidade, o tempo. Portanto, o modelo pode ser utilizado 
como ferramenta de apoio à decisão, auxiliando os gestores no processo de definição do número de reboques necessários para 
uma operação de atendimento a incidentes com um nível de serviço desejado.

Tráfego Urbano e Rodoviário
ST - Segurança Viária I

451 - RT - AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA SEGURANÇA VIÁRIA COM FOCO EM MOTOCICLETAS NO 
AMBIENTE URBANO
Artur de Brito Sales, Flávio José Craveiro Cunto

No Brasil, os motociclistas representaram 40% das vítimas fatais em 2015. Os motociclistas são considerados usuários vulneráveis e 
possuem comportamento peculiar, parcialmente, devido a sua maior flexibilidade de movimento. O desenvolvimento de ferramentas 
de monitoramento e avaliação dos indicadores do Desempenho da Segurança Viária (DSV) tornou-se um componente essencial 
no desenvolvimento de políticas públicas. Porém, observa-se, um enfoque da literatura em avaliar a frequência de acidentes sem 
distinção de veículos. Ademais, notam-se desafios em estimar a exposição de motocicletas nas vias brasileiras e na capacidade 
de utilização de funções de DSV de outros países no Brasil. Assim, este estudo avaliará a relação entre atributos da via, veículo, 
ambiente construído e a frequência de acidentes com motocicletas em segmentos arteriais urbanos. O método proposto estima 
a exposição veicular através de Krigagem Ordinária e apresenta resultados animadores quanto a estimação de um indicador que 
represente a exposição de motocicletas nas vias urbanas.

606 - RT - ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO AMBIENTE URBANO NO COMPORTAMENTO DO CONDUTOR
Eduardo Cesar Amancio, Tatiana Maria Cecy Gadda, Jorge Tiago Bastos

Diante da magnitude do problema da falta de segurança viária, o conhecimento da maneira como os fatores ambientais influenciam 
a ocorrência de acidentes de trânsito é de extrema importância para o planejamento adequado de contramedidas nos mais diversos 
âmbitos. O objetivo dessa pesquisa é analisar a influência de características do ambiente urbano no comportamento do condutor. 
A necessidade da avaliação é pautada nas possíveis perturbações da segurança viária devido a mudanças no ambiente físico. 
Para isso, serão analisados dados coletados em campo através de um monitoramento on-board da tarefa de condução, com uma 
abordagem que se aproxima dos estudos naturalísticos de condução.

616 - AC - ANÁLISE DA MORTALIDADE EM ACIDENTES DE TRÂNSITO POR PORTE POPULACIONAL 
BRASILEIRO
Wantuil Rodrigues, Brenda Medeiros Pereira, Alejandro Ruiz Padillo, Carmen Brum Rosa

Apesar dos esforços em salvar vidas no trânsito, o Brasil ainda é um dos países onde mais pessoas morrem em decorrência 
acidentes viários. O objetivo do presente trabalho é mensurar a magnitude da mortalidade por acidentes de trânsito terrestre, 
segundo porte populacional de municípios brasileiros. Através da análise exploratória de dados secundários, foi possível observar 
taxas de óbitos em acidentes trânsito terrestres mais elevadas para municípios de até 20.000 habitantes, enquanto municípios de 
mais de 500.000 habitantes apresentam as menores taxas. Em 2017, 60% dos municípios brasileiros apresentam taxas de óbitos 
superiores à média nacional. Nestas cidades foram registradas 23.539 mortes, o que representa quase 67% das mortes no trânsito 
do país. Motociclistas mostram-se as principais vítimas nos municípios de menor porte. Os resultados demonstram oportunidades 
de pesquisa e da formulação de políticas que contribuam para mitigar a interiorização das mortes no trânsito.

628 - AC - FATORES INFLUENTES NA SEGURANÇA VIÁRIA DE MOTOCICLISTAS: UMA ABORDAGEM 
QUALITATIVA COM APOIO DE REALIDADE VIRTUAL
Tânia Batistela Torres, Jose Luis Duarte Ribeiro, Christine Tessele Nodari

Os motociclistas são os condutores mais propensos a sofrerem acidentes severos. Nesse contexto, este estudo tem o objetivo 
de explorar os fatores que, a partir da percepção dos motociclistas, influenciam sua segurança no trânsito. Para isso, foi adotada 
uma abordagem qualitativa. Foram realizadas entrevistas individuais com motofretistas e não-motofretistas, homens e mulheres, 
abaixo e acima de 30 anos. Essas entrevistas foram analisadas quanto a recorrência dos fatores de risco para os grupos de 
motofretistas e não-motofretistas. Adicionalmente, atitudes em relação à segurança e atributos relativos à escolha da motocicleta 
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como modal também foram analisados para os dois grupos. A imprudência por parte do próprio motociclistas foi o fator mais 
recorrente, seguida da imprudência dos pedestres. Os motofretistas demonstraram ser mais críticos quanto a conduta dos outros 
usuários da via. A combinação de recurso de realidade virtual às entrevistas contribui com a obtenção de descrições detalhadas 
das situações de risco.

728 - AC - INFLUÊNCIA DA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA NA FREQUÊNCIA DE ACIDENTES COM 
MOTOCICLETAS EM ÁREAS URBANAS
Gabriela Gomes Soares Rezende, Bruna Mendes Forte, Flávio José Craveiro Cunto, Marcos José Timbó Lima Gomes

A presença de precipitações pluviométricas pode afetar os níveis de segurança viária e poucos estudos avaliaram o impacto das 
chuvas em acidentes envolvendo motocicletas. Um desafio destes estudos é considerar uma possível redução na demanda de 
motocicletas ocasionadas pelas precipitações. Assim, o presente trabalho tem como objetivo avaliar o impacto de diferentes 
intensidades e durações pluviométricas na probabilidade da ocorrência de acidentes envolvendo motocicletas em Fortaleza. 
Consolidou-se um banco de dados contendo precipitações, acidentes e a redução do fluxo de motocicletas em período chuvoso. 
Foram estimados grupos de modelos com a regressão logística binária, sendo um grupo sem incorporar a redução do fluxo de 
motocicletas e o outro considerando esta correção. Os resultados mostram que a chance de ocorrer um acidente envolvendo 
motocicleta com vítima ferida cresce com a intensidade e duração das precipitações e o risco aumenta quando se considera o efeito 
da redução da demanda.

105 - AC - IMPACTO SOBRE A VELOCIDADE MÉDIA DOS VEÍCULOS COM A INTRODUÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
QUE EFETUAM A LEITURA DE PLACAS
Murilo de Melo Santos, Alan Ricardo da Silva

A implantação de equipamentos de controle eletrônico de velocidade em vias promove uma diminuição dos acidentes de trânsito. 
Experiências em todo o planeta comprovam a eficiência dos equipamentos na redução da acidentalidade. Entretanto, alguns 
condutores têm o hábito de frear antes e acelerar depois dos pontos de controle. Para a resolução do problema do efeito da 
retomada da velocidade excessiva e suas consequências, uma solução pode ser o controle por meio do monitoraramento da 
velocidade média. No Brasil, ainda não há regulamentação para aplicação de penalidades aos condutores que trafegam acima da 
velocidade média em vias urbanas ou rurais. O presente trabalho propõe avaliar o comportamento dos condutores de veículos 
quanto à velocidade média entre pontos de controle utilizando ação educativa em 3 rodovias do Distrito Federal. Os resultados 
mostraram que a ação educativa possibilitou a diminuição da velocidade média nos pontos analisados.

Tráfego Urbano e Rodoviário
ST - Segurança Viária II

377 - AC - MODELO LOGIT COM FATORES SOCIAIS PARA GRAVIDADE DE ACIDENTES COM MOTOCICLETAS
Jessica Helena de Lima, Anderson Moreira A. Santos, Maria Leonor Alves Maia

Objetiva-se neste trabalho conhecer as características dos acidentes de transporte envolvendo motocicletas, bem como os atributos 
socioeconômicos das vítimas de forma a determinar se existe relação com a gravidade do envolvimento. Um modelo Logit foi 
utilizado para determinar os fatores que influenciam na gravidade de acidentes de trânsito. Dois níveis de gravidade foram 
considerados a) lesão no trânsito, tendo ocasionado deficiência permanente ou não e b) morte. Foram utilizados dados de 1220 
questionários com informações sociais e relativas ao acidente de solicitantes do seguro DPVAT na sede do Detran-AL, entre os anos 
de 2013 a 2019, para estimar o modelo. Os resultados mostram que são significativas as variáveis sexo, idade, escolaridade, tipo 
de motocicleta, uso de equipamentos de segurança, ser habilitado e acidentes em finais de semana. Ou seja, além dos fatores 
relativos ao acidente, como uso de capacete, fatores inerentes ao grupo social do indivíduo influenciam na sua probabilidade de 
morte.

499 - AC - APERFEIÇOAMENTO DE MODELO DE PREVISÃO DE CONFLITOS EM RODOVIAS ATRAVÉS DE 
DEEP LEARNING
Felipe Caleffi, Helena Beatriz Bettella Cybis

Modelos de previsão de risco de colisão em tempo real, que dependem de dados de tráfego, podem ser úteis em sistemas de 
gerenciamento dinâmico que buscam melhorar a segurança do tráfego. Modelos têm sido propostos para prever a ocorrência 
de colisão e o risco de colisão para melhorar proativamente a segurança. Este trabalho apresenta o esforço para aperfeiçoar a 
previsão de conflitos proposta em Caleffi et al. (2017), que empregou técnicas de análise multivariada, para prever a probabilidade 
de colisão entre veículos em um segmento da rodovia BR-290/RS, situado na região metropolitana de Porto Alegre – RS. Neste 
trabalho, são empregadas técnicas de deep learning (redes neurais), traçando um comparativo entre as capacidades preditivas dos 
modelos. Resultados indicam que o modelo de redes neurais melhorou a acurácia de previsão de 76,28% para 85,92% - com uma 
melhora na sensibilidade (classificação correta de conflitos efetivamente ocorridos) de 87,02% para 92,55%.

355 - RT - ANÁLISE DE FATORES DE RISCO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA POTENCIALIZADORES 
DE ACIDENTES E SUGESTÃO DE INTERVENÇÕES
Mariane Paula Bobermin, Sara Ferreira

A malha rodoviária federal ocupa papel de destaque no transporte de cargas e passageiros no Brasil. Apesar disso, a pesquisa na 
área da segurança viária no Brasil não contempla as características representativas das rodovias federais. Este trabalho, portanto, 
visa identificar as principais características do projeto das rodovias federais de pista simples associados aos acidentes de trânsito, 
através de análises multivariadas de acidentes e estudo do comportamento do motorista em locais críticos, e propor alternativas 
para a melhora do desempenho destes locais.

672 - RT - ANÁLISE ESPACIAL E SEGURANÇA VIÁRIA NA CIDADE DE SÃO PAULO: UM ESTUDO SOBRE OS 
ACIDENTES COM PEDESTRES E CICLISTAS
Ruth Otamária da Silva Aires, Cláudia Soares Machado, José Alberto Quintanilha
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Os acidentes de trânsito em países em desenvolvimento, incluindo o Brasil têm aumentado em larga escala. Os Pedestres e os 
ciclistas são as principais vítimas, o que insere os mesmos no grupo de Usuários Vulneráveis da Via. Os transtornos gerados vão 
além da vítima e de seus familiares, mas também para o Governo que têm a obrigação de arcar com as despesas de saúde, bem 
como de seguro de trânsito, gerando um custo social e econômico. Por este motivo, pesquisadores e organizações de políticas 
públicas têm se engajado para propor medidas e soluções que amenizem esse problema. No desenvolvimento da pesquisa além 
dos acidentes serão analisados os elementos da infraestrutura urbana do entorno das ocorrências, incluindo a Infraestrutura 
Cicloviária, para isso serão utilizados mecanismos e ferramentas de geoprocessamento para as análises espaciais.

686 - AC - PRIORIZAÇÃO DE VARIÁVEIS EXPLICATIVAS NA MODELAGEM DE ACIDENTES DE TRÂNSITO 
UTILIZANDO TÉCNICAS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA
Philippe Barbosa Silva, Michelle Andrade, Sara Ferreira

A priorização de variáveis no processo de modelagem de acidentes pode contribuir para otimização de recursos e indicação de quais 
dados são prioritários para coleta. Assim, este estudo objetivou investigar a influência da priorização de variáveis no ajuste de 
modelos de previsão de acidentes de resposta multivariada (número de acidentes sem vítimas, número de acidentes com vítimas e 
número de acidentes com mortes). Duas abordagens foram empregadas: técnicas de agrupamento de árvores de decisão (Random 
Forest e Boosted Trees) para a priorização inicial e posterior modelagem com uso de redes neurais artificiais (RNA); e, utilização 
direta de RNA para priorização e modelagem. Os resultados gerais, entretanto, indicaram piora no ajuste dos modelos quando da 
redução do número de variáveis explicativas. Apesar disso, acredita-se que a evolução de técnicas de aprendizado de máquina 
de dados que lidem melhor com resposta multivariada, conduzam à identificação adequada das variáveis mais importantes para 
modelagem.

730 - AC - RELAÇÃO ENTRE OS PILARES DE SEGURANÇA VIÁRIA E A TAXA DE MORTALIDADE DOS PAÍSES 
MEMBROS DA OMS: UM ESTUDO UTILIZANDO MODELOS DE EQUAÇÕES ESTRUTURAIS
Caio Assunção Torres, Vanessa Jamille Mesquita Xavier, Flávio José Craveiro Cunto

O fenômeno das mortes no trânsito enseja o desenvolvimento de estudos que considerem a complexa relação de causalidade 
entre os fatores que o influenciam ao nível compatível com a definição de políticas públicas que promovam a segurança viária. O 
presente artigo analisa a influência de 48 indicadores de desempenho da segurança na taxa de mortalidade de 175 países para 
o ano de 2016. Foram propostos modelos de equação estrutural para avaliar a proposição e utilização de variáveis latentes que 
representem cinco grandes áreas de atuação em políticas públicas de promoção da segurança no trânsito e sua influência nas taxas 
de mortalidade. Os resultados indicaram que políticas voltadas ao incentivo de comportamento seguro dos usuários apresentaram 
maiores influência na redução das mortes no trânsito, seguida por incentivo em políticas nas áreas de veículos seguros, gestão da 
segurança viária, vias seguras e mobilidade e resposta ao acidente.
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216 - RT - INFLUÊNCIA DE FATORES HUMANOS NA OCORRÊNCIA DE SINISTROS COM VEÍCULOS PESADOS 
EM MEIO URBANO DE RODOVIAS FEDERAIS BRASILEIRAS
Murilo Castanho dos Santos, Sara Ferreira

Com o objetivo de alcançar melhoras eficazes não só na cultura da segurança rodoviária, como na redução de custos económicos 
e sociais, de maneira integrada, mostra-se importante a redução da sinistralidade. Esta pesquisa de doutorado visa estudar os 
sinistros ocorridos em meio urbano de rodovias federais brasileiras, envolvendo veículos pesados, e a relação das ocorrências, com 
os fatores humanos identificados. A técnica para a análise dos dados de sinistros será a Análise em Componentes Principais (PCA), 
que simplifica a visualização das informações das variáveis, por meio do agrupamento de dados.

7 - AC - UM ESTUDO CIENTOMÉTRICO E SISTEMÁTICO SOBRE ACIDENTES DE PEDESTRES EM VIAS 
FERROVIÁRIAS
Victor Hugo Souza de Abreu, Daniela Quintaes Louvain Trindade

Os atropelamentos ferroviários demonstraram ser a principal causa de fatalidade em acidentes relacionados a trens em todo o 
mundo. Atrelado a isso, eventos dessa magnitude acarretam em um grande impacto econômico e social. Entretanto, embora seja 
necessário desenvolver projetos que busquem minimizar esse problema, na literatura, existem poucos trabalhos científicos que 
tratam especificamente sobre esse assunto. Dessa forma, este artigo busca identificar os principais estudos relevantes sobre essa 
temática, avaliados por meio de criteriosos filtros de inclusão e qualificação, bem como realizar análises estatísticas, cientométricas 
e sistemáticas sobre eles.

93 - RT - COMPORTAMENTO DE TRAVESSIA DO PEDESTRE NA PRESENÇA DE PASSARELAS IMPLANTADAS 
EM RODOVIAS INSERIDAS EM ÁREAS URBANIZADAS
Márcia Lopes Rodrigues de Souza, Maria Alice Prudêncio Jacques

Este texto contém o relatório de andamento de tese de doutorado que visa estudar o comportamento de risco do pedestre na 
travessia de rodovias inseridas em áreas urbanizadas, quando dispõe de dispositivo de travessia em desnível (passarela). O 
objetivo é desenvolver e testar um modelo conceitual para explicar o comportamento de risco do pedestre, com base na revisão 
da literatura nacional e internacional de trabalhos referentes a três teorias psicológicas - Teoria do Comportamento Planejado, 
Teoria da Motivação a Proteção e Teoria da Homeostase do Risco. A partir da identificação dos fatores que interferem nesse 
comportamento, será possível contribuir com os órgãos gestores de trânsito na implantação de dispositivos de travessia em 
desnível mais eficazes e reduzir o número de atropelamentos.

98 - AC - O EFEITO DO ÁLCOOL NA CONDUÇÃO EM DIFERENTES TAXAS DE ALCOOLEMIA ATÉ 0,5 G/L
Norberto Durães, João Baptista, Sara Ferreira, Carlos Campos

O objetivo do presente estudo é analisar o efeito do álcool na condução para diferentes níveis de taxa de álcool no sangue até ao 
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limite de 0,49 g/l, que corresponde ao limite legal em alguns países tal como em Portugal. Adicionalmente, pretende-se comparar 
a fase ascendente com a fase descendente da concentração de álcool no sangue. De forma a não comprometer a segurança dos 
participantes no estudo, utilizou-se um simulador de condução para este fim. Analisou-se os resultados de 2 questionários sobre 
a sensação de alcoolemia e a confiança para conduzir, bem como a resposta a 2 eventos críticos durante a condução através de 
indicadores de desempenho na condução de 20 participantes. Considerou-se ainda as respostas a questões simples para avaliar a 
componente cognitiva. Concluiu-se que o álcool afeta a capacidade cognitiva e a percepção dos condutores das suas capacidades, 
com ligeira afetação no desempenho na condução.

442 - AC - AVALIAÇÃO DO EFEITO DA DISTRAÇÃO NA CONDUÇÃO: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE 
POLICIAIS E MOTORISTAS REGULARES
Andrey Zuriel Ebeling Bonatto, Diego Lopes Dutra, Rafael Pinto Pereira, Christine Tessele Nodari, Tiago Silva Duarte

O presente artigo se propõe a realizar uma análise comparativa entre motoristas regulares e policiais rodoviários federais quando 
submetidos a uma distração provocada pela apresentação de uma mensagem de texto durante uma atividade em simulador, tendo 
como objetivo compreender os efeitos desta experiência sobre os motoristas em termos de desempenho de condução e percepção 
do entorno. Para tanto, foram coletados dados referentes ao controle longitudinal (velocidades médias e suas variações) e lateral 
(distância do bordo da pista), além da aplicação da metodologia SAGAT para a avaliação da consciência situacional. Os resultados 
demonstram que a introdução da distração resultou em variações no controle dos veículos nos diferentes grupos estudados. 
Conclui-se esse trabalho apresentando suas limitações metodológicas, destacando a importância da utilização de simuladores em 
trabalhos envolvendo a segurança viária e reforçando o alerta para a utilização de dispositivos celulares durante a direção.

759 - AC - ANÁLISE EXPLORATÓRIA DAS TAXAS DE UTILIZAÇÃO DO CINTO DE SEGURANÇA E CAPACETE 
APÓS ESFORÇOS DE CONSCIENTIZAÇÃO DOS USUÁRIOS EM FORTALEZA-CE
Caio Assunção Torres, Lucas Tito Pereira Sobreira, Francisco Altanízio Batista de Castro Júnior, Mateus Nogueira Silva, Manoel 
Mendonça de Castro Neto, Flávio José Craveiro Cunto, Andrés Ignacio Vecino-Ortiz, Abdulgafoor M. Bachani

Os dispositivos de segurança são um dos principais fatores que minimizam a severidade dos acidentes. Este estudo tem como 
objetivo avaliar a influência que os esforços de conscientização dos usuários exercem na alteração dos padrões de uso de dispositivos 
de segurança. A partir de pesquisas observacionais, foram coletados dados relativos ao uso de dispositivos de segurança, durante 
quatro anos, em Fortaleza. No estudo foram realizadas análises exploratória e confirmatória, utilizando modelos categóricos do tipo 
logit. Os resultados mostram um aumento do uso de dispositivos de segurança ao longo das rodadas de coleta, indicando impactos 
positivos das ações de fiscalização e campanhas educativas, exceto para o uso de cinto por passageiros de automóveis no banco 
traseiro e crianças. Observou-se uma menor probabilidade de utilização dos dispositivos de segurança pelos usuários homens e 
mais jovens. Verificou-se também que as chances dos passageiros utilizarem os dispositivos são maiores quando os condutores 
também utilizam.
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395 - AC - COMPARAÇÃO ENTRE MEDIDAS DE RETRORREFLETIVIDADE NA GEOMETRIA DE 15 E 30 
METROS E SEU EFEITO NA SEGURANÇA VIÁRIA
Laura Nascimento Mazzoni, Kamilla Lima Vasconcelos, Felipe Issa Kabbach Junior, Linda Lee Ho, Liedi Bariani Bernucci

As mortes por acidentes de trânsito são uma preocupação mundial. Dentre as alternativas para a redução desse quadro, o 
aprimoramento da sinalização horizontal é uma delas. Atualmente, a avaliação da qualidade da visibilidade da sinalização horizontal 
baseia-se na retrorrelfetividade medida por meio de um equipamento conhecido como retrorrefletômetro. O equipamento pode 
simular a visibilidade do condutor a distâncias de 15 e 30 metros a partir do ponto de observação. Esse trabalho discute a 
correlação entre as leituras nas duas geometrias de observação e seus aspectos na segurança viária. Os dados utilizados foram 
coletados em um trecho experimental e avaliados estatisticamente. São comparados também três tipos de tintas e diferentes taxas 
de aplicação de microesferas. Os resultados indicam que as geometrias estão linearmente correlacionadas e são dependentes dos 
materiais utilizados.

497 - RT - CONSIDERAÇÃO DO DESEMPENHO DA SEGURANÇA VIÁRIA NA CONCEPÇÃO DE REVESTIMENTOS 
ASFÁLTICOS A PARTIR DA MICROSSIMULAÇÃO DE TRÁFEGO E DO PROCESSAMENTO DIGITAL DE 
IMAGENS
Renan Santos Maia, Verônica Teixeira Franco Castelo Branco

Acidentes de trânsito tornaram-se um problema de saúde pública, causado por um conjunto de fatores, muitos dos quais competem 
à engenharia de transportes. No tocante à pavimentação, sabe-se que o Desempenho da Segurança Viária (DSV) está diretamente 
associado ao atrito desenvolvido na interface pneu-pavimento. Este trabalho busca contribuir para tornar o DSV um parâmetro 
a ser considerado de forma global, em toda a vida útil dos revestimentos asfálticos. O método aplicado parte da obtenção de 
informações relativas à condição de superfície e ao tráfego. Primeiramente, avalia-se a desaceleração máxima oferecida pela 
superfície, governada pelo coeficiente de atrito da mesma, obtido com o uso do Processamento Digital de Imagens (PDI). Tal 
parâmetro é, então, comparado com a desaceleração necessária para evitar colisões, obtida com o uso de um software de captação 
e registro de conflitos veiculares por meio da análise das trajetórias dos veículos em microssimulação.

515 - AC - BR LEGAL: SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA
Andrey Zuriel Ebeling Bonatto, Christine Tessele Nodari, Daniel Sergio Presta García

Este trabalho visa avaliar a segurança em trechos rodoviários que receberam o BR-LEGAL, programa que buscou dar uma sinalização 
de alta qualidade para as rodovias federais pavimentadas no Brasil. Para medir a efetividade do programa, é necessário medir o 
resultado das suas ações, para isso, buscou-se verificar se uma melhora na segurança viária, e quanto dela é devida ao programa. 
Para isso, foi feito um estudo do tipo Antes e Depois, utilizando os métodos de comparação de grupos e a análise simples. O 
grupo de estudo, formado por trechos de rodovias que receberam a intervenção, foi confrontado com outro grupo de trechos 
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com características semelhantes que não receberam intervenção. Identificou-se assim uma melhoria da segurança nos trechos 
que receberam o BR-LEGAL, com uma maior redução do número de acidentes sem e com feridos, porém em alguns trechos, 
aumentaram os casos com óbitos e a severidade.

560 - AC - AVALIAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL EM RODOVIAS RURAIS QUANTO 
À SEGURANÇA DE CIRCULAÇÃO
Júlia Alves Porto, Michelle Andrade

Esse trabalho traz uma análise da adequação dos dispositivos de drenagem superficial quanto à segurança de circulação, com 
enfoque no método das “rodovias que perdoam” e no cumprimento das Normas Brasileiras. Para embasar essa análise, é feita uma 
revisão da literatura sobre segurança viária e porque estudá-la, além de quais obras são norteadoras para o projeto de drenagem 
de rodovias rurais. Após feita a avaliação, foram propostos novos dimensionamentos padronizados desses dispositivos, de forma a 
atender todas as recomendações normativas do Brasil.

562 - AC - AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA UTILIZAÇÃO DE REVESTIMENTOS DO TIPO CAMADA POROSA DE 
ATRITO (CPA) NO DESEMPENHO DA SEGURANÇA VIÁRIA (DSV) EM MEIO URBANO
Renan Santos Maia, Carla Marília Cavalcante Alecrim, Verônica Teixeira Franco Castelo Branco, Flávio José Craveiro Cunto

A utilização de revestimentos do tipo Camada Porosa de Atrito (CPA) em meios urbanos tem sido uma alternativa aplicada na 
cidade de Fortaleza-CE, quando se busca a reabilitação de revestimentos que, ao longo dos anos, tenham passado por sucessivas 
aplicações de Concreto Asfáltico (CA) sem a devida fresagem do revestimento antigo. A partir do estudo de caso do revestimento de 
uma interseção semaforizada típica de Fortaleza-CE, este artigo busca verificar o impacto da alteração da camada de revestimento 
com uma solução em CA desgastado para uma CPA nova na ocorrência de conflitos veiculares. Para tanto, utilizaram-se métodos de 
previsão do atrito pneu-pavimento, além de ferramentas de microssimulação de tráfego e de análise de indicadores de segurança, 
verificando-se que a adoção dessa solução pode representar uma redução superior a 100% da necessidade teórica de realização 
de manobras evasivas por parte dos condutores para que se evite a ocorrência de colisões traseiras.

789 - AC - UMA ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE AMBIENTE CONSTRUÍDO E ACIDENTES DE TRÂNSITO EM 
ZONAS DE TRÁFEGO
Marta Rodrigues Obelheiro, Alan Ricardo da Silva, Christine Tessele Nodari

Este estudo tem como objetivo investigar a influência do ambiente construído sobre a incidência de acidentes em zonas de tráfego 
(ZTs). As técnicas de modelagem de regressão de Poisson geograficamente ponderada (RPGP) e de regressão binominal negativa 
geograficamente ponderada (RBNGP), bem como uma regressão binomial negativa global, foram empregadas para compreender 
os efeitos das cinco principais dimensões do ambiente construído na segurança viária. O modelo RBNGP apresentou o melhor 
desempenho entre os modelos testados. Os resultados confirmaram a importante influência do ambiente construído sobre a 
frequência de acidentes. A proporção de vias arteriais e a diversidade do uso do solo foram significativamente associadas a mais 
acidentes com vítimas. Ao compreender os efeitos do ambiente construído sobre a segurança viária, os resultados da análise 
podem ajudar os planejadores urbanos a considerar a segurança no trânsito proativamente ao planejar ou reformar áreas urbanas.
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289 - CT - ANÁLISE DA CORRELAÇÃO ENTRE VOLUME DE TRÁFEGO E A VELOCIDADE MÉDIA DE UMA VIA 
ARTERIAL CONSIDERANDO OS IMPACTOS DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO
Caio Henriques de Oliveira Lobo Cordeiro, Gabriela Pereira Faustino, Pedro Henrique de Oliveira Cardoso

Nas últimas décadas houve um aumento no número de veículos nos corredores de tráfego e, consequentemente elevadas taxas de 
acidentes de trânsito, congestionamentos, entre outros. Considerando as diversas características urbanas que causam interrupção 
de fluxo, optou-se por analisar a correlação entre volume e velocidade média pontual, além dos impactos dos acidentes na 
velocidade. O estudo foi realizado na Avenida Cristiano Machado, Belo Horizonte/MG, importante via arterial da cidade. Para a 
análise utilizou-se dados de contagem classificada de veículos, velocidade média de tráfego, acidentes de trânsito e a localização 
de interseções semaforizadas. Utilizou-se recursos de geoprocessamento juntamente dos coeficientes de correlação de Spearman e 
Pearson para realizar as análises e discussões. Os resultados mostram que existe uma forte correlação negativa entre a velocidade 
média e o volume de tráfego. Um outro achado, comprova a premissa de que, maioria dos acidentes causam impactos direto na 
redução da velocidade pontual estudada.

494 - CT - UMA ABORDAGEM ACERCA DA OTIMIZAÇÃO DE REDES SEMAFÓRICAS UTILIZANDO SIMULAÇÃO 
DE TRÁFEGO
Vinícius de Magalhães, José Elievam Bessa Junior, Guilherme Henrique Miranda Frade

A motivação deste trabalho é a busca por soluções que melhorem os ajustes de redes semafóricas. Para isso, foi proposto um 
método para a avaliação e a otimização do desempenho das redes semafóricas utilizando-se de simulação de tráfego. Foram 
utilizados os simuladores AIMSUN e TRANSYT que, através de um plugin, foi possível que o TRANSYT otimizasse a programação 
semafórica de uma rede microscópica no AIMSUN. Neste trabalho, o método foi aplicado em um trecho do corredor viário composto 
pelas avenidas Pedro II e Tancredo Neves, em Belo Horizonte. Foram avaliados quatro cenários, um com a programação semafórica 
atual e três que tiveram a programação otimizada, sendo cada um com um ciclo semafórico diferente. Os resultados da aplicação 
do método mostraram um ganho de desempenho na rede de simulação em todos os cenários otimizados em relação à programação 
atual. A programação que se mostrou mais adequada contou com o menor ciclo avaliado.

388 - CT - AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS E ELEMENTOS GEOMÉTRICOS DAS ROTATÓRIAS DE 
PALMAS-TO
Thiago Cabral de Souza, Marcus Vinicius Ribeiro e Souza, Salmo Moreira Sidel
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O presente trabalho trata da avaliação das características e elementos geométricos das rotatórias situadas no plano diretor de 
Palmas-TO, tendo base as recomendações dos manuais e literaturas que tratam sobre o dimensionamento desse tipo de interseção. 
Foram investigadas as rotatórias com maiores índices de acidentes na cidade, para então selecionar as que seriam realizadas o 
levantamento em campo das características geométricas. Objetivou-se avaliar os diâmetros dos círculos inscritos, largura da faixa 
de circulação, largura das faixas de entrada e saída, raios de entrada e saída das rotatórias, para entender a influência destes no 
conforto e condução do veículo. Fazendo uma análise das rotatórias selecionadas (ROT1, ROT2, ROT4, ROT5 e ROT8), pode-se 
afirmar que os raios e larguras de entrada e saída das rotatórias foram os aspectos geométricos mais relevantes, e passiveis de 
serem relacionados aos problemas de fluxo e mobilidade aos usuários da malha viária da cidade.

20 - CT - DETERMINAÇÃO DE NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA PARA DIFERENTES TIPOS DE PAVIMENTO
Igor Marques Fernandes Costa, Edwin Francisco F. Silva, Wesley Cândido de Melo, Fabiana Serra de Arruda, Pedro Soares Aguiar 
Malheiros, Renato Alves Duarte

Este trabalho pretende obter, de forma integrada, o ruído ambiental, ocasionado pelo fluxo de tráfego e as características acústicas 
de vários pavimentos rodoviários, sob o ponto de vista de indicadores acústicos e psicoacústicos. Atualmente, são vários os métodos 
que possibilitam avaliar o ruído de interação pneu-pavimento, sendo o mais vantajoso, do ponto de vista da gestão da qualidade 
da rede rodoviária, o da proximidade imediata (CPX).O método CPX consiste essencialmente na medição do ruído resultante da 
interação de um pneu de ensaio e o pavimento, recorrendo ao uso de 2 ou mais microfones colocados nas proximidades do pneu, 
montados num veículo ou num atrelado especialmente adaptado para o efeito. Nas análises, as patologias foram classificadas em 
médias e altas. Pode-se observar que nas patologias de grau médio, quanto maior for a velocidade, menor será a variação do nível 
da pressão sonora. Com as patologias de grau alto será o inverso, pois quanto maior for à velocidade, mais intensa será a variação 
do nível da pressão sonora.

754 - CT - ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS CONFLITOS VEÍCULO-PEÃO COM RECURSO À MICRO SIMULAÇÃO
Harley Amado, Francisco Soares, Paulo Jorge Gomes Ribeiro, Elisabete Fraga de Freitas, José Pedro Tavares, Sara Ferreira

O presente trabalho realiza uma análise exploratório dos conflitos entre peões e veículos num atravessamento sem sinalização 
luminosa, usando o indicador proxy de segurança TTC (time to collision) como parâmetro principal para a comparação dos resultados 
dos conflitos observados in situ e os modelados. Foi usado o software de simulação microscópica (VISSIM) e software SSAM 
(Surrogate Safety Assessment Model). Para obter a informação no local do comportamento do condutor e o peão antes, durante 
e depois do atravessamento, usou-se a técnica de observação, a qual consistiu nas filmagens com vídeo camara durante às horas 
pontas do dia (2 horas). Esta informação foi processada com ajuda do software Traffic Intelligence para obtenção das trajetórias 
e velocidades das entidades (peão e veículo) tendo como objetivo o cálculo do TTC observado. Não foi feita uma calibração para 
o modelo em VISSIM, mas foram usados parâmetros calibrados de outros estudos que apresentaram similitudes nas condições 
do fluxo veicular, pedonais e geométricas com o local em estudo. Para analisar adaptação dos parâmetros foi usado o índice GEH, 
o qual verifica que os resultados do modelo estivessem dentro do limiar adequado de aceitação de resultados (menor a 10%, de 
acordo com a literatura). Apesar da diferença entre o TTC modelado (determinado pelo SSAM) e o observado a qual foi de 54%, 
este trabalho fornece uma base metodológica para a determinação dos conflitos peão-veículo.

498 - CT - MODELAGEM MICROSCÓPICA PARA AVALIAÇÃO E PROPOSIÇÃO DE INTERVENÇÕES NA AV. 
HUMBERTO MONTE
Isabel Cristina Nibon, Aldaianny de Oliveira Maia, Alessandro Macêdo de Araújo, Beliza Carvalho de Oliveira, Diego Barbosa 
Fontes, Diego Rodrigues da Ponte, Gabriel Amorim Rabelo Nobre, Kaio Gefferson de Almeida Mesquita, Matheus Ferreira da 
Rocha

A cidade de Fortaleza está entre as capitais brasileiras com maiores congestionamentos registrados diariamente, e as interseções 
nas vias devem ter maior atenção por serem pontos críticos nesse contexto. Objetiva-se com este estudo, então, avaliar e propor 
intervenções em um trecho da Avenida Humberto Monte com o auxílio de ferramenta de simulação. Com a coleta de dados em 
campo e o conhecimento e correto uso de medidas de desempenho, é possível analisar cenários e escolher a melhor alternativa 
para a fluidez do tráfego local.

705 - CT - AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA VELOCIDADE REGULAMENTAR NO DESEMPENHO OPERACIONAL 
DO ANEL RODOVIÁRIO DE BELO HORIZONTE
Rafael Quintão de Andrade, André Augusto Cunha Libânio, José Elievam Bessa Junior, Rodrigo Sírio Coelho

Este trabalho teve, como objetivo geral, avaliar os impactos operacionais da variação da velocidade regulamentar do Anel Rodoviário 
de Belo Horizonte, que se caracteriza como um importante corredor rodoviário e urbano da cidade. Com esse objetivo, utilizou-
se o microssimulador de tráfego Aimsun Next para a análise de diferentes cenários de configuração do sistema viário, criando 
um ambiente de suporte técnico para a tomada de decisão nas áreas de planejamento urbano e controle operacional do tráfego. 
Foram analisados indicadores de desempenho, tais como densidade, velocidade média, tempo de viagem, atraso e filas médias. 
A partir dos resultados obtidos, foi possível estabelecer relações entre os indicadores operacionais do Anel Rodoviário e os limites 
de velocidade simulados.

733 - CT - EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NO ENSINO BÁSICO
Lara Batista Ferreira Pereira, Daniele Sousa de Almeida, Alex Mota dos Santos, Poliana de Sousa Leite, Marcos Paulino Roriz 
Junior, Fernanda Santana Carvalho, Nadya Regina Galo

Este trabalho revela os resultados de uma pesquisa de educação para o trânsito com meninas que cursam o ensino fundamental 
e médio de duas escolas estaduais que se localizam na cidade de Goiânia. A metodologia envolveu o ensino básico da prática da 
ciência por meio do planejamento do experimento, aquisição de dados, em que se realizou trabalho de campo para observação 
dos comportamentos de desrespeito à legislação de trânsito brasileira e contagem volumétrica e, por fim, tabulação e análise dos 
resultados. Os resultados revelaram que as crianças apresentam entusiasmo à prática da ciência, que apesar do que a mídia revela, 
é significativo o número de condutores que não usam cinto de segurança e viseiras.

758 - CT - GESTÃO DO TRÁFEGO URBANO – CONSTRUÇÃO DE UM MODELO DE MICROSSIMULAÇÃO
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António Luís Pimentel Vasconcelos, Ana Bastos Silva

O presente artigo apresenta a construção de um modelo de microssimulação aplicado a uma rede urbana. A rede da cidade de Vila 
Real foi considerada como estudo de caso. É apresentada a metodologia empregue na construção do modelo de microssimulação, 
dando-se particular relevo aos trabalhos de calibração e validação. Tendo por base o modelo validado para a situação atual e 
recorrendo a análises comparativas, foi possível inferir o efeito resultante da aplicação de diferentes políticas, estratégias ou 
medidas mitigadoras, recorrendo a um conjunto de indicadores de desempenho.

254 - CT - MODELO DE PROJEÇÃO DE VARIAÇÃO DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO A PARTIR DE DADOS 
MACROECONÔMICOS: UM ESTUDO DE CASO PARA RODOVIAS CONCESSIONADAS BRASILEIRAS
Adriano Ferreira Schiavon, Frederico Rodrigues

Este trabalho tem o objetivo de apresentar o resultado da calibração de um modelo para cálculo de taxa de crescimento de tráfego 
rodoviário, separado por veículos leves (automóveis e motocicletas) e veículos pesados (ônibus e caminhões), a partir de dados 
macroeconômicos nacionais dos últimos vinte anos. A partir de análises estatísticas, observou-se forte correlação entre a variação 
anual do volume de tráfego de veículos leves e a variação do valor do salário mínimo nominal. Por outro lado, a evolução do tráfego 
de pesados se mostrou bastante aderente à variação do PIB brasileiro. Foram calibrados quatro modelos, sendo que dois são de 
mais fácil obtenção de dados e, consequentemente, aplicação.

39 - CT - ANÁLISE DE ACIDENTES DE TRÂNSITO OCORRIDOS COM PEDESTRES: UM ESTUDO DE CASO EM 
UMA VIA ARTERIAL DE BELO HORIZONTE/MG
Bianca Gonçalves Lara, Kimberly Cristina Bastos Leal, Lorrayne Caroline Rodrigues Cardoso, Caio Henriques de Oliveira Lobo 
Cordeiro, Agmar Bento Teodoro

O número de atropelamentos de pedestres nos centros urbanos tem se mantido alto nos últimos anos e isso gera problemas 
econômicos aos cofres públicos e sociais às vítimas e suas famílias. O estudo analisou os atropelamentos de pedestres ocorridos na 
Rua Úrsula Paulino, Belo Horizonte/MG nos anos de 2013 a 2015. Utilizou-se a metodologia do Projeto Vida no Trânsito (PVT) que 
consiste na análise do Boletins de Ocorrência (BO), contendo informações detalhadas dos acidentes de trânsito complementada 
com a realização de uma vistoria in loco, para avaliação dos fatores que potencializam o risco de ocorrência de acidentes 
envolvendo pedestres. Foram identificados e analisados 32 atropelamentos, distribuídos em: 2013, 10 acidentes; 2014, 13; e 
2015, 9 acidentes. Notou-se uma redução de 10% nos atropelamentos na comparação entre os anos 2013 e 2015. Constatou-se 
que o fator relacionado à conduta inadequada constituiu fator principal para ocorrência dos atropelamentos analisados.

435 - CT - ANÁLISE DOS IMPACTOS FINANCEIROS CAUSADOS PELOS ACIDENTES DE TRÂNSITO: UM 
ESTUDO DE CASO NA CIDADE DO RECIFE
Yasmin Menezes Castro, Elisa Peregrino, Sideney Schreiner, Marilia Gabriela Pina

Este estudo tem o objetivo de analisar o custo e os impactos causados pelos acidentes de trânsito na cidade do Recife, que, 
em 2012, possuía a maior taxa de mortalidade no trânsito dentre as cidades mais populosas do Brasil (34,7 mortes por 100 
mil habitantes). O trabalho compreendeu em desenvolver uma análise dos acidentes de trânsito com vítimas fatais, no qual 
diagnosticou-se que os homens entre 30 e 59 anos são os que mais morrem e que os pedestres, condutores de moto e ciclistas 
são os tipos de vítimas mais afetadas. Utilizando a metodologia criada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) para 
analisar o fator econômico, o custo total dos acidentes ocorridos em 2015 foi estimado e totalizou entre R$236 milhões e R$307 
milhões. Por fim, foram analisados os bancos de dados de registro de acidentes de trânsito e recomendadas possíveis soluções para 
um aprimoramento das análises futuras.

Tráfego Urbano e Rodoviário
ST - Relatórios de IC

446 - RIC - ANÁLISE DO EFEITO DOS PARÂMETROS DO MODELO DE FORÇA SOCIAL DO VISSIM NO 
ATRASO DE PEDESTRES EM TRAVESSIAS SEMAFORIZADAS
Beliza Carvalho de Oliveira, Manoel Mendonça de Castro Neto

Acompanhando as recentes transformações do tráfego urbano, as vias urbanas vêm adquirindo um caráter multimodal, o que traz 
maior visibilidade aos modais não motorizados, como por exemplo os pedestres, e levanta, assim, a importância da modelagem. 
Os principais microssimuladores de tráfego, como o VISSIM, passaram a incluir em seu escopo modelos comportamentais, tais 
como o de Força Social, voltados para a modelagem de pedestres. No entanto, ainda é necessário compreender a importância 
dos parâmetros desse modelo e seu efeito nas medidas de desempenho de travessias de pedestres. Portanto, essa pesquisa de 
iniciação científica teve como principal objetivo analisar os efeitos dos parâmetros comportamentais de pedestres para a estimação 
do atraso deste modal em interseções semaforizadas. Os resultados mostram que os parâmetros de força social praticamente não 
afetaram o atraso de pedestres nessas interseções.

578 - RIC - APRENDER FAZENDO: PESQUISAS EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO POR ESTUDANTES DO 
ENSINO FUNDAMENTAL EM GOIÂNIA, GOIÁS
Lara Batista Ferreira Pereira, Daniele Sousa de Almeida, Alex Mota dos Santos, Poliana de Sousa Leite, Marcos Paulino Roriz 
Junior, Fernanda Santana Carvalho, Nadya Regina Galo

Existe uma distinção de gênero evidente em cursos de ensino superior nas áreas de Engenharias, em especial na Engenharia Civil e 
na Engenharia de Transportes. A predominância do sexo masculino é notável. É possível que essa tendência seja consequência de 
uma cultura que desestimule meninas a desenvolverem habilidades nessas áreas. Nesse sentido, este trabalho revela os resultados 
parciais das atividades do projeto de pesquisa “Aprender fazendo: a abordagem hands-on para futuras estudantes de computação, 
ciências exatas e engenharias”, que visa desenvolver atividades de divulgação científica para meninas do ensino fundamental e 
médio com temáticas das Engenharias. A metodologia, suportada pela abordagem Hands-On, é realizada de forma interativa, a 
partir de oficinas temáticas, como a de contagem volumétrica. Pelos resultados do experimento observou-se a conclusão com 
êxito da contagem volumétrica pelas jovens estudantes. Além disso, percebe-se o envolvimento das alunas nas pesquisas, sendo 
apontado por elas o interesse na participação de iniciações científicas.
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785 - RIC - MODELO DE PREVISÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO COM MOTOCICLETAS EM RODOVIAS 
ESTADUAIS DO CEARÁ
Igor Marreira dos Santos, Silvio Luiz de Sousa Rollemberg

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 possibilitarem 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, 
em 2012, a 8º posição no ranking de mortes por acidentes de motocicletas no Brasil. Com os 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. 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.
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Modelos e Técnicas de Planejamento de Transportes
ST - Modelagem Aplicada ao Transporte de Cargas

723 - AC - A ESCOLHA DE NÃO SER DISCRETO: DISCUTINDO A UTILIZAÇÃO DE MODELOS DISCRETOS 
CONTINUOS NO TRANSPORTE DE CARGA
Rodrigo Javier Tapia, Ana Margarita Larrañaga Uriarte, Helena Beatriz Bettella Cybis, Gerard de Jong

O transporte de carga tem utilizado os modelos herdados do transporte de passageiros e com eles todos seus pressupostos 
tradicionais. Mas são todos eles válidos? O presente artigo visa discutir sobre um dos pressupostos menos contestados neste 
processo de modelagem: a da exclusividade mútua das alternativas no contexto do transporte de carga. Para isso, este artigo 
apresenta uma aplicação de Multiple Discrete Extreme Value Model (MDCEV) para a escolha de modo e porto para os consolidadores 
de grãos na Argentina. O modelo é desenvolvido a partir de uma pesquisa de Preferência Declarada que permitia a escolha de mais 
de uma alternativa simultaneamente. A escolha é descrita pelo Tempo de Viagem, Tempo de Espera do Serviço, Preço de venda no 
porto e Custo do Frete. O MDCEV permitiu obter informação sobre o efeito da saciedade das diferentes alternativas.

106 - AC - GERAÇÃO DA MATRIZ ORIGEM-DESTINO PARA O TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA 
USANDO O MANIFESTO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS FISCAIS
Nilo Flavio Rosa Campos Junior, Alan Ricardo da Silva

A estimação de matrizes de Origem-Destino (O-D) foi feita nos últimos anos a partir de pesquisas amostrais. Isso se deve à 
dificuldade, e em alguns casos pela indisponibilidade de dados fidedignos para sua construção. O objetivo desse trabalho é 
mostrar que é possível construir uma matriz O-D real para o transporte rodoviário de carga, utilizando os dados do Manifesto de 
Documentos Fiscais eletrônicos (MDF-e). Assim, é possível compará-la com uma matriz O-D estimada por pesquisas amostrais, no 
caso, a gerada pela Pesquisa Nacional de Tráfego do DNIT em 2017, e então verificar as magnitudes das diferenças encontradas. 
Os resultados mostraram que existem diferenças consideráveis entre as duas matrizes.

367 - AC - UMA ABORDAGEM HEURÍSTICA PARA UM PROBLEMA DE LOCALIZAÇÃO COMPETITIVA DE 
HUBS
Marcos Costa Roboredo, Helder Costa

No problema aqui estudado, duas firmas não cooperativas, líder e seguidora, localizam hubs sequencialmente visando maximizar o 
seu próprio fluxo a ser transportado através de um sistema. A líder localiza $p$ hubs sabendo que a seguidora reagirá localizando 
$r$ hubs. Após as decisões de localização, cada fluxo será transportado utilizando um único hub ou um par de hubs localizados 
ou pela líder ou pela seguidora, de acordo com o critério do menor custo. O problema consiste em otimizar a decisão da líder. 
Para a versão discreta com alocação múltipla, este trabalho propõe uma heurística híbrida em que interativamente uma solução 
inicial é gerada através de um modelo de programação linear inteira e submetida a uma busca local. Diversos experimentos são 
apresentados onde é possível notar que o algoritmo proposto encontra a solução ótima significativamente mais rápido do que a 
heurística e os métodos exatos encontrados na literatura.

427 - AC - PLANEJAMENTO DE PORTOS GRANELEIROS PARA ATENDER A PRODUÇÃO DE USINA 
PELOTIZADORA CONSIDERANDO DESIGNAÇÃO DE ÁREAS DE PÁTIO E FILA DE NAVIOS
Thiago Bordal Oliveira Braga, Jonas Paluci Barbosa, Rodrigo de Alvarenga Rosa, Bruna Santos Neves

Usinas pelotizadoras produzem pelotas de minério de ferro em lotes, necessitando área de pátio para armazená-los sendo 
necessário definir o pátio e a localização de cada lote visando não ocorrer interrupção da produção. Também e necessário planejar 
a fila de navios que irão retirar pelotas dos pátios e liberar novos espaços. O objetivo é minimizar paradas de produção por falta de 
espaço nos pátios. Assim, é proposto um modelo matemático para definir o pátio, a localização do lote e integrar a fila de navios. 
O modelo foi testado em instâncias baseadas em dados de uma usina pelotizadora localizada em Anchieta, Espírito Santo. Utilizou-
se o CPLEX 12.8 para resolver o modelo e os resultados mostraram que o armazenamento dos lotes em pilhas separadas e com 
maior quantidade de berços ou maior tamanho em cais contínuo permitem a saída dos navios com maior antecedência garantindo 
o atendimento da produção.

14 - AC - ELABORAÇÃO DE UM PROCESSO MULTICRITÉRIOS PARA APOIO À LOCALIZAÇÃO DE POSTOS DE 
PESAGEM EM MALHAS RODOVIÁRIAS
Lucas Franceschi, Gustavo Garcia Otto, Luciano Kaesemodel, Amir Mattar Valente

Uma das principais responsabilidades dos órgãos e departamentos responsáveis pela infraestrutura rodoviária é a manutenção do 
nível de serviço das rodovias, para permitir o bom funcionamento dos sistemas logísticos que delas dependem. Neste contexto, 
é essencial não apenas realizar intervenções de manutenção quando necessárias, mas também agir de forma preventiva, 
monitorando o tráfego dos veículos pesados, principais responsáveis pelos danos prematuros ao pavimento. A localização de 
estações de fiscalização de peso é um problema que tipicamente considera diversos fatores quantitativos e qualitativos. Neste 
trabalho, realiza-se uma revisão literária de trabalhos em diversos contextos internacionais para identificar quais são os critérios 
considerados pelos planejadores de sistemas de transportes na localização de postos de pesagem nas malhas rodoviárias. Mediante 
o levantamento dos critérios considerados, propõe-se um processo de apoio à decisão, que consiste na normalização e agregação 
das diversas variáveis em um índice unificado, que permite comparar diversos trechos rodoviários em relação à viabilidade e 
necessidade de se implantar postos de pesagem. Um exemplo de aplicação do processo em um cenário real do estado do Espírito 
Santo é apresentado.

817 - AC - O USO DO NÚMERO DE EIXOS COMO MULTIPLICADOR DAS TARIFAS DE PEDÁGIO: UMA 
ANÁLISE NO BRASIL E NO MUNDO
Rosuel Krum Mathias de Assis, José Leomar Fernandes Júnior
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O Brasil aplica, desde o início do seu programa de concessões rodoviárias, o número de eixos dos veículos pesados como 
multiplicador das tarifas de pedágio, tanto em rodovias federais como em rodovias estaduais. Contudo, existem sérios indícios de 
que esta prática penaliza significativamente os usuários de veículos mais pesados. Dessa forma, este trabalho buscou avaliar a 
adequabilidade desta prática brasileira, comparando com multiplicadores tarifários de diferentes países pelo mundo. Para tanto, 
foram feitas simulações de viagens nos EUA, México, África do Sul, Espanha, Portugal, Itália e França, de modo a calcular qual era 
o multiplicador tarifário utilizado para cada categoria correspondente no Brasil. Esses valores foram comparados com os valores 
empregados atualmente, bem como com uma relação entre os benefícios percebidos pelos usuários de uma rodovia concedida, 
considerando o pavimento rodoviário. Com a análise realizada, foi possível propor uma nova tabela de classificação, agrupando 
algumas categorias e reduzindo de um modo geral os multiplicadores dos veículos. Conclui-se que é possível e recomendável que 
seja feita uma revisão dos multiplicadores tarifários existentes atualmente, e que o impacto dessa mudança, embora significativo, 
seria viável para todos os usuários de um modo geral.

Modelos e Técnicas de Planejamento de Transportes
ST - Modelagem no Planejamento de Transportes

390 - AC - A INFLUÊNCIA DA COBRANÇA DE PEDÁGIOS EM CENTROS URBANOS: UM MODELO CAUSAL 
UTILIZANDO DINÂMICA DE SISTEMAS
Igor Tureta Zanchetta, Glaydston Mattos Ribeiro, Licinio da Silva Portugal

A mobilidade urbana sustentável desempenha um papel importante no desenvolvimento econômico, na redução de poluentes e 
no bem-estar da população. Entretanto, o excesso de automóveis em circulação nos centros urbanos gera congestionamentos 
desnecessários que, por sua vez, não contribuem para o desenvolvimento sustentável da mobilidade urbana. Sendo assim, cidades 
como Londres e Estocolmo adotaram a política de pedágio urbano (congestion charge) no centro da cidade a fim de reduzir o 
fluxo de automóveis, além de arrecadar capital para investimento no setor de transporte. Portanto, este artigo tem como principal 
objetivo identificar as principais variáveis que são influenciadas pela política de pedágio urbano, assim como suas inter-relações. 
Para isso, foi desenvolvido um Diagrama de Causa e Efeito a partir da Dinâmica de Sistemas para analisar o comportamento 
qualitativo das variáveis. Observou-se que a política de pedágio urbano apresentou grande potencial para o desenvolvimento da 
mobilidade urbana sustentável nos casos analisados.

307 - AC - AVALIAÇÃO DOS CUSTOS E EMISSÕES DE CO2 NO TRANSPORTE DE ETANOL: APLICAÇÃO DE 
UM MODELO DE OTIMIZAÇÃO
José Eduardo Holler Branco, Daniela Bacchi Bartholomeu, Ana Carolina Vettorazzi

Recentemente foi lançado pelo governo brasileiro o programa Renovabio, visando ampliar a participação do etanol na demanda 
por combustíveis para veículos leves e contribuir para o cumprimento das metas de redução de emissão de gases causadores do 
efeito estufa (GEE) firmadas no Acordo de Paris. O sucesso desse projeto pode ser favorecido por um sistema dutoviário que está 
sendo implantado e deve proporcionar uma alternativa logística de menor custo e com baixíssima emissão de GEE. Tendo em vista 
esse contexto, esse artigo propõe o desenvolvimento de um modelo de programação linear para otimizar os fluxos de transporte 
de etanol com o objetivo de mensurar as emissões de CO2 geradas pelas operações de transporte de etanol, assim como, para 
avaliar o impacto decorrente da implantação desse projeto dutoviário na mitigação das emissões de CO2 e na redução do custo de 
transporte. Os resultados indicam que a implantação plena dessa alternativa logística apresenta potencial para reduzir em 14% as 
emissões de CO2 e gerar uma economia de R$ 136 milhões por ano, no custo de transporte de etanol. O ferramental desenvolvido 
contribui para avaliar o impacto econômico e a mitigação de GEE causada por novas infraestruturas de transporte.

80 - AC - APLICAÇÃO DE UMA HEURÍSTICA AO PROBLEMA DE MÚLTIPLAS MOCHILAS DE TAMANHOS 
VARIADOS PARA A REDUÇÃO DE CUSTOS NO TRANSPORTE AÉREO OFFSHORE
Filipe Machado Heringer

A aviação de helicópteros na Petrobras é responsável por mais de 20% de todos os passageiros “offshore” do planeta. Além de 
sua relevância estratégica, otimizações neste segmento podem gerar redução do custo logístico, aumento da disponibilidade de 
aeronaves, redução de impactos ambientais pela diminuição do consumo de combustíveis e redução do tempo de exposição ao 
risco. O objetivo deste artigo é apresentar a implementação de um algoritmo de otimização que utiliza meta-heurísticas para 
solucionar o problema de Múltiplas Mochilas de Tamanhos Variados para obter máxima eficiência da frota em uma determinada 
base aérea. Como produto do algoritmo, é gerada uma tabela de voos ótima para a execução do transporte da força de trabalho 
embarcada. Os ganhos econômicos obtidos representam uma redução de R$ 100 milhões no Plano Quinquenal de Negócios da 
Petrobras, o que comprova o benefício do método proposto.

699 - AC - MODELAGEM E SIMULAÇÃO DO EMBARQUE DE PASSAGEIROS EM TERMINAIS AEROPORTUÁRIOS
Maria Giuliana Occhioni Martins Villela, Ricardo Villarroel Dávalos, Marco Antonio Martins Cavaco

A simulação é uma importante ferramenta para a melhoria dos processos, por possibilitar um conjunto de análises e testes de 
hipóteses. Com isso, este artigo objetiva modelar e simular o comportamento do sistema de terminais aeroportuários de embarque 
de passageiros com a alteração do método de chegada de passageiros e acompanhantes, seu impacto no nível de detalhamento 
em processos subsequentes e analisar os resultados dessas alterações no sistema. Aplica-se a simulação a eventos discretos para 
realizar uma análise mais profunda do sistema, sendo realizada a comparação entre diferentes formas de modelagem de chegada. 
Com isso, foi possível perceber um grande impacto nos indicadores, como tempo de espera e quantidade de passageiros na fila, 
quando comparado com outras formas de modelagem.

154 - AC - OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO DO PÁTIO DE MANOBRAS FERROVIÁRIAS UTILIZANDO A META-
HEURÍSTICA GRASP
Landerson Morais Alexandre, Juan X. E. A. Calles, Leandro Colombi Resendo, Rodrigo de Alvarenga Rosa

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 
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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.

287 - AC - OTIMIZAÇÃO DO PROBLEMA DE COLHEITA FLORESTAL UTILIZANDO UM ALGORITMO GENÉTICO
Ana Paula Martins Guimarães Mutz, Leandro Colombi Resendo, Rodrigo de Alvarenga Rosa

Nesse trabalho é investigada a logística de transporte para o problema da colheita florestal. Umas das principais características 
do problema tratado é o fato de ter um depósito (a fábrica), vários clientes (os talhões) e cada cliente precisar ser visitado várias 
vezes (as demandas). Além disso, a fábrica conta com um número reduzido de veículos, fazendo com que cada veículo realize 
várias viagens. Nesse contexto, para a minimização do tempo de atendimento dos talhões (função objetivo usada) é necessário 
reduzir o tempo em que os talhões esperam a chegada de um veículo. Para a otimização desse processo, neste trabalho é proposto 
um algoritmo genético para o problema. Os resultados indicam que o algoritmo genérico conseguiu distribuir a carga de tarefas em 
diversas situações, otimizando o tempo de atendimento. Além disso, o método proposto se mostrou capaz de resolver problemas 
de grande porte, podendo ser aplicado em casos reais.

Modelos e Técnicas de Planejamento de Transportes
ST - Modelos de Demanda por Transportes I

339 - AC - A ESCOLHA DA ESCALA PARA MODELAGEM GEOESTATÍSTICA DE VARIÁVEIS DE DEMANDA POR 
TRANSPORTES
Samille Santos Rocha, Cira Souza Pitombo, Luís Henrique Magalhães Costa

Dados de demanda por transportes não são independentes no espaço. Assim, a utilização de técnicas que consideram a autocorrelação 
espacial, como a geoestatística, pode aprimorar as estimativas. Em demanda por transportes, a escolha da escala de representação 
de uma variável é essencial para a modelagem geoestatística, pois é necessário considerar dois fatores: 1) a representação do 
comportamento individual (domicílios), através da sua distribuição espacial e, 2) a qualidade dos modelos espaciais, comprometida 
na abordagem desagregada, devido à alta aleatoriedade espacial. Desta forma, este artigo preenche uma lacuna de pesquisa: a 
busca pela escala apropriada para representação de dados de demanda por transportes para aplicação de modelagem geoestatística. 
Assim, este artigo apresenta a implementação de um método, automatizado, para a escolha da dimensão de uma grade regular 
para agregar dados, por comparação de distribuições populacionais através de testes não paramétricos. Finalmente, foi possível 
determinar o limite de dimensão de uma grade regular que considerasse os fatores mencionados anteriormente.

706 - AC - CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA PARA OBTENÇÃO DO VOLUME DE 
TRÁFEGO E DO FLUXO ORIGEM-DESTINO VEICULAR
Joana Maia Fernandes Barroso, João Lucas Albuquerque Oliveira, Francisco Moraes de Oliveira Neto

O conhecimento da dinâmica dos deslocamentos viários no meio urbano é essencial para o planejamento operacional e estratégico 
dos sistemas de transportes. Recentemente, é crescente a disponibilidade de dados massivos de tráfego urbano provenientes 
de sistemas de identificação e coleta automática de veículos, permitindo uma compreensão da variabilidade dia-a-dia do tráfego 
veicular em sistemas viários de grandes cidades. Porém, para garantir a confiabilidade das análises, é essencial a realização de 
uma consolidação prévia desses dados. Este trabalho apresenta um método de consolidação de dados de Fiscalização Eletrônica 
para a obtenção de séries temporais de volumes de tráfego e de fluxos origem-destino para diferentes períodos do dia. O método 
proposto foi aplicado para gerar séries de tráfego a partir dos dados do sistema de Fiscalização Eletrônica na cidade de Fortaleza-
CE, contribuindo para identificar dados suspeitos e atípicos, definir períodos representativos do tráfego veicular e viagens entre 
zonas do meio urbano.

280 - AC - DISTRIBUIÇÃO DE VIAGENS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO: UMA ANÁLISE DO ZONEAMENTO
Bruno Morais Lemos, César Alfonso Parada Sánchez, Marcelino Aurelio Vieira da Silva

Este artigo aborda a o problema da distribuição de viagens realizada com base em dados da cidade do Rio de Janeiro. O experimento 
apresenta a avaliação de quatro modelos de distribuição de viagens baseados em oportunidades intervenientes, sendo estas 
definidas pela oferta de empregos. Para definição das oportunidades, este trabalho utilizou as formas geométricas círculo e elipse, 
aplicando a cada uma delas a técnica de se aumentar suas dimensões com a intenção de verificar se oportunidades que estão além 
de área original definida pela forma geométrica podem influenciar na estimativa da matriz de viagens. Aditivamente, foi realizado 
o zoneamento da cidade do Rio de Janeiro por subdistritos e bairros. Ao final do artigo, há uma comparação dos diferentes cenários 
originados a partir de quatro modelos de distribuição de viagens, duas formas geométricas para determinar as oportunidades e 
duas formas de zoneamento da área de estudo, totalizando 16 cenários (4 x 2 x 2 = 16) que contemplam 176 matrizes de viagens 
estimadas. O melhor desempenho encontrado para umas das matrizes estimadas atinge um Índice de Dissimilaridade igual a 24,54 
e R2 igual a 0,8510.

486 - AC - EMPIRICAL ANALYSIS OF NETWORK CONSTRUCTION DETERMINANTS OF AZUL AIRLINES
Bruno Felipe de Oliveira, Alessandro Viní¬cius Marques de Oliveira

Este artigo examina a construção de malha da Azul, uma companhia aérea brasileira do segmento low-cost, investigando quais 
e como os fatores afetam a decisão de entrada da Azul em rotas domésticas; e também analisa como a fusão da Azul com a 
companhia aérea regional Trip afetou o planejamento de malha da companhia. Para isso, um modelo econométrico Probit será 
usado para entender o modelo de entrada da companhia aérea. Os resultados mostram que o modelo de negócios da Azul é 
baseado em conectar novos destinos, ainda não servidos por seus concorrentes, a um de seus hubs; e consistentemente evitar 
rotas ou aeroportos dominados por outras companhias aéreas. Em relação aos efeitos da fusão, os resultados sugerem que a Azul 
se afastou do seu modelo de entrada original, baseado na JetBlue, para um modelo mais orientado à aviação regional, entrando 
em rotas mais curtas e em aeroportos regionais.
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274 - RT - MODELAGEM DE ESCOLHA DISCRETA ESPACIAL PELA TEORIA DO ARREPENDIMENTO
Gabriel Pereira Caldeira, Cassiano Augusto Isler

Os modelos de escolha discreta aplicados ao planejamento de transportes buscam representar o comportamento de usuários 
quanto à escolha mediante um conjunto de alternativas, que tradicionalmente baseiam-se na Teoria da Utilidade pela maximização 
da utilidade aleatória. Mais recentemente, a Teoria do Arrependimento tem sido utilizada para modelar o comportamento quanto 
às escolhas dos indivíduos pela minimização do arrependimento aleatório. A pesquisa proposta trata do aprofundamento na 
fundamentação teórica dos modelos baseados na Teoria do Arrependimento aplicados à modelagem de escolha discreta e extensões 
que consideram efeitos espaciais nas escolhas dos indivíduos, analogamente ao que se observa na literatura quanto aos modelos 
baseados na Teoria da Utilidade. Além da contribuição teórica, pretende-se aplicar a modelagem considerando interações espaciais 
no contexto de escolha modal para o transporte ferroviário de passageiros no Brasil.

191 - AC - PROPERTY VALUE ASSESSMENT IN RIO DE JANEIRO: THE EFFECTS OF TRANSPORT INVESTMENTS
Edmilson Varejão, Rafael Henrique Moraes Pereira, André Garcia de Oliveira Trindade

Esta pesquisa avalia os efeitos dos investimentos do transporte público urbano sobre os preços dos imóveis no Rio de Janeiro. 
Nossa hipótese é que a abertura de uma nova estação de transporte aumenta o acesso à cidade para as propriedades em sua 
vizinhança. Quanto mais próximo da estação, e quanto maior a acessibilidade à empregos oferecidos pela estação, maior a 
probabilidade de valorização. Nossas contribuições para essa literatura são: primeiro, avaliamos dois tipos de serviços, Metrô e 
BRT. Segundo, testamos medidas alternativas de acessibilidade, além da variável mais comumente utilizada, que é distância até a 
estação. Em cidades com barreiras geográficas complexas, como o Rio de Janeiro, considerar apenas a distância até a estação pode 
subestimar os efeitos de capitalização. Terceiro, usamos dados de Airbnb como proxy para os preços de imóveis. Isso nos permite 
adotar uma variável de controle de efeito fixo para casas, ao invés de regressão hedônica.

Modelos e Técnicas de Planejamento de Transportes
ST - Modelos de Demanda por Transportes II

462 - RT - MODELAGEM INTEGRADA DA ACESSIBILIDADE AO TRABALHO EM FORTALEZA COM MODELOS 
BASEADOS EM AGENTES
Davi Garcia Lopes Pinto, Carlos Felipe Grangeiro Loureiro

A modelagem integrada tem exercido importante papel como instrumento de auxílio para uma melhor compreensão das 
problemáticas relacionadas à acessibilidade e mobilidade urbanas. Esse tipo de modelagem vem evoluindo ao longo dos anos, 
incluindo cada vez mais elementos na representação das decisões individuais, tanto locacionais quanto de viagens. Observa-se 
uma tendência na utilização de modelos mais desagregados, tanto espacialmente quanto temporalmente. Neste cenário, o objetivo 
principal desta pesquisa é a modelagem da acessibilidade ao trabalho em Fortaleza com a utilização de modelos desagregados 
baseados em agentes. Para se atingir tal objetivo foi realizada, inicialmente, uma análise crítica dos esforços anteriores de 
modelagem desse fenômeno que utilizaram modelos agregados, de modo a compreender quais lacunas poderiam ser preenchidas 
pela abordagem desagregada. Além disso, está em elaboração um método de calibração para modelos LUTI baseados em agentes, 
que contribua para uma melhor compreensão desse complexo fenômeno urbano.

481 - AC - PADRÕES DE ATIVIDADES DE RESIDENTES DE PARAISÓPOLIS: ANÁLISE DE DADOS DE 
MÚLTIPLOS DIAS COLETADOS COM SMARTPHONES
Bruna Pizzol, Orlando Strambi, Mariana Abrantes Giannotti, Bianca Bianchi Alves

Este trabalho propõe investigar os padrões de atividades de 105 residentes de Paraisópolis, segunda maior favela de São Paulo. 
Os dados foram obtidos por meio de uma entrevista domiciliar em campo e pela coleta de dados de localização de GPS a cada 
cinco minutos, pelo período de uma semana. A partir dos dados de localização, foram identificadas atividades e locais de interesse 
para cada indivíduo. As atividades foram classificadas em seis categorias, usadas para descrever os padrões semanais de 
atividades dos moradores. Uma segunda rodada de classificação agrupou os indivíduos que apresentavam padrões semanais de 
atividades semelhantes, em sete grupos distintos. Cada grupo foi então descrito em termos de suas características demográficas 
e socioeconômicas. Destaca-se o fato de que, entre todos os indivíduos, 56% foram classificados em grupos de comportamento 
variado, apontando para a necessidade de considerar outros tipos de padrões de atividades nos processos de modelagem de 
transportes, além dos padrões regulares tipicamente considerados, como casa-trabalho.

561 - AC - PROCEDIMENTOS PARA GERAÇÃO DE POPULAÇÕES SINTÉTICAS APLICADA À MODELAGEM DE 
TRANSPORTES: UMA REVISÃO DOS MÉTODOS DE RECONSTRUÇÃO SINTÉTICA
Rodrigo Ajauskas, Orlando Strambi

Modelos baseados em atividades (ABMs) vêm se destacando na estimativa da demanda frente a intervenções na oferta de 
transportes. Estes exigem dados desagregados sobre a população que, apesar de serem coletados por institutos nacionais de 
geografia e estatística, como no caso do Brasil, são disponibilizados apenas de forma agregada por questões de privacidade. 
Dessa forma, é necessário recriar esta população com suas características, em um processo conhecido na literatura por geração 
de populações sintéticas. Destacam-se três linhas de abordagens para esta tarefa: (i) reconstrução sintética, (ii) otimização 
combinatória e (iii) aprendizagem estatística. O presente artigo foca no desenvolvimento da primeira linha – reconstrução sintética 
–, que se destaca para a aplicação em modelagem de transportes, apresentando as suas principais evoluções ao longo das duas 
últimas décadas.

184 - AC - TRIP GENERATION IN SÃO PAULO METROPOLITAN AREA: A CASE STUDY
Juliana Simokomacki Nicolosi, Henrique Ewbank, José Geraldo Vidal Vieira

The rapid growth of the urban population in the world has increased the need to optimize the access to supplies in urban environments 
in all the countries, and transportation is one of the top 20 most important development priorities in Brazil. This paper aims to 
investigate freight trips generation model in the São Paulo Metropolitan Region (SPMR) by number of employees, built area and 
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fleet ownership. Trips were classified by economic sectors according to their fleet profile of vehicles, by applying k-means clustering 
technique. Then the analysis was extended to each macrozone and zone that compounds the SPMR. Results classified economic 
sectors in 3 clusters and each one presented different variables explaining number of trips. Fleet ownership explained the number 
of cargo trips for all three clusters. The main zones and macrozones that generate trips were identified, and some insights about 
public policies discussed.

270 - AC - USO DE REDES NEURAIS ARTIFICIAIS PARA ABORDAGEM DESAGREGADA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE VIAGENS URBANAS COM DADOS DE PREFERÊNCIA REVELADA
Marina Urano de Carvalho Caldas, Renan Favero, Cira Souza Pitombo

Apesar dos modelos de escolha discreta serem amplamente utilizados em análises desagregadas de demanda por transportes, há 
restrições relativas ao seu uso, como a propriedade da independência das alternativas irrelevantes e a necessidade de assumir 
estruturas específicas. Assim, este trabalho propõe uma análise de desempenho do uso de Redes Neurais Artificiais (RNAs) para 
previsão desagregada de distribuições de viagens urbanas, com dados de Preferência Revelada. O município utilizado neste estudo 
foi Santa Maria (RS) e os dados utilizados são oriundos de pesquisa domiciliar, elaborada para o Plano Diretor de Mobilidade 
Urbana. A validação metodológica foi realizada com a calibração de um modelo Logit Multinomial para estimativas das escolhas 
de “macrobairros”. Foram realizadas diversas comparações entre valores observados e estimados por ambas as abordagens. 
Conclui-se que a técnica de RNAs pode ser aplicada para análises desagregadas de distribuição de viagens urbanas, sobretudo 
considerando o seu poder preditivo para alternativas com poucas observações.

688 - AC - O CICLOTURISTA BRASILEIRO 2018: UMA ANÁLISE SOCIOECONÔMICA DE DIFERENTES 
PERFIS DE VIAJANTES POR BICICLETA NO BRASIL
Luiz Emerson da Cruz Saldanha, Heloant Abreu Silva de Souza, Juliana DeCastro, Ronaldo Balassiano

O turismo pautado na utilização da bicicleta como principal modo de transporte configura como uma das demandas da mobilidade 
cicloviária. Dentre vários benefícios, pode-se associar ao segmento uma contribuição significativa na movimentação da economia 
de uma localidade, expressos por meio do incremento à atividade industrial de manufatura de bicicletas e equipamentos, à 
atividade de comercialização destes e, principalmente, pelo impacto produzido na cadeia produtiva do turismo oriundos da bicicleta 
e seus praticantes. Enquanto a dimensão econômica da bicicleta apresenta pesquisas e dados recentes passíveis de análise, 
que corroboram a afirmação anterior, há uma carência de dados que permitam a análise das outras dimensões do cicloturismo 
- principalmente seus aspectos sociais e do desenvolvimento sustentável. Este artigo, portanto, tem o objetivo de apresentar 
a pesquisa intitulada O Cicloturista Brasileiro, realizada em 2018, por iniciativa de membros da academia em parceria com 
a sociedade civil organizada, cuja premissa, foi a produção de dados e informações sobre o segmento do cicloturismo como 
catalisador de investimentos para áreas urbanas ou rurais com potencial turístico, bem como, identificar diferentes perfis de 
viajantes, suas demandas e desejos de consumo.

Modelos e Técnicas de Planejamento de Transportes
ST - Transporte Público I

291 - AC - AVALIAÇÃO DA ABORDAGEM DE LEILÕES NA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE RESPONSIVO À 
DEMANDA
Sergio Mauricio Prolo Santos Junior, Werner Kraus Junior, Jomi Fred Hübner, Leandro Callegari Coelho

O propósito desse artigo é investigar o desempenho do roteamento veicular descentralizado baseado em leilões em cenários 
dinâmicos. Enquanto instâncias pequenas de problemas podem ser solucionadas usando métodos exatos, como otimização, 
métodos heurísticos são necessários para encontrar soluções boas para instâncias médias e grandes em tempo de processamento 
adequado. O problema é formalmente apresentado e modelado como problema de otimização e de leilões. Instâncias diversas 
são solucionadas e seus resultados comparados de acordo com três métricas de avaliação (tamanho, dinamismo e urgência). Os 
resultados apontam que os leilões são capazes de encontrar bons resultados em tempo hábil, principalmente em instâncias com 
frotas veiculares maiores. Não existe correlação aparente entre dinamismo ou urgência e a qualidade das rotas geradas pelos 
leilões, sendo que as instâncias usadas são restritas em tamanho.

503 - AC - BIG DATA NA CARACTERIZAÇÃO DO USO INTEGRADO DE BICICLETA COMPARTILHADA E 
ÔNIBUS EM FORTALEZA
Raquel Chaves Costa Lima, Matheus Fontenelle Siqueira, Tais Barreto Costa, André Soares Lopes, Carlos Felipe Grangeiro 
Loureiro

O uso integrado da bicicleta com o transporte público vem despertando o interesse da comunidade acadêmica pelo potencial de 
melhoria na acessibilidade urbana. Este ganho agrega atratividade ao modo coletivo, beneficiando sobretudo os segmentos sociais 
economicamente menos favorecidos. Estudos sobre esta temática são mais desenvolvidos e expressivos no contexto europeu e 
americano, onde se utiliza dados oriundos de pesquisas tradicionais (domiciliares) na caracterização deste fenômeno. Visando 
superar as limitações inerentes aos métodos convencionais de pesquisa e à baixa ocorrência dessas viagens no Brasil, esse 
trabalho propõe um método utilizando o big data dos registros operacionais do transporte público e sistemas de compartilhamento 
de bicicletas para caracterizar viagens integradas. Por meio de estudo de caso centrado em Fortaleza, o método proposto se mostra 
vantajoso na identificação das viagens integradas, possibilitando a análise de um conjunto de dados com larga representatividade, 
inviáveis de serem obtidos por métodos tradicionais.

256 - RT - ESTUDO DE VARIÁVEIS SOCIOECONÔMICAS, DO AMBIENTE CONSTRUÍDO E DA QUALIDADE 
PERCEBIDA COMO CONTRIBUTOS PARA A DEMANDA DO TRANSPORTE PÚBLICO URBANO
Marianna Lucinda de Oliveira, Josiane Palma Lima

Melhorar a demanda do Transporte Público Urbano (TPU) é uma importante estratégia para promover o desenvolvimento sustentável. 
O trabalho tem como objetivo avaliar como os aspectos socioeconômicos, do ambiente construído e da qualidade percebida 
influenciam no comportamento do usuário de TPU. Pretende-se desenvolver um modelo de regressão logística multinomial que 
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demostre a significância das variáveis em relação a demanda do TPU. Para a determinação das variáveis de percepção da qualidade 
foi realizado um levantamento bibliográfico dos principais indicadores utilizados para avaliar a qualidade do Transporte Público. 
Para validação do modelo estatístico, o trabalho será aplicado em Itajubá-MG. Algumas variáveis do ambiente construído serão 
desenvolvidas com o auxílio do Sistema de Informações Geográficas, para retratar fatores relacionados a localização dos usuários 
de TPU e índices de segurança, considerando que poucos trabalhos utilizaram estes fatores e que possuem potenciais de inferência 
no comportamento dos usuários.

122 - RT - ESTUDO DE VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE FAIXAS EXCLUSIVAS DE ÔNIBUS EM 
ARARAQUARA/SP
Tatiane Borchers, Rochele Amorim Ribeiro

O aumento desenfreado do uso do transporte privado nos centros urbanos provoca diversas externalidades que podem ser 
minimizadas com a priorização dos sistemas de transporte público coletivo. O tema é recorrente em estudos em grandes centros 
urbanos, mas pouco trabalhado nas cidades de porte médio. Apesar disso, dados mostram que o crescimento urbano no futuro 
se concentrará nestes núcleos. O objetivo desta dissertação de mestrado em andamento é analisar a viabilidade de implantação 
de faixas exclusivas de ônibus em Araraquara, uma cidade média no interior do estado de São Paulo, Brasil. Para a solução 
do problema proposto serão empregados métodos de otimização para problemas multiobjetivo associados com softwares de 
Sistemas de Informações Geográficas – SIG. Os resultados esperados para este estudo são as vias cuja implantação de faixas 
exclusivas é recomendada, a tipologia de infraestrutura a ser implantada nessas vias e o modelo de operação para a demanda. 
A importância desse estudo está no suporte à tomada de decisão sobre como aplicar os investimentos de transporte público de 
maneira eficiente atendendo o máximo possível da demanda, além da possibilidade de associar os resultados com o planejamento 
de desenvolvimento urbano da cidade, concentrando crescimento e adensamento próximo às vias com priorização do sistema de 
transporte coletivo por ônibus.

243 - RT - PROPOSTA DE UM MÉTODO DE SISTEMAS DE BICICLETAS COMPARTILHADAS EM CIDADES DE 
MÉDIO PORTE
Camilo Andres Mora Olmos, Thais de Cassia Martinelli Guerreiro

A ideia de complementar o transporte público sustentável usando um sistema de bicicletas compartilhadas tem fornecido benefícios 
para as cidades como melhorias no tráfego, à saúde e ao meio ambiente. O maior fator de êxito das bicicletas compartilhadas está 
na localização das estações. Este relatório busca propor uma metodologia para a determinação das localizações destas estações em 
um município de médio porte, avaliando características próprias, tais como: lugares com concentração de deslocamentos, elementos 
de sistema de ônibus, infraestrutura para bicicletas atual e projetada, pontos de interesse da cidade, caraterísticas topográficas, 
infraestrutura e perfil dos usuários de bicicleta. A metodologia considera a modelagem em um Sistema de Informações Geográficos 
(SIG) combinado ao Processo Hierárquico Analítico (AHP) e à Otimização de Múltiplos Objetivos por Análise de Proporção (MOORA). 
Espera-se com este estudo subsidiar elementos para o estabelecimento de uma metodologia que contribua para a melhoria da 
mobilidade nos municípios brasileiros.

308 - RT - MODELAGEM INTEGRADA DE USO DE SOLO E TRANSPORTE (LUTI) COMO PROPOSTA DE 
INTEGRAÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL SEMIURBANO DE PASSAGEIROS COM O 
TRANSPORTE COLETIVO URBANO NO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL: APLICAÇÃO DO TRANUS EM 
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS (GO)
Cristiano Farias Almeida, Rafael Martins Lisboa

Este relatório de dissertação tem por objetivo apresentar a proposta de criação de um método que possibilite construir uma rede 
única de serviços integrando o transporte interestadual semiurbano com o transporte coletivo urbano a partir da diretriz contida no 
inciso VII do Art. 8º da Lei da Mobilidade Urbana sob o enfoque da integração física e operacional; visto que a maioria das cidades 
que contam com o serviço interestadual semiurbano localizam-se em aglomerados urbanos com um impacto urbano acentuado, 
uma vez que conecta cidades próximas com interdependência direta, seja pelo trabalho, pela prestação de serviços, pelo estudo, 
lazer ou outros fatores, em que tais atrativos conduzem a altos índices de mobilidade pendular.

265 - AC - CENÁRIOS DE PENETRAÇÃO DE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DUAL-FUEL NO TRANSPORTE 
URBANO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS
Marcio de Almeida D’Agosto, George Vasconcelos Goes, Daniel Neves Schmitz Gonçalves, Mariane Gonzalez da Costa

Este trabalho conduz uma avaliação do uso de sistemas dual-fuel diesel-gás no transporte urbano de passageiros por ônibus. 
Para isso, foram desenvolvidos dois cenários de uso de energia e emissões com base na penetração na frota circulante de ônibus 
adaptados para sistemas diesel-gás em uma megacidade de um país emergente. O procedimento considera uma abordagem 
bottom-up para estimar o consumo energético total e as emissões do ciclo de vida para cada cenário. Como primeiro resultado, 
tem-se um o rendimento energético local para a nova categoria de ônibus. Adicionalmente, os cenários desenvolvidos apontam 
para uma redução de até 31% das emissões de CO2 e no cenário de 10% de penetração de ônibus dual-fuel na frota circulante. 
Como implicações políticas, evidencia-se uma alternativa estratégica de uso de energia setor. Ademais, o estudo pode subsidiar 
estimativas de uso de energia do setor com o objetivo de aumentar a segurança energética, altamente dependente do diesel.

Modelos e Técnicas de Planejamento de Transportes
ST - Transporte Público II

96 - AC - ESTIMATION OF DWELL TIME USING FUZZY REGRESSION IN BRT SYSTEMS
Laio Oriel Seman, Victor Hugo Rodrigues Machado, Luiz Alberto Koehler, Eduardo Camponogara

Este artigo trata do ajuste e validação de um modelo para representar o processo de embarque e desembarque de passageiros de 
sistemas BRT e ônibus expresso. Tais modelos são de fundamental importância para implementação de estratégias de controle da 
operação desses sistemas, o que permite ganhos de qualidade e eficiência no serviço. Como forma de aprimorar o modelo, foram 
coletados dados reais dos tempos de embarque/desembarque de passageiros na linha Troncal 10 da cidade de Blumenau – SC. 
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Estes dados foram utilizados em uma regressão fuzzy que levou em conta as incertezas associadas aos tempos de embarque/
desembarque dos passageiros.

156 - AC - MODELO DE SIMULAÇÃO-OTIMIZAÇÃO PARA A AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE UM SISTEMA 
DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS RESPONSIVO À DEMANDA
Priscila Coutinho Costa, Claudio Barbieri da Cunha, Renato Oliveira Arbex

O avanço da tecnologia móvel tem levado ao surgimento de inúmeras empresas emergentes (as chamadas start-ups) no setor 
de mobilidade urbana de passageiros. Diversas delas tem a proposta de oferecer um serviço de transporte coletivo responsivo à 
demanda (do inglês Demand Responsive Transit - DRT), também chamado de microtransit. Algumas delas, como a Chariot que 
operava em São Francisco e o Split em Washington (EUA), além do pioneiro Kutsuplus em Helsinque (Finlândia) não sobreviveram 
mais do que apenas alguns anos. Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo apresentar um sofisticado modelo de 
otimização e simulação de sistemas do tipo DRT. O mesmo foi aplicado a diferentes cenários de configuração de serviços e de 
demanda, a fim de avaliar o potencial de desses sistemas responsivos à demanda no contexto do transporte urbano de passageiros. 
Os resultados indicam a viabilidade de tais serviços justificada por um determinado grau de utilização e ocupação dos veículos, o 
nível de serviço efetivo e o custo para os usuários.

664 - AC - CONTROLADOR REALIMENTADO DE INTERVALO ENTRE ÔNIBUS COM GANHO VARIÁVEL DE 
ACORDO COM O CARREGAMENTO
Lucas Franco Lima, Werner Kraus Junior, Rodrigo Castelan Carlson, Lucas Zimmermann

A regularidade no cronograma de ônibus em linhas de baixa frequência ou a manutenção de intervalos em linhas de alta frequência 
são desejados por usuários e operadores de transporte coletivo. O controle dos tempos de partida dos ônibus através de retenção 
é uma técnica com esta finalidade, porém a aplicação de retenção pode incorrer em atraso para os usuários que estão embarcados. 
Com base em resultados obtidos anteriormente por uma técnica de controle preditivo, este trabalho propõe um controlador 
realimentado de intervalo à frente com ganho variável que aplica retenções quando o ônibus tem um baixo carregamento de 
maneira a reduzir a espera na estação sem penalizar os usuários embarcados. Resultados de simulação microscópica para uma 
linha de alta frequência hipotética com demanda concentrada mostram que o controlador proposto se aproxima ao resultado do 
controle preditivo.

811 - AC - INTEGRAÇÃO BICICLETA-TRANSPORTE PÚBLICO NO CONTEXTO DE GRANDES CIDADES 
BRASILEIRAS
Tais Barreto Costa, Matheus Fontenelle Siqueira, Raquel Chaves Costa Lima, André Soares Lopes, Carlos Felipe Grangeiro 
Loureiro

A bicicleta, ao ser utilizada como modo de acesso e difusão ao transporte público, pode ser ferramenta para redução de disparidades, 
permitindo maior acessibilidade à população de baixa renda dependente do transporte público. Apesar das potencialidades dessa 
integração em países em desenvolvimento, a comunidade científica tem focado suas atenções para os países desenvolvidos, cuja 
realidade é, por hipótese, diferente daquela observada no contexto de grandes cidades brasileiras. Esse trabalho busca, dessa 
forma, caracterizar a ocorrência da integração bicicleta-transporte público (B+TP) em uma capital brasileira, Fortaleza, do ponto 
de vista da oferta e da demanda. Partindo de uma representação conceitual dessa integração, analisou-se dados empíricos de 
preferência revelada e declarada, provenientes de entrevistas com usuários dos bicicletários e sistemas de bicicleta compartilhada. 
As hipóteses investigadas apontam que a integração B+TP é influenciada por aspectos como renda, gênero, motivo e distância de 
viagem, bem como segurança pública e viária.

683 - AC - A MORTE DO TRANSPORTE PÚBLICO – ANÁLISE DA SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-
FINANCEIRA DO SISTEMA DE ÔNIBUS DE PORTO ALEGRE
Luiza Scaletzky Huber, Luiz Afonso dos Santos Senna

O presente trabalho tem como objetivo aferir quando as operações do sistema de ônibus da cidade de Porto Alegre não serão mais 
viáveis, do ponto de vista econômico e financeiro. Para tal, mesclaram-se duas metodologias consagradas: as previsões por séries 
temporais e análises de Custo-Volume-Lucro. As predições foram realizadas pelo método ARIMA, a fim de determinar o futuro dos 
custos variáveis e fixos, preço da tarifa e número de passageiros pagantes para então, posteriormente, encontrar o número de 
passageiros que equivalem aos pontos de equilíbrio econômico, contábil e financeiro e também o ponto de fechamento. Ao final, 
foram comparados todos os pontos encontrados com os passageiros equivalentes, para obter o ano em que o sistema entraria em 
déficit.

678 - AC - ANÁLISIS DE CRITERIOS DE LOCALIZACIÓN DE ESTACIONES DE TRANSFERENCIA
Alejandro Baruzzi, María Laura Albrieu, José Srur, Lucila Martinazzo

En este artículo se pretenden establecer criterios básicos para la selección de la ubicación de una estación de transferencia entre 
distintos modos de transporte. Se plantearon las principales características que deben tener las locaciones según la bibliografía 
existente, y en base a ellas se propuso la aplicación del método de factores ponderados a los fines de poder comparar diversas 
alternativas. Para establecer la importancia de cada factor de selección se realizó una consulta con expertos, donde se obtuvo 
la ponderación correspondiente. En un estudio de caso para la ciudad de Córdoba se evaluaron dos alternativas y, mediante la 
aplicación de la metodología propuesta, se arribó a conclusiones precisas para determinar cuál era la mejor ubicación para la 
estación.
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790 - CT - ESTIMATIVA DE PREÇO E OFERTA EM SISTEMAS CONCORRÊNCIAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO 
DE PASSAGEIROS UTILIZANDO EQUILÍBRIO DE NASH E MODELOS DE ESCOLHAS DISCRETAS
Rinaldo Azevedo Cavalcante
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Nos últimos 20 anos vem ocorrendo uma abertura contínua no mercado de transporte rodoviário de passageiros com o consequente 
aumento na concorrência entre diversos modos. Entretanto, o marco regulatório pouco foi alterado nesse período e as entidades 
responsáveis pela gestão / regulação tem sido pressionadas para a elaboração de regulamentações e promoção de licitações 
que considerem este aspecto concorrencial do setor. Geralmente, os programas de pós-graduação na área de Planejamento de 
Transportes no Brasil não abordam o impacto da concorrência nos estudos de oferta / demanda. Diante disso, é apresentada nesta 
comunicação técnica os primeiros resultados de uma metodologia que busca estimar dois relevantes aspectos no procedimento 
licitatório, tarifa e frota, para cada operador modal utilizando Teoria dos Jogos, com Equilíbrio de Nash, e Modelos de Escolha 
Discreta.

791 - CT - CARACTERIZAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PADRÃO DE MOBILIDADE DE FORTALEZA A PARTIR DA 
CALIBRAÇÃO DO TRANUS
Francelino Franco Leite de Matos Sousa, Kaio Gefferson de Almeida Mesquita, Carlos Felipe Grangeiro Loureiro

A principal fonte de dados para a compreensão da mobilidade de uma cidade ainda são as pesquisas domiciliares de origem destino. 
Fortaleza realizou sua última pesquisa em 1996 e, por conta disso, possui um déficit de informação sobre os deslocamentos que 
ocorrem na cidade e como que evoluíram. Desta forma, esse trabalho tem o propósito de caracterizar a evolução da mobilidade 
na cidade a partir da calibração de uma base do modelo integrado Tranus para o passado e outra para o presente. Foi possível 
identificar um aumento substancial na utilização dos modos motorizados individuais na cidade, assim como um aumento nos 
tempos de espera por transporte coletivo e redução de custos e tempos de viagens dentro dos veículos. A concentração dos 
destinos e a dispersão periferizada das origens fez com que as distâncias dos deslocamentos aumentassem.

Modelos e Técnicas de Planejamento de Transportes
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569 - RIC - FERRAMENTAS DE VISUALIZAÇÃO DE DADOS NA ANÁLISE DO PADRÃO DOS DESLOCAMENTOS 
EM FORTALEZA
Diego Rodrigues da Ponte, Francelino Franco Leite de Matos Sousa, Carlos Felipe Grangeiro Loureiro

Dentro da etapa de caracterização da problemática, uma boa escolha de indicadores é imprescindível para que seja possível 
uma ampla compreensão do sistema estudado. Com base nisso, essa pesquisa de iniciação científica se concentrou no emprego 
dos dados da pesquisa domiciliar da Região Metropolitana de Fortaleza para a seleção de indicadores da análise do padrão dos 
deslocamentos na cidade. O software adotado para o tratamento e classificação dos dados foi o Power BI, que permitiu por meio 
de ferramentas intuitivas e interativas de visualização gráfica extrair informações com boa operacionalização, fácil interpretação e 
comunicabilidade. A principal contribuição desta pesquisa foi uma melhora na rapidez na manipulação dos dados e na eficiência na 
análise destes, o que permitiu uma melhor caracterização do perfil dos deslocamentos na cidade.

Modelos e Técnicas de Planejamento de Transportes
ST - Mobilidade Urbana Sustentável: Transporte Ativo II

411 - AC - ANÁLISE COMPARATIVA DA APLICAÇÃO DA TÉCNICA BEST-WORST SCALING PARA AVALIAÇÃO 
DE CAMINHABILIDADE
Letícia Oestreich Carvalho, Vagner Stefanello, Ana Margarita Larrañaga Uriarte, Alejandro Ruiz Padillo

Incentivar o uso de modos de transportes não motorizados contribui para a sustentabilidade nas cidades. Dessa forma, o objetivo 
desse trabalho é estimar a importância dos atributos que estimulam e os que atuam como barreiras para a caminhada na cidade 
de Cachoeira do Sul (RS) através de modelos de escolha discreta e da técnica Best-Worst Scaling, assim como comparar com os 
resultados obtidos em uma pesquisa realizada na capital do estado, Porto Alegre. Como resultados, foram observadas diferenças 
de julgamento dos atributos de incentivo (best) e barreira (worst) por parte dos entrevistados. Os modelos mostraram que o 
pavimento da calçada e a conectividade das vias são os atributos de maior importância para a caminhada. Contudo, a comparação 
dos resultados entre as cidades evidenciou que as características dos locais influenciaram na estimação da importância dos 
atributos para a caminhada relacionados à segurança pública, largura útil da calçada e conectividade.

452 - AC - APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CAMINHABILIDADE EM UMA VIA DA CIDADE DE SÃO PAULO
Anderson Souza Roxo, Marcus Vinicius Lemos Ignacio, Samira Virginia Fernandes de Miranda

Em um contexto de tecnologia de transportes, o caminhar se define como a tecnologia mais simples e rudimentar com a qual a 
humanidade ainda pode contar para saciar seus anseios por mobilidade, desde que em condições ambientais seguras e convenientes. 
A compreensão do ambiente destinado à caminhada é essencial para que seja oferecida aos pedestres uma infraestrutura de 
qualidade e, desta forma, torna-se necessário o uso de ferramentas que auxiliem na avaliação da qualidade da infraestrutura 
destinada à prática do caminhar. O índice de caminhabilidade (iCam) do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento é 
uma ferramenta que auxilia no entendimento de como cada elemento ambiental interfere positiva ou negativamente na experiência 
de caminhar. De posse dos resultados dessa avaliação, é possível identificar oportunidades de melhoria na infraestrutura e no 
ambiente oferecidos aos pedestres.

522 - AC - FORMULAÇÃO DE ÍNDICES PONDERADOS GEOESPACIAIS MEDIANTE A TÉCNICA DELPHI-
FUZZY PARA ANÁLISE DA QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA DAS CALÇADAS
Caroline Alves da Silveira, Marceli Adriane Schvartz, Carmen Brum Rosa, Bárbara Maria Giaccom-Ribeiro, Alejandro Ruiz Padillo

A qualidade da infraestrutura das calçadas tem grande importância sobre a promoção das viagens urbanas a pé. Este artigo 
descreve uma metodologia para formulação de índices para análise da qualidade da infraestrutura das calçadas, que leva em conta 
as importâncias relativas dos atributos que influenciam, assim como os que apresentam as melhores e piores condições. O estudo 
foi aplicado na região central de uma cidade de pequeno porte, a partir das opiniões dos responsáveis pelos estabelecimentos 
comerciais e de serviços ao longo da área de estudo. Como resultado, foi formulado um índice ponderado geoespacial que agrega 
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as importâncias relativas e as avaliações dos atributos acerca das calçadas, por meio da aplicação conjunta da técnica Delphi, 
lógica Fuzzy e análise espacial dos dados. A aplicação do índice permite auxiliar na tomada de decisões dos gestores públicos para 
fiscalizar e melhorar a qualidade das calçadas de forma mais eficiente e justificada.

58 - AC - TRANSPORTE NÃO MOTORIZADO: SAÍDAS DE EMERGÊNCIA EM LOCAIS DE COM CONCENTRAÇÃO 
DE PÚBLICO
Manuela Marques Lalane Nappi, João Carlos Souza

Compreender o comportamento de multidões durante deslocamentos coletivos pode ser considerado o ponto central da engenharia 
de tráfego de pedestres. Pesquisas relacionadas ao tema preveem que pequenas características arquitetônicas podem ter grandes 
efeitos sobre o comportamento de multidões e sobre o seu fluxo. Este trabalho simula 30 diferentes soluções projetuais de rotas 
de fuga para um ambiente fechado, avaliando a eficácia de cada uma. As soluções analisadas foram divididas em três grupos, 
conforme a classe de ocupação prevista na prescritiva Instrução Normativa do Corpo de Bombeiros correspondente. As simulações 
foram realizadas no software PTV Viswalk, com base no Modelo de Força Social. Para cada grupo analisado, um conjunto de 
soluções projetuais atendia à referida instrução normativa e os demais conjuntos conformavam proposições alternativas. Os 
resultados chamam a atenção para importância da tendência mundial de elaboração de projetos de segurança mais baseados em 
desempenho do que em normas prescritivas.

72 - AC - O IDOSO E A MOBILIDADE ATIVA: UMA ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA
Luciana Mação Bernal, Otavio Henrique da Silva, Ana Beatriz Pereira Segadilha dos Santos, Luciana Mayumi Nanya, Suely da 
Penha Sanches

O crescente número de idosos no mundo e no Brasil, provoca um alerta sobre as atuais condições das cidades, em especial para a 
questão da mobilidade urbana. O indivíduo idoso tende a realizar mais viagens a pé conforme a idade avança, como consequência 
da diminuição do reflexo de movimentos, perda ou diminuição da visão, entre outros. Nesse sentido a mobilidade é um importante 
fator na qualidade de vida dos idosos. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi realizar uma análise bibliométrica sobre 
as questões que envolvem o idoso e a mobilidade ativa. A análise identificou 1069 publicações (entre 2010 e 2018) que são 
apresentadas a partir de uma evolução histórica, mostrando os principais autores, os periódicos, publicações, palavras-chaves, 
as ligações entre estas e a formação de clusters. Esses resultados contribuem em para os estudos na área, apresentando aos 
pesquisadores informações relevantes sobre o assunto, além de indicar sua atualidade.
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Área Temática: Aspectos Econômicos Sociais Políticos e Ambientais do 
Transporte

Aspectos Econômicos Sociais Políticos e Ambientais do Transporte
ST - Economia e Regulação dos Transportes I

84 - AC - ANÁLISE DE REDES SOCIAIS PARA DEFINIÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE PODER EM UM ÓRGÃO 
DE TRANSPORTE PÚBLICO
Artur Carlos de Morais, Anísio Brasileiro, Joaquim Jose Guilherme Aragão, Yaeko Yamashita, Olga Marmori de Morais

Todo processo de construção de políticas públicas está inserido em um ciclo que se inicia na detecção da sua necessidade e 
termina na avaliação dos resultados por ela atingida, e as políticas de transporte também seguem esse ciclo. Em todo o ciclo 
há interferência de vários atores que possuem algum tipo de interesse. A possibilidade de interferência no processo será maior 
quanto maior for o respectivo poder dos atores. Esse poder pode estar ligado a um atributo do ator, seja seu mandato, sejam os 
recursos que movimenta, seja sua posição na estrutura administrativa, ou outro atributo funcional. O poder de cada ator em uma 
rede de atores pode ser identificado pelo valor das métricas da Análise de Redes Sociais, métricas essas definidas com a ajuda 
de ferramentas da Teoria dos Grafos. Assim, o objetivo deste trabalho é identificar os atores com poder em um órgão público do 
governamental que atua no serviço de fiscalização de serviços públicos de transportes e comparar com seu posicionamento na 
estrutura hierárquica. Parte-se, pois, da hipótese de que o poder real pode divergir dessa posição oficial, na medida em que aquele 
resulta mais da posição do agente em uma rede de atores. Para tanto foram calculadas as métricas (centralidades dos atores), 
e para a mensuração delas utilizou-se o software livre UCINET 6.0. Como esperado, os resultados demonstram que a posição na 
hierarquia do órgão não necessariamente refletirá no poder dos atores na rede. Assim pode-se concluir que a rede descortinou 
níveis de empoderamento de atores que não poderiam ser identificados apenas com base na análise do organograma formal da 
organização.

144 - AC - A EXPERIÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO URBANO NO BRASIL: 
UMA REVISÃO SOBRE AS ESTRATÉGIAS REGULATÓRIAS DO TRANSPORTE POR VANS E A ASCENSÃO DO 
MOBILITY AS A SERVICE (MAAS)
Thais Ohana Ferreira de Araújo

O que começou em 2014 com a Uber oferecendo viagens de carro mais baratas que os táxis licenciados, hoje, desdobrou-se em 
uma gama de serviços dos mais variados modos de transportes. Bicicletas e patinetes passaram a fazer parte das viagens diárias 
nos grandes centros urbanos do Brasil e o número de usuários cresce a cada dia. A ausência de regulamentação e o crescimento 
exponencial desse setor levantam questões sobre o impacto destes serviços sobre a sustentabilidade das cidades e da indústria dos 
transportes. Para entender como essas mudanças se encaixam no cenário nacional, este artigo busca, na experiência brasileira com 
o transporte alternativo, aprender quais foram os princípios estratégicos que possibilitaram a regulamentação reestabelecer uma 
organização produtiva ao sistema de transporte daquela época de forma e estabelecer semelhanças com o futuro da regulamentação 
em um sistema de transporte organizado em MaaS.

382 - AC - ANÁLISE CUSTO BENEFÍCIO EM TRANSPORTES: O VALOR ESTATÍSTICO DA VIDA PARA O 
BRASIL
César Luís Andriola, Andrey Zuriel Ebeling Bonatto, Diego Lopes Dutra

Este trabalho apresenta uma revisão sobre a mensuração dos custos de acidentes viários para uso em Análises Custo Benefício 
(ACB) em transportes. Segundo as atuais diretrizes internacionais, os itens necessários para mensuração dos custos de acidentes 
são: custos médicos, perda de produção, danos materiais, custos administrativos e custos humanos. Esse artigo possui enfoque 
na obtenção do custo humano, que segundo literatura internacional deve ser obtido por meio do método da Disposição a Pagar 
(DAP), resultando no Valor Estatístico da Vida (VEV). Apesar do método ser conceitualmente sólido, existem dificuldades para sua 
obtenção em países emergentes, como é o caso do Brasil. Como alternativa, a literatura sugere o uso de métodos de transferência 
de VEV de países desenvolvidos para países emergentes. A partir disso, este trabalho apresenta uma revisão dos principais 
métodos existentes, principalmente na área de transportes, e a aplicação desses para dados brasileiros.

400 - AC - PEDÁGIO POR DISTÂNCIA PERCORRIDA E EQUIDADE TARIFÁRIA
Gilmar Cardoso, José Alberto Salceda, Álvaro do Canto Capagio

Este trabalho aborda a possibilidade da operação de rodovias brasileiras mediante sistema automático de arrecadação de pedágio 
por extensão percorrida, conhecido como “free-flow”. Em uma primeira dimensão, analisaram-se os aspectos regulatórios 
atinentes a esse sistema de arrecadação, enfatizando o princípio da equidade tarifária. Paralelamente, discutiram-se os parâmetros 
tecnológicos que viabilizam a proposta, contemplando um modelo de transição entre o atualmente existente, que opera por 
meio de cabines de arrecadação, e o fluxo livre. Foram examinados dados quantitativos da concessão rodoviária que envolve 
segmentos das rodovias BR-116 e BR-376/PR e BR-101/SC, entre Curitiba/PR e Palhoça/SC, com extensão de 405,94 km. Conclui-
se pela possibilidade de alteração do atual modelo de arrecadação, com uma possível etapa de transição, em que a arrecadação 
automática e por extensão pudesse ser implantada inicialmente em segmentos com elevado número de usuários que utilizam os 
serviços providos pela concessionária, mas não passam atualmente por praças de pedágio.

468 - AC - ANÁLISE DA COMPETITIVIDADE EM LICITAÇÕES DO TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL 
DE PASSAGEIROS. ANÁLISE APLICADA AO ESTADO DE PERNAMBUCO
Josally Izabel Lins de Arruda, Anísio Brasileiro, Maurício Oliveira de Andrade

Este artigo tem por objetivo analisar os fatores que determinaram a anulação, em fevereiro de 2019, do Edital de Concorrência 
01/2014 do Sistema de Transportes Coletivo Intermunicipal de Passageiros do Estado de Pernambuco (STCIP-PE), pelo Tribunal 
de Contas do Estado (TCE-PE). O foco desta análise reside no possível comprometimento da competitividade do edital, para isso, 
o modelo de auditagem proposto por Rolim (2007) para o Transporte Intermunicipal Coletivo de Passageiros por Ônibus (TIPO) foi 
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tomado como referência. No artigo são descritas características do edital que inibem a competitividade como barreiras à entrada 
de novos licitantes, escolha do tipo de concorrência e critério de seleção da melhor proposta, duração do contrato, entre outras. Os 
resultados apresentados neste trabalho corroboram com a decisão do TCE-PE de anular o certame pois há elementos insuficientes 
para o incentivo de uma competição justa, que garantam respeito aos princípios da competitividade, isonomia e economicidade.

612 - AC - ANÁLISE DO IMPACTO DE DIFERENTES MODELOS DE REGULAÇÃO ECONÔMICA DOS SERVIÇOS 
DE PRATICAGEM NO BRASIL E NOS ESTADOS UNIDOS NO DESEMPENHO DESSES SERVIÇOS
Mariana Lovato dos Santos, Guilherme Bergmann Borges Vieira, Rafael Mozart da Silva, Francisco José Kliemann Neto, Luiz 
Afonso dos Santos Senna

Este artigo apresenta uma pesquisa que analisou o impacto de diferentes modelos de regulação econômica dos serviços de 
praticagem existentes no Brasil e nos Estados Unidos no desempenho desses serviços. Os práticos, no âmbito internacional, 
possuem certo poder de mercado decorrente do conhecimento específico e da baixa substitutabilidade. Dado esse contexto, o 
presente estudo teve como objetivo analisar comparativamente os serviços de praticagem presentes em portos desses dois países. 
Os resultados apontam o efeito que os modelos de regulação econômica causam no desempenho e nos valores cobrados pelos 
serviços de praticagem. No modelo brasileiro, em que a regulação econômica ainda não está implementada, encontraram-se as 
tarifas mais elevadas e os menores desempenhos em horas de manobra por prático quando comparado ao mercado dos EUA.

Aspectos Econômicos Sociais Políticos e Ambientais do Transporte
ST - Economia e Regulação dos Transportes II

627 - AC - PRÁTICAS DE GESTÃO NO SETOR DE TRANSPORTES: UM ESTUDO DA ADOÇÃO DA PRODUÇÃO 
ENXUTA, SUSTENTABILIDADE, ECONOMIA CIRCULAR E INDÚSTRIA 4.0
Samuel Augusto Mota Silva, Henrique Figueira Costa, Lucas Veiga Avila, Leander Luiz Klein, Daniel Winter

As indústrias buscam constantemente o caminho da inovação e da modernidade, alinhadas as mudanças da sociedade e da 
economia internacional, com profundas transformações que permitem uma automação por meio da indústria 4.0 e da produção 
enxuta, as quais imprimem um ritmo de produção eficiente, com o propósito de melhores práticas que permitem redução de danos 
ambientais, e o apoio a sustentabilidade e a economia circular da região onde a empresa está inserida ou gera impacto com seus 
produtos ou processos. O presente estudo tem como objetivo analisar a adoção das práticas de produção enxuta, sustentabilidade, 
economia circular e indústria 4.0 por empresas do setor de transportes de cargas e passageiros. Quanto ao método, a pesquisa 
caracteriza-se por uma análise quantitativa de 17 empresas do setor de transportes participantes da Feira Transposul 2019. A 
coleta de dados foi realizada por meio de um instrumento composto de 17 questões com escala likert, aplicado aos gestores das 
empresas. Como principais resultados de cada assunto pesquisado destacam-se: As empresas buscam selecionar trabalhadores da 
região, diminuindo custos e otimizando conflitos de distância com relação a mão-de-obra; As empresas tomam ações e decisões 
a longo-prazo, pensando em aumentar os ganhos e otimizar os processos produtivos; As empresas se consideram inovadoras 
e sustentáveis com foco no cliente e As empresas possuem sistemas de operação em tempo real que consiste tomar decisões 
com base em dados. Os resultados demonstram que o setor de transportes está se modernizando e ao mesmo tempo em que se 
encontra conectado aos aspectos econômicos, sustentáveis e inovadores.

635 - AC - ALOCAÇÃO DE RISCO NOS CONTRATOS DE ÔNIBUS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Gregório Costa Luz de Souza Lima

A dimensão que mais influência na eficiência de um contrato de transporte público por ônibus é a alocação de risco. Esta, quando 
feita de forma apropriada, pode gerar incentivos aos operadores a terem um bom desempenho e aproveitar o seu potencial ao 
máximo. Contudo, quando mal alocados, os riscos podem ter efeitos negativos no processo de contratação. Neste sentido, o artigo 
apresenta uma revisão bibliográfica a respeito do processo de contratação e alocação de risco para serviços de transporte público 
por ônibus e faz uma avaliação da alocação de risco nos contratos de ônibus do município do Rio de Janeiro.

597 - AC - PANORAMA SOBRE O MONITORAMENTO DO DESEMPENHO DE ÔNIBUS ELÉTRICOS
Eduardo Henrique Siqueira, Berta Castelar Pinheiro, Virginia Bergamaschi Tavares

Com a tendência de transição para um futuro onde a eletromobilidade estará cada vez mais presente no transporte coletivo, julga-
se necessário um melhor entendimento sobre essa tecnologia. O presente estudo objetiva a identificação de estudos publicados na 
literatura científica que compilem indicadores para o monitoramento de desempenho de ônibus elétricos. Para tal, realizou-se uma 
revisão sistemática de literatura na qual os resultados foram classificados e a parcela considerada relevante para este trabalho foi 
avaliada de forma completa. Como resultados, percebe-se que características das linhas, modelo do veículo, características das 
baterias e condições climáticas estão entre os indicadores mais citados nos estudos. Apesar disso, constatou-se que a maior parte 
dos estudos monitora apenas o desempenho da bateria dos veículos e não o desempenho do ônibus como um todo o que corrobora 
a, ainda, incipiência do tema.

812 - AC - TRANSPORTE ATIVO E SEU IMPACTO NA ECONOMIA: UMA REVISÃO DA LITERATURA
Bruna Borges Azevedo, Ademar Antônio Paz da Silva Ribeiro, Poliana de Sousa Leite

Os Transportes Ativos (TA) ou modos de transportes não-motorizados, que se trata dos modos de viagem movidos pelas pessoas 
como caminhar e andar de bicicleta, desempenham papéis únicos e importantes na equidade e eficiência do sistema de transporte. 
Dentro deste cenário, o objetivo deste estudo é buscar evidências do TA como ativador da economia local, realizando revisão de 
literatura em busca de pesquisas que tratem da relação dos modos não-motorizados e mudanças em indicadores econômicos. 
No total 14 estudos foram selecionados e os resultados revelaram predominância de estudos publicados nos Estados Unidos e 
todos os trabalhos relataram benefícios econômicos dos TA. Não foram localizados estudos brasileiros na base de busca utilizada, 
observando-se a presença de uma lacuna consonante ao tema objeto deste estudo.

801 - AC - ESTIMATIVA DO IMPACTO DO TRANSPORTE NO PREÇO DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS DO 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
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José Brandão de Paiva Neto, Ígor Godeiro de Oliveira Maranhão, Romulo Dante Orrico Filho, Ana Luiza Mazalotti Teixeira

Este artigo procura avaliar o efeito de diferentes infraestruturas e serviços de transporte na precificação de imóveis residenciais. 
Para tanto, utilizamos o software aberto GeoDa para estimar uma regressão linear múltipla, um modelo de defasagem espacial 
(SAR) e um modelo de erro auto-regressivo (SEM). Foram comparados o ajuste dos modelos e a capacidade deles em tratar dos 
problemas da dependência espacial das observações. Foi utilizada uma base de dados do município de São Paulo, montada a partir 
de fontes sem restrição de acesso. O SEM teve melhor ajuste, embora, assim como os outros dois modelos, tenha seu desempenho 
prejudicado pela dependência espacial e pela heterocedasticidade. Em geral, a significância estatística dos coeficientes e seu sinal 
estão de acordo com a teoria e com os estudos empíricos levantados. Um resultado inesperado foi que o aumento da oferta de 
ônibus impactou negativamente o preço das residências.

685 - AC - BICICLETAS ELÉTRICAS: UMA REVOLUÇÃO ENERGÉTICA NA MOBILIDADE URBANA DAS 
CIDADES BRASILEIRAS
Shanna Trichês Lucchesi, Laísa Braga Kappler, Magdala Arioli, Marcio de Almeida D’Agosto

O elevado índice de urbanização e motorização de grandes centros urbanos acarretam problemas socioambientais, como poluição, 
congestionamento e mudanças climáticas. O desenvolvimento de novas tecnologias em transportes associado a políticas de 
incentivo a modos sustentáveis impulsiona o uso de bicicletas elétricas nas cidades. Este artigo tem por objetivo avaliar a redução 
das emissões de poluentes com uma maior penetração de bicicletas elétricas na divisão modal da cidade de Belo Horizonte. Para 
tal, foi realizada uma pesquisa de mercado das características técnicas das bicicletas elétricas comercializadas no Brasil a fim de 
determinar a bicicleta média do mercado brasileiro. Após, avaliou-se a potencial redução de emissões das bicicletas elétricas frente 
aos automóveis, bicicleta tradicional e transporte coletivo por ônibus, para viagens de até 10 km de distância. Observou-se que 
para todos os poluentes atmosféricos avaliados, o cenário com a bicicleta elétrica apresentou redução do número total de kg/dia 
emitido para a matriz estudada.

Aspectos Econômicos Sociais Políticos e Ambientais do Transporte
ST - Gestão do Transporte Aéreo

423 - AC - IMPACTO DE TEMPERATURAS EXTREMAS NA PERFORMANCE DE AERONAVES EM QUATRO 
AEROPORTOS BRASILEIROS
Paula Conde Santos Borba, Evandro José da Silva, Mauro Caetano de Souza, Wilson Cabral de Sousa Júnior, Cláudio Jorge Pinto 
Alves

Diante de cenários de mudanças climáticas, elevadas temperaturas podem influenciar o peso máximo de decolagem de uma 
aeronave. A partir de simulações com temperaturas obtidas em projeções climáticas regionais em alta resolução em três períodos 
de tempo e em dois cenários, RCP4.5 e RCP8.5, foi observada a redução relativa do peso de decolagem em dois tipos de aeronaves, 
B737-800 e A321-200, no aeroporto de Congonhas e B737-800 para o aeroporto Santos Dumont. Para o aeroporto de Guarulhos 
e Galeão, foram consideradas as aeronaves B747-800 e A380-800. Os resultados indicaram que aeroportos de maior porte 
(Guarulhos e Galeão) sofrem menor redução relativa de peso de decolagem em relação aos outros aeroportos. As reduções atingem 
valores maiores para o cenário RCP8.5, e nos aeroportos de menor porte, SBSP e SBRJ, podendo atingir valores, respectivamente, 
de 0,04% e 0,05% para aeronaves modelo B737-800, e 0,04% para a aeronave A321-200 em SBSP.

605 - AC - DESENVOLVIMENTO DE INDICADORES AMBIENTAIS CHAVES PARA AEROPORTOS
Ana Letícia Bragança Rodrigues Gonçalves, Mauro Caetano, Evandro José da Silva, Wilson Cabral de Sousa Júnior

Indicadores como ferramenta para avaliação de desempenho, gerenciamento, metas e tomada de decisões são necessários em 
aeroportos. Do ponto de vista ambiental, são uma forma de avaliar e monitorar os aspectos e impactos presentes, além de 
proporcionarem confiabilidade, transparência e comparabilidade dos resultados como meio de melhoria de desempenho interno. 
Para ajudar os aeroportos em sua escolha, este trabalho compara 191 indicadores dos oito aeroportos mais movimentados do 
mundo em 2018 segundo o ACI (Airport Council International) e identifica uma lista com 15 indicadores mais relevantes e 
frequentemente utilizados, a partir de critérios de seleção. Os resultados demonstram indicadores de fácil interpretação e obtenção 
de dados e úteis para analisar toda área ambiental do aeroporto.

228 - AC - ESTUDO ECONOMÉTRICO DOS EFEITOS DAS PRIVATIZAÇÕES DE AEROPORTOS NA FORMAÇÃO 
DE PREÇOS DAS COMPANHIAS AÉREAS BRASILEIRAS
Igor Rafael Souza de Brito, Alessandro Viní¬cius Marques de Oliveira

Este trabalho desenvolve um modelo econométrico para testar possíveis impactos das privatizações de aeroportos na precificação 
das companhias aéreas no Brasil. Utilizou-se a metodologia de diferenças-em-diferenças, considerando como grupo de tratamento 
as rotas envolvendo aeroportos privatizados no período pós-concessão. Foram encontradas evidências de aumentos em torno de 
vinte por cento nos preços quando a rota envolve pelo menos um aeroporto privatizado, em comparação com rotas envolvendo 
aeroportos similares. Entretanto, os resultados apontam também para uma tendência de queda de preços nas rotas em aeroportos 
privatizados mais acentuada do que nos aeroportos do grupo de controle. Esse comportamento é sugestivo de que barreiras à 
entrada são criadas com as obras de melhorias e expansão dos aeroportos concessionados, mas que no longo prazo há uma 
tendência a um maior engajamento em relações verticais entre companhias aéreas e aeroportos.

371 - AC - ANÁLISE DOS GANHOS DE EFICIÊNCIA DOS AEROPORTOS CONCEDIDOS NO PRIMEIRO GRUPO 
DE LEILÕES BRASILEIROS
Francisco Gildemir Ferreira da Silva, Júlia Andrade Da Silva Rodrigues, Viviane Adriano Falcão

Houve um intenso crescimento do número de passageiros e quantidade de carga transportada por aviões nos últimos 20 anos 
provenientes principalmente da ascensão econômica do país e do aumento da renda per capita do brasileiro, porém com poucos 
investimentos na ampliação da capacidade dos atuais aeroportos. O governo federal, por meio da Agência Nacional de Aviação 
Civil (ANAC) e da Secretaria de Aviação Civil (SAC), tomou providências ao longo de 2011 para reestruturar o setor aeroportuário 
brasileiro decidindo-se conceder os aeroportos à iniciativa privada. Em 2012 os aeroportos de Guarulhos, Campinas e de Brasília 
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foram leiloados à iniciativa privada. Neste trabalho será avaliado se a eficiência técnica dos aeroportos acima descritos foi melhorou 
frente aos aeroportos concedidos após 2012. Para tanto, será utilizada a técnica Data Envelopment Analysis (DEA) e testes 
estatísticos para comparar as médias de eficiência. O ganho científico será em medir a significância estatística entre diferentes 
grupos via teste de médias intertemporal e intergrupos, incorporando estatísticas ex-post das concessões e inovando na avaliação 
de políticas que objetivavam ampliar a eficiência técnica. Os resultados apontam que não há diferenças estatisticamente significante 
de eficiência técnica entre os aeroportos concedidos e não concedidos. Sugere-se realização de novos estudos explorando novas 
variáveis de input e output e o longo prazo.

172 - AC - SELEÇÃO DE SÍTIOS AEROPORTUÁRIOS – ESTUDO DE CASO PARA O AEROPORTO DE BALSAS 
(MA)
Teotonio Ko Freitag, José dos Santos de Magalhães, Anderson Schmitt, Rafael Cardoso Cunha, Amir Mattar Valente

O presente trabalho relata o processo para a seleção de sítio do aeroporto de Balsas (MA). Considerando-se que há necessidade de 
avaliar vários requisitos e opiniões conflitantes na seleção de um sítio aeroportuário, a metodologia da pesquisa está baseada na 
utilização do método Analytical Hierarchy Process (AHP). Foram indicados sete sítios potenciais e o processo foi conduzido por um 
time de especialistas e tomadores de decisão. Foram selecionados 14 critérios e definidos fatores para avaliação da importância 
relativa desses critérios, levando-se em consideração as normas e regulamentos referentes à implantação de um novo aeroporto 
e a experiência dos especialistas. As áreas potenciais para o novo sítio aeroportuário foram avaliadas em relação a cada um dos 
critérios elencados utilizando-se uma escala Likert. Para apoiar essa avaliação, foram realizadas visitas técnicas e sobrevoo dos 
sítios. Ao final, recomendaram-se três áreas propícias para estudos mais aprofundados.

Aspectos Econômicos Sociais Políticos e Ambientais do Transporte
ST - Transporte e Meio Ambiente I

36 - RT - ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA PRESENÇA DE CORREDORES DE TRANSPORTE PÚBLICO NA 
QUALIDADE DO AR URBANO: ESTUDO DE CASO EM FORTALEZA/CE
Wendy Fernandes Lavigne Quintanilha, Bruno Vieira Bertoncini

A qualidade do ar é um tema de extrema relevância, pois afeta a saúde da população e a economia. Sabe-se que o setor de 
transportes é o que mais impacta na qualidade do ar nos centros urbanos, com destaque para os veículos pesados, que representam 
a maior parte da frota do transporte público. Diversas são as soluções empregadas para melhoria desse sistema, como as faixas 
exclusivas de ônibus. Costumeiramente, essas soluções visam melhoria de indicadores operacionais, como tempo de viagem, não 
considerando o impacto ambiental. Neste trabalho, propõe-se avaliar o impacto na qualidade do ar gerado pela implantação de 
faixas exclusivas de ônibus, por meio de uma análise passiva contínua de NO2, SO2 e O3 em pares de vias com características 
semelhantes na cidade de Fortaleza-CE, uma com e outra sem faixa exclusiva. Os resultados obtidos permitirão uma análise de 
modo a considerar a influência da presença das faixas, além da influência meteorológica e do tráfego, indicando quais poluentes 
estão mais presentes e quais características das vias exercem maior influência sobre a qualidade do ar. Com isso, será realizado 
um diagnóstico da situação atual da qualidade do ar dessas regiões.

508 - RT - ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE AS EMISSÕES DE POLUENTES DE VEÍCULOS MOTORIZADOS 
PARTICULARES E ASPECTOS DA DINÂMICA URBANA EM FORTALEZA/CE
Leonardo Araujo Rodrigues, Bruno Vieira Bertoncini

A poluição atmosférica é uma realidade dos centros urbanos, afetando o meio ambiente e a saúde da população. Há uma forte 
contribuição dos transportes na deterioração da qualidade do ar devido à emissão de poluentes, principalmente provenientes do 
escapamento dos veículos. Fatores ligados à dinâmica do meio urbano, como a classificação viária, tráfego misto ou segregado, 
e o período do dia, por exemplo, podem afetar a operação dos veículos e, consequentemente, os níveis de emissões. Com 
este trabalho, busca-se determinar a influência que a dinâmica urbana exerce no padrão de emissão de poluentes de veículos 
motorizados particulares. Para isto, serão realizadas coletas com equipamento embarcado, monitorando as emissões em tempo 
real, em pares de vias com características equivalentes na cidade de Fortaleza/CE, tomando como variáveis relevantes desta 
dinâmica a presença ou não de faixas exclusivas de ônibus, períodos de pico e fora pico e a classificação funcional das vias.

45 - RT - UMA FERRAMENTA PARA PLANEJAMENTO DA DESCARBONIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE CARGAS 
BRASILEIRO
Verônica Ghisolfi, Glaydston Mattos Ribeiro, Gisele de Lorena Diniz Chaves

A descarbonização do setor de transportes é fundamental frente aos desafios sobre a mudança do clima. Muitos estudos têm focado 
em estratégias, políticas e tecnologias para o transporte urbano e poucos abordam o transporte de cargas. Nesse sentido, o objetivo 
desse trabalho é estruturar um modelo do conjunto de infraestrutura logística nacional, para determinar a melhor combinação de 
estratégias de descarbonização do transporte de cargas brasileiro. O método utilizado será a Dinâmica de Sistemas, incluindo a 
elaboração de diagramas de causa e efeito e diagramas de estoque e fluxo, a partir do qual será realizado o equacionamento para 
posterior simulação computacional e avaliação de cenários. Como resultado, o modelo será relevante para auxiliar na tomada de 
decisões estratégicas sobre a descarbonização logística no país, tendo em vista a promoção do bem-estar econômico, social e 
ambiental para um futuro mais sustentável da nação.

241 - RT - ALTERNATIVAS SUSTENTÁVEIS DE ESTABILIZAÇÃO DE MARGENS DE CURSOS D’ÁGUA 
BRASILEIROS
Letícia Lenz, Igor da Silva Rocha Paz, José Carlos Cesar Amorim

O processo erosivo nas margens fluviais compromete a infraestrutura hidroviária, provocando alterações na seção transversal 
do rio, que, em consequência, prejudica as condições de navegação. Estruturas de proteção de margens são projetadas para o 
controle da erosão. Porém, essas aplicações frequentemente transferem problemas de erosão para outras áreas do rio e afetam a 
integridade ecológica dos cursos d’água. Então, nas últimas décadas os métodos tradicionalmente utilizados estão sendo reavaliadas 
no contexto dos impactos ambientais resultantes. Em resposta, surge a necessidade de buscar alternativas mais brandas e 
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ambientalmente sensíveis às abordagens convencionais de estabilização de margem. Logo, o presente trabalho apresenta uma 
proposta de dissertação, que tem como objetivo geral analisar e adaptar alternativas sustentáveis de estabilização de margens 
de cursos d’água aos rios brasileiros, adequadas à sua geomorfologia e às suas condições sazonais, e propor uma metodologia de 
aplicação, visando, principalmente, a melhoria das condições para a navegação.

99 - AC - AVALIAÇÃO DA PEGADA DE CARBONO EM TRANSPORTES: O CASO DA LIGAÇÃO GOIÂNIA-
BRASÍLIA
Rodrigo Pinheiro Tóffano Pereira, Nadya Regina Galo

O transporte contribui substancialmente para a pegada de carbono global. Esta contribuição é maior ainda em países “emergentes” 
e, portanto, é necessária uma mitigação urgente. A mitigação eficaz é determinada por avaliações confiáveis da pegada de carbono 
cujo número é limitado, particularmente em países em desenvolvimento. Este estudo aplicou o método de Avaliação do Ciclo de 
Vida (ACV) para avaliar a emissão de carbono de vários modos de transporte entre Goiânia e Brasília, a terceira menor distância 
entre capitais do Brasil. Dada a utilização crescente de biocombustíveis no setor de transportes, este estudo avaliou também o 
potencial de redução de carbono oferecido pelos biocombustíveis. O estudo demonstrou que o transporte público terrestre, aliado 
a utilização de biocombustíveis, representa o modo mais eficiente em termos de carbono.

520 - AC - UMA ESTRATÉGIA PARA AVALIAÇÃO DO IMPACTO DE ALAGAMENTOS EM SISTEMAS VIÁRIOS 
URBANOS
André Borgato Morelli, André Luiz Cunha

Neste artigo foi proposto um método de avaliação do impacto de alagamentos em sistemas de transporte urbanos a partir das 
métricas Continuidade de Rede e Eficiência de Rotas. O método foi aplicado à cidade de São Carlos no interior de São Paulo. Os 
cenários de alagamento foram criados a partir das zonas de risco definidas no Plano Diretor (PD) da cidade, bem como na região 
circundante para simular eventos mais graves. No cenário mais brando, cerca de 11% das rotas são inviabilizadas na cidade, com 
perda média de 8% em eficiência no comprimento das rotas do sistema, implicando um aumento médio de aproximadamente 9% 
no comprimento total das rotas. No pior caso avaliado, em que o nível d’água sobe 1,0 m acima do esperado no PD, 18% das rotas 
são inviabilizadas e a eficiência média do sistema cai 35%. Notou-se também que existem regiões na cidade desproporcionalmente 
afetadas pelos alagamentos, com alguns pontos tendo aumentos de até três vezes no comprimento médio de rota para o caso mais 
grave de alagamento. Esses resultados mostram a fragilidade existente no sistema de transportes da cidade nesse tipo de evento, 
e reforçam a importância de se criar sistemas urbanos resilientes para evitar a ocorrência desse tipo de desastre.

729 - AC - ROAD DENSITY AND DEFORESTATION: EVIDENCE FROM BRAZIL
Isadora Salvalaggio Baggio, Pedro Henrique Batista de Barros

Este trabalho busca estimar uma Curva Ambiental de Kuznets (CKA) para o Brasil, considerando o impacto da densidade rodoviária 
no desmatamento para 2017. A análise exploratória apontou uma concentração espacial para o desmatamento e densidade 
rodoviária nas regiões Centro-Sul e Nordeste. Essa configuração reflete a colonização e ocupação do Brasil que ocorreu de forma 
mais intensa nessas regiões. O melhor modelo é o SDM, o qual capta transbordamentos espaciais do desmatamento, densidade 
rodoviária e expansão da fronteira agrícola. Para a CKA, obteve-se uma curva em “U” invertido, indicando que o desmatamento 
aumenta até certo limite, conforme a região se desenvolve, a partir do qual começa a cair. A densidade rodoviária e seus 
transbordamentos espaciais, que atraem ondas migratórias e atividades agrícolas devido à redução de custos, são significantes, 
induzindo o desmatamento. Variáveis adicionais também induziram o desmatamento: densidade demográfica, plantação, pasto, 
produtividade bovina, altitude, temperatura e áreas protegidas conjuntamente com transbordamentos espaciais dos pastos, 
plantação e desmatamento.

Aspectos Econômicos Sociais Políticos e Ambientais do Transporte
ST - Transporte e Meio Ambiente II

140 - AC - DIFUSÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS E BATERIAS EM FIM DE VIDA – O CASO DA NORUEGA PARA 
2040
Tainara Volan, Caroline Rodrigues Vaz, Mauricio Uriona Maldonado

Um dos atuais desafios é a busca por desenvolvimento sustentável da sociedade, e a mobilidade elétrica possui um grande papel 
para o seu cumprimento. Com o crescimento da produção de automóveis, o número de veículos elétricos em fim de vida aumenta 
de modo significativo. A falta de gerenciamento correto, principalmente das baterias, é um dos maiores problemas que acompanha 
os veículos elétricos. Dessa forma, este estudo apresenta uma análise, realizada por meio da dinâmica de sistemas, da difusão de 
veículos elétricos na Noruega, bem como os veículos elétricos em fim de vida até 2040. A partir disso, realizam-se análises quanto 
as baterias em fim de vida, obtendo diferentes cenários para o tempo de vida útil e observando suas consequências. Ademais, 
elaboraram-se cenários contendo diferentes caminhos para quais as baterias podem seguir após seu primeiro uso, como reciclagem 
e aterro. Sendo assim, foi possível combinar diferentes taxas e observar o montante final de baterias em cada setor para um 
cenário até 2040.

155 - AC - MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO FRENTE AOS POSSÍVEIS IMPACTOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 
NO SISTEMA DE TRANSPORTES: UMA REVISÃO DA LITERATURA
Daniela Quintaes Louvain Trindade, Victor Hugo Souza de Abreu, Andrea Souza Santos

A mudança do clima global é o maior desafio a ser enfrentado pela humanidade neste início de século. A trajetória de 
desenvolvimento mundial depende do grau de alteração das variáveis climáticas e de sua distribuição no espaço. Parte-se do 
pressuposto de que a mudança já está ocorrendo e que, provavelmente não é mais possível revertê-la. Desse modo, entende-
se a necessidade de adaptação, que conceitualmente se refere a ajustes em sistemas naturais ou humanos, frente aos impactos 
climáticos, atuais ou esperados, e seus efeitos. As medidas de adaptação têm a possibilidade de influenciar o risco por meio da 
redução da vulnerabilidade e/ou exposição dos sistemas, como o sistema de transportes. Embora seja necessário desenvolver 
projetos que busquem investigar essa problemática, existem poucos estudos científicos que abordem especificamente medidas 
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de adaptação nos sistemas de transportes. Desta forma, este artigo busca identificar os principais estudos publicados sobre esse 
assunto, avaliados por meio de criteriosos filtros de inclusão e qualificação, bem como realizar análises sistemáticas sobre eles e 
destacar as principais medidas de adaptação presentes naqueles mais citados. Os resultados mostram, por exemplo, que há uma 
expansão do tema, com ápice no número de publicações em 2016 e de citações em 2018. Além disso, as análises dos possíveis 
impactos e das medidas de adaptação às mudanças climáticas avaliam eventos extremos tais como tempestades, precipitações 
intensas, inundações, ondas de calor, nevascas e temperaturas adversas.

310 - RT - AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA POLUIÇÃO SONORA DA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES, 
ESTUDO DE CASO EM FORTALEZA/CE
Nara Gabriela de Mesquita Peixoto, Mário Angelo Nunes de Azevedo Filho

O intenso tráfego de veículos nas cidades provoca várias externalidades que prejudicam a população. Dentre elas está a poluição 
sonora, considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como a segunda maior causa de poluição mundial. Segundo a 
OMS, o ruído em excesso pode acarretar problemas de saúde, distúrbios de sono e perda de concentração ao realizar atividades. 
Entretanto, percebe-se pouca preocupação com o tema devido, entre outros fatores, à dificuldade em adquirir e processar dados 
de ruído urbano. O objetivo desse trabalho é propor procedimentos de avaliação do ruído gerado pelo sistema de transportes. 
Através do estudo dos níveis de pressão sonora em avenidas da cidade de Fortaleza, serão propostas adequações de modelos já 
desenvolvidos às condições locais. Como resultado espera-se realizar o mapeamento acústico no entorno das vias, possibilitando 
avaliar os efeitos de cenários de diferentes condições de tráfego auxiliando políticas de gerência da mobilidade.

821 - RT - METODOLOGIA DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PLANOS E POLÍTICAS DE TRANSPORTE 
COM FOCO NA SUSTENTABILIDADE
Fernanda Borges Monteiro Alves, Wilson Cabral de Sousa Júnior

O crescimento acelerado da população nas cidades brasileiras, aliado à falta de um planejamento urbano adequado, tem o 
problema da mobilidade urbana como uma de suas consequências mais aparentes. Esta pesquisa tem como objetivo, propor um 
a metodologia integrada para analisar, planejar e projetar futuras ações de acordo com elementos qualitativos e quantitativos dos 
transportes a fim de compreender de que forma eles devem ser inseridos no contexto urbano para promover a multimodalidade 
e a mobilidade urbana sustentável. A análise será feita a partir de indicadores de sustentabilidade propostos, com base em 
estudos das metodologias existentes e em pesquisas com os atores envolvidos no problema. Estes indicadores servirão de base 
para a alimentação da ferramenta de análise denominada Índice de Mobilidade Urbana Sustentável com foco na Multimodalidade 
(IMUS-M). A aplicação do IMUS-M para a cidade de São José dos Campos/SP, indicará a viabilidade de sua utilização em cidades 
brasileiras de médio porte. Pretende-se que com a aplicação do índice seja possível identificar fatores críticos e fatores de maior 
impacto para a melhoria dos aspectos globais e setoriais da mobilidade urbana, fornecendo subsídios para a proposição de políticas 
e estratégias visando melhorar a mobilidade urbana sustentável. Desta forma o produto desta pesquisa contribui para a construção 
de cidades sustentáveis em que se busca a inclusão social, a sustentabilidade ambiental, a gestão participativa e a equidade no 
uso do espaço público podendo assim efetivamente servir como subsídio para uma formulação de futuros planos e políticas de 
transporte, colocando a multimodalidade como alternativa para viagens urbanas.

814 - AC - POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA E CICLISMO URBANO: ANÁLISE DA CONCENTRAÇÃO ATMOSFÉRICA 
DE MATERIAL PARTICULADO FINO SOBRE A REDE CICLOVIÁRIA DA CIDADE DE SÃO PAULO EM 2018
Fabrício Pietrobelli, Júlio Celso Borello Vargas

A atividade de transporte aparece como o contribuinte mais importante para a exposição pessoal diária à poluição do ar. Para os 
ciclistas, a quantidade de ar inalado durante a viagem é até 4,3 vezes maior do que um passageiro de automóvel. Ainda, o material 
particulado fino (MP2.5) favorece o desenvolvimento de câncer. Este artigo analisa espacialmente as concentrações atmosféricas de 
MP2.5 sobre a malha cicloviária de São Paulo em 2018 e verifica se os valores atendem aos padrões de qualidade do ar brasileiro e 
internacional. Um software de sistema de informação geográfica (GIS) foi usado para interpolar os valores medidos pelo estado de 
São Paulo e transferir para a rede cicloviária. Os resultados mostram que há uma variação espacial significativa das concentrações 
de MP2,5 e que nenhum trecho da rede cicloviária atendeu aos limites recomendados pela Organização Mundial de Saúde. Mesmo 
assim, os valores máximos obtidos respeitam os limites nacionais.

133 - AC - CICLO DE VIDA DO PNEU NO SETOR DE TRANSPORTE PESADO: UM MODELO DINÂMICO
Thomas Artur Paccola Tobler, Caroline Rodrigues Vaz, Mauricio Uriona Maldonado

O modal mais utilizado em toda extensão do território nacional é o transporte rodoviário, que vem em ascensão desde políticas 
executadas na década de 50. O transporte de carga em dimensões continentais como Brasil gera inúmeros desafios, principalmente 
pelo fato de perder eficiência com a falta de condições de estradas e não possuir malhas ferroviárias compatíveis com o tamanho 
do país, além de porto arcaicos. Um reflexo direto das condições das estradas é justamente nos pneus que os veículos utilizam e 
problemas ambientais oriundos do descarte incorreto de pneus. O objetivo deste trabalho foi analisar a influência de três políticas 
no volume de reforma e destinação de pneu. A metodologia utilizada para testar e analisar o modelo foi da dinâmica de sistemas. 
Com base nas três políticas estudadas, diversos cenários foram analisados e discutidos.

Aspectos Econômicos Sociais Políticos e Ambientais do Transporte
ST - Estratégias de Planejamento I

6 - AC - A DINÂMICA DE SISTEMAS COMO FERRAMENTA DE SUPORTE AO TRANSPORTE SUSTENTÁVEL
Victor Hugo Souza de Abreu, Andrea Souza Santos

Nas últimas décadas, há um crescente interesse pela promoção do desenvolvimento sustentável, que busca reduzir os efeitos 
negativos das atividades humanas, como congestionamentos, poluição ambiental e a contribuição para o agravamento do 
aquecimento global, como o aumento da disparidade entre as sociedades, associadas à ocupação desordenada do meio urbano e a 
priorização do transporte privado. Nesse sentido, esta pesquisa busca averiguar, por meio de uma Revisão Bibliográfica Sistemática, 
estudos científicos que aplicam a Dinâmica de Sistemas na solução de problemas relacionados ao transporte sustentável. Os 
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resultados identificam que existem sete grandes áreas de aplicação sobre esse assunto que são: dinâmica de transições, políticas 
de incentivo ao transporte sustentável, divisão modal sustentável, logística sustentável, análise do ciclo de vida, poluição ambiental 
e nível de desempenho de estações e terminais.

33 - AC - AVALIAÇÃO DE ATIVIDADE INTERMODAL EM JOÃO PESSOA
Jefferson Thiago Macedo, José Rodrigo Viana Monteiro, Maisa Beatriz Marinho Fausto da Silva, Regiane Aparecida de Souza e 
Silva, Ricardo Almeida de Melo

Este artigo trata de um Desafio Intermodal cujo foco foi avaliar o tempo de viagem desenvolvido por diferentes modos de 
transporte da cidade de João Pessoa. Contudo, outros parâmetros foram avaliados para permitir uma análise comparativa, sendo 
eles: quantidade de poluentes, níveis sonoros, custos, gasto energético e a qualidade do trajeto feito pelos participantes. Utilizou-
se de uma metodologia quantitativa e qualitativa para análise dos dados. Os resultados mostraram a bicicleta como melhor modal, 
exceto pelo tempo de viagem e a falta de espaços seguros para o uso como transporte, confirmando assim, a necessidade de 
melhores políticas para a mobilidade urbana e para os transportes não motorizados.

325 - AC - USO DE INDICADORES PARA AVALIAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO
Rafaela de Sousa Medeiros, Ricardo Almeida de Melo, Pablo Brilhante de Sousa

O sistema viário urbano é formado pelas vias de transporte, estruturas que estão diretamente ligadas às atividades desenvolvidas 
nas cidades e que, devido a isso, necessitam de investimentos e políticas públicas que proporcionem um bom nível de serviço 
aos usuários. O presente trabalho buscou identificar indicadores relativos ao sistema viário urbano, usando-os em um método 
para avaliar a qualidade das vias. A partir da revisão bibliográfica, três indicadores foram escolhidos para cada elemento das vias 
(pavimento, ciclofaixa, calçada e drenagem), e avaliações foram feitas em vias da cidade de João Pessoa-PB. O pavimento foi o 
elemento com os melhores resultados em relação à condição atual, enquanto ciclofaixas, calçadas e drenagem tiveram resultados 
variados. A análise estatística das notas mostrou que a maioria das avaliações obteve resultados satisfatórios, mostrando que o uso 
de indicadores e escalas numéricas de classificação podem ser usados na avaliação de todo o sistema viário urbano.

374 - AC - AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE BRASILEIRO NO CENÁRIO 
INTERNACIONAL UTILIZANDO ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS (DEA)
Viviane Adriano Falcão, Flávia de Castro Camioto, Francisco Gildemir Ferreira da Silva, Matheus Pereira Camargo

O desenvolvimento econômico de um país depende diretamente da eficiência do seu sistema de transportes. A importância do 
bom desempenho do setor de transporte para o crescimento econômico e a redução da pobreza é amplamente reconhecida. Há 
muitos estudos que avaliam os modos de transportes, mas não foi encontrado nenhum que faça uma análise em conjunto de 
todos os modos, dessa forma o projeto pretende preencher uma lacuna da literatura. O objetivo do presente trabalho é mensurar 
e analisar a eficiência dos sistemas de transportes do Brasil comparando-os com os países do BRICS, G8 e América do Sul. Por 
meio da Análise Envoltória de Dados, considerando variáveis operacionais (das infraestruturas aeroviária, ferroviária, hidroviária 
e rodoviária, PIB (Produto Interno Bruto) e IDH (Índice de Desenvolvimento Humano). Dessa maneira, com a ferramenta DEA 
(Análise Envoltória de Dados), foi possível observar que o Brasil possui a pior eficiência relativa se comparado aos países do G8 e a 
América do Sul, além de uma eficiência mediana no grupo dos BRICS, trazendo ainda informações comparativas a serem seguidas 
pelo país.

463 - AC - O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO EM REGIÕES METROPOLITANAS: O 
CASO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS
Tatiana Schreiner, Geruza Kretzer, Rosália Lara de Moura Dors Pessato, Werner Kraus Junior, Bernardo Meyer

O objetivo do trabalho é analisar os principais desafios encontrados no desenvolvimento do projeto de integração do transporte 
coletivo da Região Metropolitana de Florianópolis (RMF) em andamento desde 2016. É feito um panorama crítico sobre o marco 
regulatório dos instrumentos de atuação entre os entes federativos e uma análise de estudos de casos que evidenciam desafios 
e aprendizagens na gestão do transporte coletivo. Os resultados apontam que diante da existência de um Plano de Mobilidade 
Urbana Sustentável (Plamus), e da criação de um ente metropolitano, há uma janela de oportunidades para o fortalecimento desta 
nova estrutura, e para que as instituições envolvidas intensifiquem o diálogo com os municípios para dar continuidade ao projeto. 
Por fim, constatou-se que ainda existem muitos desafios a serem vencidos e que a sociedade civil tem um papel fundamental na 
aceitabilidade da rede proposta.

493 - AC - A NECESSIDADE DE UM PACTO SOCIAL PARA A VIABILIZAÇÃO DOS PLANOS DE MOBILIDADE 
URBANA
Vinicius Henter Carneiro Bastos, Renato Guimarães Ribeiro, Romulo Dante Orrico Filho

A baixa qualidade da mobilidade urbana das cidades brasileiras exige mudanças estruturais, que invertam a lógica de priorização 
do transporte individual motorizado, assim como determinam a Política Nacional de Mobilidade Urbana e, consequentemente, os 
planos municipais de mobilidade urbana. Entretanto, o desafio que se coloca é como vencer a resistência de diferentes atores 
sociais não dispostos a arcar com os custos em prol de uma melhor mobilidade urbana para todos. Para isso, é preciso entender 
a lógica da ação coletiva: o que pode fazer com que um indivíduo atue espontaneamente em prol do grupo do qual faz parte? E 
trazer esse debate da economia e das ciências sociais para a engenharia de transporte. Um pacto da mobilidade urbana é uma 
saída para superar a resistência de determinados atores sociais, viabilizando assim os planos de mobilidade. Um pacto na lógica 
“ganha-ganha”, com cada ator sendo recompensado ao participar dele.

Aspectos Econômicos Sociais Políticos e Ambientais do Transporte
ST - Políticas Públicas em Transportes I

50 - RT - INFLUÊNCIA DE POLÍTICAS DE SUBSÍDIOS DE TARIFA DO TRANSPORTE PÚBLICO SOB O 
ASPECTO DA EQUIDADE SOCIAL
Gabriella Vitorino Guimarães, Marcelino Aurelio Vieira da Silva
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As políticas de transporte devem ser avaliadas além dos aspectos técnico e operacional, englobando também o viés social, que 
permite analisar como elas afetam a qualidade de vida e o bem-estar da população. Com base nisso, este trabalho tem como foco 
a proposta de um procedimento para analisar a influência da política de subsídios de tarifa do transporte público sob o enfoque 
da equidade social, com uso de indicadores de acessibilidade e medida de equidade social, selecionados a partir da revisão de 
literatura. A aplicação inicial foi realizada na cidade de Medellín-CO. Constatou-se que os usuários do transporte individual têm um 
maior número de empregos acessados do que os do transporte público; os de renda superior apresentam melhor acessibilidade 
do que os de renda menor, embora àqueles não sejam beneficiários de políticas de subsídios; e as áreas mais próximas à região 
central também são mais acessíveis.

239 - RT - DINÂMICA DE SISTEMAS PARA AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DA POLÍTICA NACIONAL DE 
MOBILIDADE URBANA
Wlisses Bonelá Fontoura, Glaydston Mattos Ribeiro

O atual padrão de mobilidade urbana das cidades brasileiras é o resultado do crescimento desordenado do espaço urbano nas 
últimas décadas. Para auxiliar na solução dos atuais problemas de mobilidade urbana, é necessário a intervenção dos governos 
por meio de políticas públicas. 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 no uso do solo, no redesenho da cidade e nas variáveis 
sociais, ambientais, econômicas e de tráfego. Além de apresentar este modelo, ao final deste trabalho, pretende-se propor medidas 
de mitigação para um estudo de caso na cidade do Rio de Janeiro.

59 - AC - O COMEÇO DE UM NOVO CICLO DE REGULAMENTAÇÃO DOS TRANSPORTES NA TRANSIÇÃO 
PARA O PARADIGMA DA MOBILITY AS A SERVICE (MAAS)
Matheus Henrique de Sousa Oliveira, Thais Ohana Ferreira de Araújo, Vinicius Henter Carneiro Bastos

Mobility as a Service denomina a organização da indústria dos transportes a partir da agregação e comercialização de diversos 
serviços em um ecossistema que proporcione uma solução mais eficiente para a conexão entre pessoas e atividades nas cidades. 
Embora esta concepção organizacional ainda esteja em fase exploratória, os novos serviços que vão compor este sistema já 
começam a operar nas principais cidades do mundo. Suportadas pelo investimento de grandes fundos de capitais, a entrada e a 
escalada de serviços como a UBER aconteceram em diversos casos de forma mais rápida que a capacidade responsiva do agente 
regulador e operadores estabelecidos. A partir da constatação do impacto desse rompimento para o planejamento urbano das 
cidades brasileiras, o presente artigo propõe uma reflexão sobre o fim de um ciclo regulatório no setor de transportes urbanos 
baseado no poder concedente do estado e as forças de transição para um modelo regulador em MaaS.

245 - AC - A PARTICIPAÇÃO POPULAR NA GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA: ESTUDO DE CASO DAS 
DEMANDAS APRESENTADAS PELAS COMISSÕES REGIONAIS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO 
HORIZONTE (MG)
Luís Otávio Rocha Castilho, Bárbara Abreu Matos, Carlos Fernando Ferreira Lobo, Leandro Cardoso

Os processos de participação popular têm se intensificado após a reabertura política do Brasil, sobretudo, após a Constituição 
Federal de 1988 e, nos campos dos transportes, trânsito e planejamento urbano, após a promulgação do Estatuto da Cidade 
e do Plano Nacional de Mobilidade Urbana, que preconizam a participação popular no processo decisório das políticas públicas 
das grandes cidades brasileiras. O presente artigo tem como objetivo analisar, quantificar, qualificar e mapear as demandas 
apresentadas pela Comissão Regional de Transportes e Trânsito (CRTT), instância de participação popular vinculada à Empresa de 
Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTRANS S/A), que assegura um espaço de participação popular no âmbito das políticas 
municipais de transportes, trânsito e mobilidade urbana.

279 - AC - AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA POLÍTICA NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA POR MEIO DA 
DINÂMICA DE SISTEMAS: UM ESTUDO DE CASO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Wlisses Bonelá Fontoura, Glaydston Mattos Ribeiro, Gisele de Lorena Diniz Chaves

A mobilidade urbana resulta da interação entre os deslocamentos de pessoas e bens nas cidades com os modos de transporte, 
serviços e infraestruturas. Devido a esta complexidade, a mobilidade urbana é um dos principais desafios enfrentados pelas cidades 
atualmente e, consequentemente, é uma das prioridades na pauta do planejamento das cidades. Para apoiar esse planejamento, 
em 2012, a Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU) foi desenvolvida para integrar os diferentes modos de transporte e 
melhorar a acessibilidade e a mobilidade no espaço urbano. Neste contexto, este trabalho tem como objetivo apresentar um 
modelo de apoio à decisão, utilizando a Dinâmica de Sistemas como ferramenta de modelagem e simulação, para avaliar os efeitos 
da implementação da PNMU, com foco nas variáveis ambientais, econômicas e de tráfego. Para verificar a aplicabilidade do modelo 
proposto, foi realizado um estudo de caso na cidade do Rio de Janeiro.

214 - RT - VIABILIZANDO O USO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS NO TRANSPORTE DE CARGA NO BRASIL
Leandro Rocha Barros, Marcio de Almeida D’Agosto

O transporte de cargas é economicamente vital para a sustentação de qualquer sociedade, e com a urbanização cada vez maior, 
seus valores de demanda só tendem a aumentar, o que leva a preocupações sobre as fontes de energia utilizadas pelos veículos, 
que ao decorrer dos anos poluíram o Meio Ambiente e contribuíram para o agravamento do efeito estufa. Os veículos elétricos 
surgem como a melhor alternativa para um frete urbano sustentável, mas apesar de seus inúmeros benefícios, ainda enfrentam 
diversas barreiras que impedem a sua evolução no mercado. O trabalho visará propor soluções para resolver essas desvantagens e 
definir qual o porte do veículo e a forma de recarga adequados às diferentes operações de transporte de carga e após isso, sugerir 
políticas públicas para promover a expansão dos veículos elétricos no transporte de carga e implantar a infraestrutura necessária 
para um adequado funcionamento para todos os operadores do negócio.

18 - RT - PROPOSTA DE MODELO DE AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE 
MOBILIDADE URBANA NOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS
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Victor Hugo-Pereira, Hilda Alberton de Carvalho

Este trabalho objetiva apresentar um relatório da dissertação do Programa de Mestrado em Planejamento e Governança Pública 
da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), que está em andamento no momento. A dissertação, cujo título encabeça 
este relatório, tem por objeto desenvolver um modelo de avaliação da implantação da Política Nacional de Mobilidade Urbana 
(PNMU) nos municípios brasileiros. Será realizado estudo estruturado para a seleção e análise da literatura científica recente 
referente ao tema Mobilidade Urbana, no qual se buscará identificar soluções em mobilidade apresentadas pela literatura desde a 
sanção da PNMU. Pretende-se como resultado principal do projeto propor um modelo de avaliação para avaliação de implantação 
da política de mobilidade urbana nos municípios Brasileiros

Aspectos Econômicos Sociais Políticos e Ambientais do Transporte
ST - Políticas Públicas em Transportes II

412 - AC - VERIFICAÇÃO DE EFETIVIDADE POTENCIAL DA POLÍTICA NACIONAL PARA TRANSFORMAR A 
MOBILIDADE DAS CIDADES BRASILEIRAS
Isabel Cristina de Oliveira Magalhães, Enilson Medeiros dos Santos

Este trabalho verifica se a Política Nacional de Mobilidade Urbana, por meio de planos municipais, tem potencial de transformar a 
mobilidade das cidades brasileiras. Inicialmente, aplicou-se a dez planos municipais de mobilidade urbana dois métodos avaliativos: 
avaliação de conformidade com a Política Nacional e potencial transformador. Posteriormente, os resultados das avaliações foram 
examinados para a hipótese de normalidade, por quatro testes: Shapiro-Wilk, d’Agostino-Pearson, Jarque-Bera e Anderson-
Darling. Na sequência, calcularam-se coeficientes de correlação (Pearson, Spearman e Kendall) para os pares de vetores de dados, 
testando-se em cada caso a validade da hipótese de correlação positiva. Por fim, para esses mesmos pares, realizaram-se análises 
de regressão linear. Após apreciação dos resultados analíticos, pôde-se contatar que conformidade e potencial transformador dos 
planos registram forte correlação positiva, constatando-se que, se efetivada pelos planos, a Política Nacional possui potencial para 
transformar a mobilidade das cidades brasileiras.

436 - AC - A MOBILIDADE URBANA BRASILEIRAS ESTÁ PREPARADA PARA SE TORNAR SMART? UMA 
AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS TERMOS DE SMART MOBILITY NOS PLANOS DE MOBILIDADE
Shanna Trichês Lucchesi, Rafael Reis de Candido, Stefanie Pedone Schwabe, Flavia Manica Siviero

Uma cidade não será inteligente se a forma como seus cidadãos realizam seus deslocamentos diários também não for inteligente. 
Pouco explorado na literatura nacional, o conceito de mobilidade inteligente pode ser descrito através se uma série de iniciativas 
e novas tecnologias e a forma como as cidades os implementam podem ser indicadores da estratégia de mobilidade inteligente 
das cidades. Esse estudo busca avaliar se as cidades estão preparando-se para a era smart incorporando essas ações nos seus 
planos de mobilidade. Através de uma busca de palavras chaves foram identificados os indicadores de mobilidade inteligente que 
posteriormente foram pesquisados nos textos dos planos de mobilidade já publicados. Os resultados apontaram que a maioria 
das cidades não inclui em seus planos políticas e ações para tornar a mobilidade da cidade smart. Ainda, foi possível observar que 
o conteúdo relacionado a smart mobility incluso dos planos depende de determinadas características das cidades e da empresa 
executora do plano.

529 - AC - DIREITOS DO CIDADÃO EM PLANOS MUNICIPAIS DE MOBILIDADE URBANA SOB A ÉGIDE DA 
POLÍTICA NACIONAL
Ligia Rabay, Leonardo Herszon Meira, Isabel Cristina de Oliveira Magalhães, Enilson Medeiros dos Santos

Este artigo enfoca o direito à cidade sob a égide da política nacional por meio da análise da abordagem dos direitos do cidadão 
previstos na legislação pertinente nos planos municipais de mobilidade urbana. Um detalhamento da legislação referente ao direito 
dos usuários foi realizado com o intuito de elencar os itens que devem ser abordados nos planos de mobilidade para garantir 
o direito dos cidadãos. Em seguida, quatro planos de mobilidade foram analisados para averiguar se eles abordam o direito do 
cidadão em sua totalidade como dito na legislação federal. Ao final da análise, os planos de Olinda (PE), Macaé (RJ), Parnamirim 
(RN) e São Gonçalo do Amarante (RN) obtiveram um percentual de 95%, 48%, 93% e 87% de abordagem do direito do cidadão, 
respectivamente. Quando comparado com a análise de conformidade realizada por Magalhães e Santos (2019), o plano de Macaé 
(RJ) foi o que apresentou maior divergência.

535 - AC - PARTICIPAÇÃO E ENVOLVIMENTO DE ATORES SOCIAIS NA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE 
MOBILIDADE URBANA: O CASO DE OLINDA (PE)
Francisco José Vasconcelos de Andrade, Maurício Oliveira de Andrade, Enilson Medeiros dos Santos

Este trabalho se propõe a estudar a participação e o envolvimento de atores sociais na elaboração de planos de mobilidade urbana. 
Uma breve revisão da literatura relevante, enfocando base teórico-conceitual e melhores práticas, deu suporte à construção de 
um marco de referência para a análise de um caso empírico, qual seja o do município de Olinda (Pernambuco). Conclui-se que 
a experiência de Olinda resultou positiva, embora apresente limitações, e aponta-se iniciativas e práticas que podem apoiar a 
superação dos problemas encontrados.

595 - AC - AVALIAÇÃO COMPARATIVA ENTRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS BRASILEIRAS E INTERNACIONAIS 
PARA O TRANSPORTE ESCOLAR POR BICICLETAS
Debora Batista Basílio, Letícia Gonçalves Silva, Poliana de Sousa Leite, Willer Luciano Carvalho

Reporta-se neste trabalho o uso da bicicleta para realização do trajeto casa-escola-casa de modo que, o objetivo consiste na 
realização de uma revisão sistemática da literatura para analisar as políticas públicas nacionais e internacionais direcionadas ao 
transporte de estudantes por bicicleta. Para isso, foram utilizadas as bases de dados Google Acadêmico, Periódicos CAPES/MEC, 
US National Library of Medicine e National Institutes of Health, e de palavras-chave como deslocamento ativo e bicicleta escolar, 
podendo concluir com a análise dos estudos selecionados que a maioria das políticas internacionais investem em questões de 
infraestrutura para os ciclistas nas proximidades das escolas e, no Brasil, as políticas consistem em definir um modelo de bicicleta 
e associá-la como meio complementar à outros veículos.
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624 - AC - ANÁLISE DAS MEDIDAS DE RESTRIÇÃO VEICULAR EM CENTROS URBANOS DE CIDADES DE 
PEQUENO PORTE
Dannúbia Ribeiro Pires, Leonardo Herszon Meira, Maria Victória Leal de Almeida Nascimento, Michael Vanderlei da Silva

Devido ao aumento significativo da frota de veículos nos últimos anos no Brasil, as cidades de pequeno porte têm experimentado 
um grande aumento do número de veículos, principalmente nos seus centros urbanos, onde são concentradas as principais 
atividades de um município. Esse aumento de veículos gera problemas relacionados ao planejamento inadequado do espaço 
urbano, como congestionamentos e falta de estacionamento para atender esta demanda, além de contribuir para a insatisfação da 
população. Diante disso, o objetivo deste trabalho é analisar a aceitabilidade das medidas de restrição à circulação e de restrição 
ao estacionamento dos veículos, através de entrevistas com a população, visando melhorar a mobilidade nos centros urbanos das 
cidades brasileiras de pequeno porte. Após a análise, foi possível verificar que a maioria dos entrevistados consideram as medidas 
de restrição fiscal e de regulamentação, ao estacionamento e à circulação, respectivamente, como mais importantes a serem 
adotadas nos centros das cidades.

495 - AC - PROPOSTA DE UM SISTEMA DE ROTAS CICLOVIÁRIAS PARA UM MUNICÍPIO DE PEQUENO 
PORTE
Yasmin Dantas de Araújo, Ingrid Rebouças de Moura, Luis Henrique Gonçalves Costa, Herbert Ricardo Garcia

A organização espacial das cidades brasileiras e dos seus sistemas de transporte vem promovendo um arranjo desigual de 
acessibilidade. É nesse cenário carente de incentivo ao uso de modos de transportes acessíveis, democráticos e saudáveis que o 
trabalho propõe um planejamento para a implantação de um sistema cicloviário em um município de pequeno porte, tendo como 
objeto de estudo a cidade de Angicos/RN. Nesse sentido, foi aplicado questionários a usuários e possíveis usuários, a fim de 
traçar um perfil e definir os polos geradores de viagem (PGV). Com base na metodologia proposta por Cardoso e Campos (2016), 
verificou-se as rotas com melhor viabilidade de implantação, utilizando o software Qgis para cálculo da rota mínima. Por fim, é 
apresentada uma proposta do sistema cicloviário para o município ilustrando alguns trechos da rota por meio do software Sketchup 
Pro®, com sugestões de melhorias nos segmentos que comporão o sistema.

Aspectos Econômicos Sociais Políticos e Ambientais do Transporte
ST - Políticas Públicas em Transportes IIÍ

711 - AC - PLANOS DE MOBILIDADE URBANA: AVALIAÇÃO QUALITATIVA DA PARTICIPAÇÃO POPULAR 
EM CONFORMIDADE COM A LEI DE MOBILIDADE URBANA O CASO DO MUNICÍPIO DE OLINDA-PE
Karla Denise Castro Leite, Maria Leonor Alves Maia, Enilson Medeiros dos Santos

Conforme preceitua a Lei Federal nº 12.587/2012, da Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU), é direito do cidadão participar 
da elaboração da política local e do correspondente Plano Municipal de Mobilidade Urbana (PMMU), devendo ser assegurada sua 
participação. O propósito do presente artigo é avaliar o valor dos resultados das oficinas de participação popular na construção 
de Planos de Mobilidade na perspectiva da conformidade com a referida Lei. A análise do modo de participação e das propostas 
sugeridas pela população no Plano de Mobilidade de Olinda-PE, o caso em estudo, permite destacar os pontos de maior ou menor 
adesão aos princípios, diretrizes e objetivos da PNMU, salientando aspectos e considerações que mereçam reavaliação do Poder 
Público para a efetivação do PLAMOB OLINDA.

21 - AC - TRANSPORTE A PÉ E SEGURANÇA PESSOAL: UMA ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DA LITERATURA
Otavio Henrique da Silva, Luciana Mação Bernal, Ana Beatriz Pereira Segadilha dos Santos, Luciana Mayumi Nanya, Suely da 
Penha Sanches

Considerando a falta de segurança pessoal como uma das principais barreiras ao transporte a pé, este estudo objetivou analisar 
a literatura científica relacionada ao tema por meio de análise bibliométrica. Após busca na base Scopus e refinamento amostral, 
obteve-se um Total de Publicações (TP) igual a 214, no período entre 2004 e 2018, com um Total de Citações (TC) de 7.163. A 
maioria das publicações (52,8%) aborda a caminhada de modo genérico, entretanto há maior destaque para a área da saúde. 
Também, dados subjetivos são mais frequentemente utilizados (62,6%), sendo usualmente obtidos por pesquisa de opinião. A 
maior parte das publicações tem como autores, pesquisadores de instituições de países desenvolvidos (86,4%), com destaque 
para os Estados Unidos (TP = 80; TC = 3.429). Quanto aos autores, destaca-se a produtividade de Sallis J. F. por possuir o maior 
número de produções e de citações (TP = 22; TC = 1.095; índice h = 17).

490 - AC - A IMPORTÂNCIA DO TRANSPORTE PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS NA ROTINA 
ACADÊMICA DE CAMPI UNIVERSITÁRIOS DO INTERIOR DO NORDESTE
Bárbara Conceição da Rocha Andrade, Leonardo Herszon Meira, Anísio Brasileiro

A expansão e interiorização do ensino superior no Brasil se deu com a instalação de universidades em cidades-polos regionais que 
atendem a muitos municípios vizinhos. Os estudantes que optam por permanecerem em suas cidades e se deslocam todos os dias 
para as universidades enfrentam longas viagens que podem comprometer seu desempenho acadêmico. O objetivo deste estudo é 
analisar em que medida o transporte público intermunicipal inibe o acesso a campi universitários do interior do Nordeste. O campus 
analisado é o Centro Acadêmico do Agreste da UFPE onde questionários foram aplicados aos seus usuários com o intuito de analisar 
o perfil das viagens (casa-universidade). Concluiu-se que o transporte público intermunicipal atende a apenas 4,6% dos estudantes 
entrevistados e a grande demanda dos usuários de outros municípios é atendida pelo transporte fretado. O custo, a regularidade 
e a conveniência de horários oferecidos pelo transporte fretado justificam esse resultado.

673 - AC - ACESSO A CAMPI UNIVERSITÁRIOS POR ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO: UM ESTUDO DA 
LITERATURA INTERNACIONAL RECENTE
Jade Cunha Lopes, Enilson Medeiros dos Santos

O peso das instituições de ensino superior no comportamento modal do ambiente urbano em que se situam perpassa a dimensão 
espacial, o papel de formadoras de opinião e a possibilidade de funcionar como um laboratório de boas práticas. Devido a sua 
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importância, vários estudos com o foco nos deslocamentos de estudantes de graduação para este tipo de instituição têm sido 
desenvolvidos no mundo todo. O presente trabalho realiza uma revisão bibliográfica acerca da produção internacional sobre o 
tema, com um enfoque nas perspectivas abordadas, nas metodologias aplicadas e resultados obtidos. Os resultados apontam a 
predominância da busca pela compreensão do comportamento modal dos estudantes e de variáveis explicativas, com a utilização 
de métodos de modelagem como modelos de escolha discreta e análise multivariada de dados. O comportamento se mostra 
heterogêneo, dependente do contexto nacional e local em que o campus se encontra.

646 - AC - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, FLUXO DE RENDA E CONSUMO: AVALIANDO 
OS EFEITOS ECONÔMICOS DE UMA POLÍTICA DE SUBSÍDIO CRUZADO DA CIDE PARA A ECONOMIA 
BRASILEIRA
Andressa Lemes Proque, Admir Antonio Betarelli Junior, Fernando Salgueiro Perobelli

No Brasil, o transporte de passageiros tornou-se um item típico do orçamento familiar e mudanças estruturais nesse tipo de 
serviço afetam as famílias de maneira diferente. Famílias exibem posições distintas na distribuição de renda e de consumo, sendo 
algumas delas mais dependentes da oferta de serviços de transporte público. Assim, políticas direcionadas ao setor geram, pois, 
efeitos redistributivos de renda e afetam a composição de consumo e estrutura produtiva de uma economia. A Contribuição de 
Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) – combustíveis representa um imposto indireto que afeta a estrutura de custos das 
atividades de transporte de passageiros. O objetivo deste artigo consiste em avaliar os efeitos econômicos de uma política de 
subsídio cruzado à provisão do serviço de transporte público via oneração da CIDE-gasolina e desoneração CIDE-diesel, que pode 
influenciar uma eventual substituição de demanda entre transporte público e privado nas preferências das famílias. Para tanto, o 
trabalho desenvolve um modelo nacional Dinâmico de Equilíbrio Geral Computável (EGC) com o banco de dados baseado na Matriz 
de Contabilidade Social Brasileira (MCS) no ano de 2010, detalhando a geração e apropriação de renda por diferentes fontes e 
estrutura de gastos, bem como as preferências de 10 famílias representativas por 4 serviços de transporte de passageiros.

Aspectos Econômicos Sociais Políticos e Ambientais do Transporte
ST - Gestão do Transporte Ferroviário e Hidroviário

112 - AC - MUITAS POSSIBILIDADES, POUCA SUSTENTABILIDADE: ANÁLISE DE GOVERNANÇA DO 
TRANSPORTE HIDROVIÁRIO INTERIOR NA AMAZÔNIA
Bruna Renata Cavalcante de Barros, Eliezé Bulhões de Carvalho, Antonio Cesar Pinho Brasil Junior

As hidrovias dos rios Madeira, Tapajós e Tocantins integram o Corredor Logístico Norte e são adequadas ao transporte de commodities 
porque comportam embarcações com capacidade equivalente a centenas de caminhões. Entretanto, as interações entre os atores 
que integram esse sistema não haviam sido estudadas. Este trabalho visa caracterizar o arranjo de governança nas hidrovias do 
Corredor Logístico Norte por meio da Institutional Analysis and Development (IAD), estrutura que considera o jogo formal de 
atores no processo de tomada de decisão. Constatou-se o domínio pelo Congresso Nacional e pelo Governo Federal, enquanto a 
participação social de atores não governamentais é restrita a setores produtivos organizados. As necessidades das comunidades 
ribeirinhas sequer são consideradas na elaboração e na implementação das políticas públicas relacionadas ao transporte hidroviário 
na Amazônia. Concluiu-se que o sistema estudado poderia se beneficiar da governança policêntrica, com maior inclusão de atores 
não-governamentais para superar obstáculos ao desenvolvimento sustentável.

143 - AC - AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA DE INVESTIMENTOS EM FERROVIAS DE CARGA: UMA 
APLICAÇÃO PRÁTICA À MALHA PAULISTA
Daniel Alfredo Alves Miguel, Alexandre Porto Mendes de Souza

Um projeto de transportes é viável para a iniciativa privada se suas receitas forem maiores que seus custos. Para a sociedade, 
porém, a análise de viabilidade vai além, fazendo-se necessária uma avaliação socioeconômica, que compare custos e benefícios. 
Os custos correspondem à soma do Capex e do Opex, já os benefícios são de difícil determinação. Nesse contexto, propõe-se a 
aplicação conjunta de metodologias nacionais e internacionais para avaliação socioeconômica de investimentos em ferrovias de 
carga. Utiliza-se a metodologia de fluxo de caixa do DNIT, da qual se extraem indicadores de viabilidade, complementada com 
estudo da UIC para cálculo dos benefícios ambientais, urbanos e de redução de acidentes. Para obtenção do VPL, adota-se o WACC 
regulatório da ANTT. Por fim, aplica-se esse método à análise dos investimentos propostos para renovação da concessão da Malha 
Paulista, resultando na relação benefício-custo de 1,60 e payback de sete anos.

255 - AC - FINANCIAMENTO PÚBLICO PARA O TRANSPORTE PRIVADO FERROVIÁRIO DE CARGAS NO 
BRASIL
Aurélio Ferreira Braga, Erivelton Pires Guedes, Marcus Vinicius da Silva Faria

Este trabalho debate a visão do transporte ferroviário de cargas e questiona algumas de suas premissas básicas. Uma breve análise 
da contribuição do transporte ferroviário para economia brasileira é realizada para verificar se o mesmo atende às expectativas do 
país, seguida de uma discussão sobre o caráter público deste serviço de transporte. A análise apresentada mostra que, ao final de 
20 anos, os grandes clientes tornaram-se os controladores e concentraram seus investimentos nos corredores que melhor atendem 
suas cadeias logísticas. Indica-se, assim, que há, no momento, um financiamento público para transporte privado ferroviário de 
cargas. Pretende-se, assim, contribuir para o debate sobre o futuro das concessões ferroviárias, oferecendo uma visão mais ampla 
das possibilidades de financiamento e de tipos de serviços.

336 - AC - PROPOSTA DE MODELO DE GESTÃO ADAPTATIVA DE ECLUSAS POR MEIO DE PONTOS DE 
INFLEXÃO
Eliezé Bulhões de Carvalho, Murielly Sthefhany de Almeida Calaça, Sergio Miranda, Bruna Renata Cavalcante de Barros, Antonio 
Cesar Pinho Brasil Junior

O presente artigo estuda a gestão das eclusas e barragens sob responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT), avaliando fatores como manutenção e envelhecimento das infraestruturas. A pesquisa é baseada nos conceitos 
de pontos de inflexão e gestão adaptativa, e guiada pelos planos do Governo Federal para o setor de transportes, na documentação 
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técnica das eclusas e nos resultados de visitas realizadas às eclusas. Metade das eclusas estudadas encontram-se próximas dos 
50 anos e em breve necessitarão de intervenções para manter sua operacionalidade. O estudo conclui que a implantação de um 
programa para prover o acompanhamento dessas eclusas, subsidiará os gestores e técnicos na decisão do melhor momento para 
realizar recuperações ou modernizações nos sistemas.

573 - RT - USO DE MODELAGEM FLUIDODINÂMICA COMPUTACIONAL(CFD) ATRAVÉS DA FERRAENTA 
ANSYS FLUENT APLICADA A ESTRUTURAS HIDRÁULICAS DE TRANSPOSIÇÃO DE DESNÍVEL (ECLUSAS)
Eduardo André Hartmann, José Carlos Cesar Amorim, Marcelo de Miranda Reis

Eclusas de navegação são estruturas utilizadas para transposição de desníveis por embarcações. Os projetos de eclusas necessitam 
de estudos mais detalhados relacionado aos diversos comportamentos hidráulicos do sistema. Tendo em vista que normalmente 
modelos em escala reduzida são utilizados em projetos de eclusas, este trabalho propõe a utilização de ferramentas computacionais 
para auxiliar o desenvolvimento de uma solução viável e segura, com a redução de tempo gasto com o projeto. O objetivo desta 
pesquisa é desenvolver um modelo de análise computacional de um sistema de transposição de desnível, através da ferramenta 
Ansys Fluent. Para a validação dos resultados, serão utilizados os dados experimentais já obtidos de uma eclusa de alta queda e 
com distribuição longitudinal balanceada. Acredita-se que ao fim deste projeto, o modelo servirá de parâmetro para projetos de 
eclusas no Brasil, visando maior eficiência e segurança na transposição dos desníveis.

Aspectos Econômicos Sociais Políticos e Ambientais do Transporte
ST - Transporte e Inclusão Social

28 - AC - MOBILIDADE URBANA E GÊNERO: UMA REVISÃO BIBLIOMÉTRICA
Luciana Mayumi Nanya, Luciana Mação Bernal, Ana Beatriz Pereira Segadilha dos Santos, Otavio Henrique da Silva, Suely da 
Penha Sanches

Os significados de mobilidade urbana para homens e mulheres são diferentes devido as suas necessidades de deslocamentos, 
experiências e percepções diferentes dos modos de transporte. A revisão da literatura tradicional apresenta análise e interpretação 
em profundidade sobre o tema, enquanto a revisão bibliométrica apresenta estudos quantitativos para pesquisas. Este artigo tem 
como objetivo apresentar uma revisão bibliométrica das últimas duas décadas (1998-2018) sobre o tema mobilidade urbana e 
gênero. Os resultados mostram as análises quantitativas de 391 publicações, sendo que os EUA apresentam maior representatividade 
e quantidade de citações. O Brasil ainda não apresenta produção acadêmica significativa sobre o tema mobilidade urbana e gênero, 
estudos estes que poderiam auxiliar planejadores urbanos e de transporte na melhoria da acessibilidade a cidade.

51 - AC - A INFLUÊNCIA DA EXCLUSÃO SOCIAL NAS CARACTERÍSTICAS DAS VIAGENS A TRABALHO: UMA 
APLICAÇÃO NA CIDADE DE RECIFE
Ana Beatriz Pereira Segadilha dos Santos, Camila Umbelino Carvalho, Luciana Mação Bernal, Luciana Mayumi Nanya, Otavio 
Henrique da Silva, Suely da Penha Sanches

A exclusão social é um aspecto que vem sendo, há algum tempo, bastante tratado no planejamento urbano em países desenvolvidos. 
No Brasil, apenas recentemente, este tema tem começado a receber maior atenção. Neste contexto, o objetivo deste artigo é 
analisar a relação entre a exclusão social e as características (modo de transporte utilizado e duração declarada) de viagens a 
trabalho da cidade do Recife, com base nos resultados da Pesquisa de Mobilidade realizada em 2017-2018. Foram realizados testes 
estatísticos para identificação de diferenças do comportamento dos níveis exclusão social na escolha pelo modo de transporte e 
tempo de viagens. Os resultados mostraram que os moradores das zonas com menores índices de exclusão tendem a realizar 
viagens mais curtas (até 30min), por modos de transporte individual motorizado, indicando que, estas zonas possuem mais 
serviços e oportunidades de emprego.

406 - AC - EXCLUSÃO SOCIAL, MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE
Gregório Costa Luz de Souza Lima, Licinio da Silva Portugal

O planejamento urbano e de transportes ainda apresenta dificuldades práticas no desenvolvimento de políticas mais inclusivas. 
Definido como a capacidade das pessoas de alcançarem e se engajarem nas atividades normais daquela sociedade, o conceito 
de acessibilidade é defendido na articulação da inclusão social. Entretanto, a sua operacionalização ainda encontra dificuldades 
práticas, principalmente em definir o ponto em que a acessibilidade está abaixo do nível que garante a participação e, assim, a 
inclusão social. Neste sentido, o artigo propõe uma abordagem alternativa de planejamento que articula o conceito de acessibilidade 
com o de mobilidade inclusiva (representada por padrões de viagens). Tal abordagem visa contribuir para a concepção de planos 
de transporte mais inclusivos e dispõe de mecanismos menos complexos e custosos, facilitando assim a implantação em países 
marcados por fortes desigualdades sociais, como o caso do Brasil.

732 - AC - ANÁLISE DOS FATORES SOCIAIS QUE RESTRINGEM A MOBILIDADE URBANA: UM ESTUDO DE 
CASO EM BELO HORIZONTE-MG
Juliana Iara De Freitas Toledo, Gabriella Vitorino Guimarães, Marcelino Aurelio Vieira da Silva

A exclusão socioespacial, que é a combinação das características de exclusão social e da segregação espacial, gera no indivíduo 
uma condição de isolamento, dificultando sua locomoção. Apesar da imobilidade não representar, necessariamente, uma condição 
de exclusão social, é importante identificar os fatores que dificultam a mobilidade, no caso em que se configura como a supressão 
de viagens. Para este trabalho, serão consideradas as barreiras sociais, tendo como objeto de análise as “não viagens” dos 
moradores das áreas urbanas. O estudo de caso foi aplicado no município de Belo Horizonte- MG, utilizando os dados da pesquisa 
Origem Destino do ano de 2012. Como resultado, teve-se que a ocupação é o fator mais influente para a existência da imobilidade.

796 - AC - CARACTERIZAÇÃO DAS DIFERENÇAS NO PADRÃO DE MOBILIDADE DE MULHERES E HOMENS 
EM GRANDES CIDADES BRASILEIRAS
Bianca Macêdo, Davi Garcia Lopes Pinto, Matheus Fontenelle Siqueira, André Soares Lopes, Carlos Felipe Grangeiro Loureiro

Estudos têm apontado para a existência de distintos padrões de mobilidade entre mulheres e homens, ocasionados, principalmente, 



115

pela divisão sexual do trabalho. Nesse contexto, o objetivo principal deste artigo é a caracterização dessas diferenças para a realidade 
brasileira. Para isso, inicialmente foram levantadas hipóteses acerca dessas desigualdades e da relação entre elas e a divisão sexual 
do trabalho. Em seguida, foram selecionadas três capitais representativas de regiões distintas do país para a realização da análise. 
Para cada hipótese levantada, foram definidos indicadores, que foram calculados a partir de dados das pesquisas domiciliares 
mais recentes de cada cidade. A partir disso, foi feita uma comparação dos resultados obtidos para cada capital e uma análise da 
evolução temporal dessa problemática em São Paulo, entre 2007 e 2017. Os resultados obtidos corroboraram, em grande parte, 
com as hipóteses levantadas, mostrando que de fato há diferenças no modo como mulheres e homens deslocam-se no meio 
urbano.

314 - AC - ROTATIVIDADE E SALÁRIOS NO MERCADO DE TRABALHO PARA MOTORISTAS DE CAMINHÃO 
NO BRASIL: UMA ANÁLISE COM DADOS DO CAGED E RAIS DE 2007 A 2019
Victor Haselmann Arakawa

O objetivo deste artigo é analisar a evolução do mercado de trabalho para motoristas de caminhão (rotas regionais e internacionais), 
desde janeiro de 2007 até abril de 2019, à luz da taxa de rotatividade, diferença salarial entre admitidos e desligados e o 
crescimento econômico no período. Destaca-se o possível impacto da paralisação dos transportadores rodoviários de cargas e a 
criação da Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas sobre a demanda de embarcadores e empresas 
de transporte de cargas por motoristas de caminhão.

740 - AC - TEMPO DE EQUILÍBRIO EMPREGO-POPULAÇÃO: PROPOSTA DE INDICADOR PARA AVALIAÇÃO 
DE ACESSIBILIDADE
Matheus Henrique Cunha Barboza, Mariana Souza Carneiro, Claudio Falavigna, Romulo Dante Orrico Filho

O conceito de acessibilidade tem sido muito utilizado para avaliar o quanto o transporte potencialmente ajuda os indivíduos a 
acessarem oportunidades. Esse trabalho ilustra uma nova possibilidade para mensurar acessibilidade, incorporando a população 
de cada área na análise. A acessibilidade a emprego dos bairros da cidade do Rio de Janeiro é calculada com o indicador proposto, 
o tempo de equilíbrio emprego-população, e os resultados são comparados com um tradicional indicador de acessibilidade. Os 
resultados mostram que o indicador pode trazer novas perspectivas para avaliação da acessibilidade, uma vez que diferencia áreas 
de diferentes tamanhos de população. Além disso, o indicador permite dar uma contribuição para além de que os bairros mais 
periféricos têm baixos níveis de acessibilidade devido à alta concentração de empregos nas áreas centrais, o que é interessante em 
especial para cidades latino-americanas, onde esse é um diagnóstico conhecido.

Aspectos Econômicos Sociais Políticos e Ambientais do Transporte
ST - Estratégias de Planejamento II

473 - AC - ESTRESSE OCUPACIONAL DOS MOTORISTAS E COBRADORES DE ÔNIBUS DA RMB. ESTUDO DE 
CASO: LINHAS QUE PASSAM PELO TERMINAL RODOVIÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
Anna Flávia Tavares Braga Damasceno, João da Silva Dias, Marcelo Figueiredo Massulo Aguiar

O estresse ocupacional está presente em várias profissões, no entanto é característica marcante de quem trabalha no sistema de 
transporte público de passageiros, como motoristas de ônibus e cobradores. O presente trabalho investigou os principais fatores 
causadores de estresse ocupacional dos motoristas e cobradores que trabalham nas linhas que atendem o terminal rodoviário da 
Universidade Federal do Pará. Para tanto foram entrevistados 35 cobradores e 34 motoristas. Os principais fatores desencadeadores 
de estresse ocupacional foram o calor (85,5%), possibilidade de assaltos (84%), engarrafamento / horário de pico (71%) e 
horários apertados para completar a rota (65,2%). Os fatores que menos desencadearam estresse ocupacional foram mal-estar ao 
dirigir (46,4%) e falta de intervalo entre viagens consecutivas (43,5%).

528 - AC - UMA REFLEXÃO SOBRE AS DIVERGÊNCIAS E OS PARALELOS ENTRE O PLANEJAMENTO 
TRADICIONAL DE TRANSPORTES E O PLANEJAMENTO DA MOBILIDADE COMPARTILHADA
Rafael Amorim Viana de Moura, Maria Luiza Bastos da Silva e Galindo, Rodrigo Rodrigues Coutinho de Carvalho Macedo, Ilce 
Marília Dantas Pinto de Freitas, Juan Pedro Moreno Delgado

Idealizado em meados da década de 1950 nos Estados Unidos, o Planejamento Tradicional de Transportes (PTT) objetivou definir 
um processo sistemático que tivesse como produtos a projeção da infraestrutura viária, dos veículos e dos serviços dos sistemas de 
transporte. Contudo, se questiona a ampliação desse modelo para os países em desenvolvimento, como o Brasil, devido a ocorrência 
de problemas técnicos, políticos, ideológicos e financeiros. Analogamente, a chegada dos modos de transportes inteligentes 
voltados às plataformas de geolocalização de celulares smartphones, também conhecidos como transportes compartilhados ou 
mobilidade compartilhada, evidencia uma necessidade por novas diretrizes de planejamento, diferentes daquelas propostas pelo 
PTT. Deste modo, este trabalho objetivou realizar uma comparação entre o planejamento tradicional e o planejamento voltado 
para a mobilidade compartilhada, destacando as principais diferenças e os principais paralelos da expansão destes modelos para 
os países em desenvolvimento. A abordagem comparativa é apresentada em três tópicos metodológicos.

570 - AC - ANÁLISE SOBRE O IMPACTO DOS APLICATIVOS DE RIDESOURCING NAS AÇÕES DOS PLANOS 
DE MOBILIDADE URBANA
Douglas Lima Martins, Leonardo Herszon Meira, Maria Leonor Alves Maia, Anísio Brasileiro

Com a popularização dos smartphones, muitos serviços têm emergido e o ridesourcing é um deles. Esse serviço tem crescido 
exponencialmente e os principais motivos atribuídos para isso é sua confiabilidade e custo. Muito se tem discutido sobre seus 
impactos no campo da mobilidade urbana. Estudos mostram que ele impacta nos sistemas de transportes coletivos. Atualmente, 
existem poucas cidades considerando o ridesourcing no planejamento da mobilidade urbana. Assim, o objetivo deste artigo é 
entender as implicações do ridesourcing e como o serviço pode afetar ações planejadas de mobilidade. É utilizada uma análise 
qualitativa, explicativo-argumentativa, comparando sua relação com as ações planejadas de seis cidades, buscando ponderar os 
problemas de negligenciar o ridesourcing no planejamento. A análise indica a importância de o considerar no planejamento da 
mobilidade uma vez que existem algumas ações que podem ser diretamente influenciadas pelo serviço e, desta forma, negligenciá-
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lo pode resultar em efeitos não desejados.

592 - RT - AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA MOBILIDADE COMO SERVIÇO: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO 
PARA BELO HORIZONTE
Luiz Carlos Alves da Silva Junior, Rodrigo Affonso de Albuquerque Nóbrega, Leise Kelli de Oliveira

A busca por soluções sustentáveis às cidades tem motivado discussões e mudanças de paradigma em transporte como, por 
exemplo, implementação de soluções de mobilidade como serviço. Tal ação procura métodos para a diminuição de veículos nas ruas 
e soluções sustentáveis para as cidades. Esta dissertação objetiva avaliar o potencial da mobilidade como serviço, explorando uma 
tendência na cidade de Belo Horizonte, através de consultas à usuários de veículos particulares quanto à aceitação dos mesmos 
a um pacote de soluções alternativas de mobilidade como forma de reduzir o uso do automóvel. A abordagem metodológica 
utilizou um questionário estruturado para coleta de dados através de pesquisa de preferência declarada. As análises preliminares 
identificaram padrões de respostas, comportamentos e tendências dos usuários de veículos individuais. Análises subsequentes 
especializarão algumas das respostas do questionário de forma a cruzar com dados secundários de socioeconômica e transporte 
para identificar demandas, lacunas e soluções na primeira e última milha, bem como para avaliar cenários do sistema de transporte 
público e elucidar as oportunidades existentes nesse modelo disruptivo. Espera-se com os resultados deste projeto, identificar o 
perfil do usuário do transporte individual e estimar oportunidades para a implementação de um pacote de mobilidade que reduza 
a utilização do veículo privado.

721 - AC - ANÁLISE DA OFERTA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE POÇOS DE 
CALDAS/MG
Lucas Brandão Monteiro de Assis, Patrícia Baldini de Medeiros Garcia, Sérgio Pacífico Soncim, Mylena Cristine Rodrigues de Jesus

Por muitos anos, os diversos fatores relacionados ao desempenho do transporte público têm sido motivo de estudo de muitos 
autores, que observaram o efeito direto da disponibilidade do serviço na acessibilidade e na mobilidade das pessoas. Diversas 
metodologias foram propostas por vários autores com o objetivo de analisar a oferta do transporte público. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar a oferta do transporte público do município de Poços de Caldas, MG. O cálculo da oferta de transporte foi 
realizado utilizando a metodologia de Henk e Hubbard (1996) na qual, baseando-se em três indicadores, de cobertura, capacidade 
e frequência, é determinado o índice de Disponibilidade do Serviço de Transporte ou Index of Transit Service Availability – ITSA. 
Utilizando a metodologia proposta verificou-se que a disponibilidade do serviço é, de forma geral, baixa, e menos da metade do 
município possui uma oferta do serviço de transporte público considerada no mínimo adequada.

780 - AC - ANÁLISE DAS POSSÍVEIS INTERVENÇÕES PARA MELHORIAS NA MOBILIDADE URBANA NO 
CENTRO DE CARUARU - PE
Marcione Bezerra Correia, Rinaldo Adilson de Souza Filho, Elizabete Silva, João Paulo Freitas Soares, Maria Victória Leal de 
Almeida Nascimento

A mobilidade urbana é o principal problema enfrentado por cidades que se encontram em desenvolvimento. Com isso, a mobilidade 
da cidade deve ser reavaliada para analisarmos se mais na frente algum problema irá surgir. Com isso, ruas e avenidas devem ser 
pensadas para melhor atender a sua população, permitindo o desenvolvimento contínuo, sem atrapalhar a mobilidade já existente 
na cidade. Essa pesquisa tem como objetivo analisar os principais problemas e as possíveis intervenções na mobilidade urbana do 
centro de Caruaru – PE. Para alcançar esse objetivo foi realizada entrevista no centro do município com 385 pessoas, garantindo 
uma confiabilidade de 95% e 5% de erro, para população infinita. O resultado da pesquisa, apresenta a necessidade de algumas 
mudanças no trânsito e no transporte coletivo da cidade. As propostas sugeridas, podem abrir possibilidades para uma melhoria 
da mobilidade do centro e de outros bairros.

221 - RT - SELEÇÃO DE INDICADORES DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA CIDADES MÉDIAS: O CASO DE 
ARARAQUARA
Leandro Neves Zacharias, Rochele Amorim Ribeiro

A Política Nacional de Mobilidade Urbana consolidou diretrizes, objetivos e princípios de estabelecem as premissas de qualidade, 
sustentabilidade, desempenho, acessibilidade, conectividade e prioridade aos modos coletivos e não-motorizados que os planos 
de mobilidade devem se pautar para obter uma mobilidade urbana sustentável. Um sistema de avaliação por indicadores é uma 
das partes que compõem um plano de mobilidade, cuja finalidade é subsidiar diagnósticos e balizar as ações que melhorem a 
mobilidade local. Essa pesquisa visa compor um conjunto de indicadores específico para o perfil das cidades médias, que avalie a 
relação do transporte coletivo com as características sociodemográficas e de uso do solo. Baseado nas características de Araraquara, 
cidade média do estado de São Paulo, na literatura e no resultado dos indicadores, serão feitas adequações das métricas, escalas 
e parâmetros dos indicadores, para propor um sistema de avaliação eficaz para esse perfil de cidade.

Aspectos Econômicos Sociais Políticos e Ambientais do Transporte
ST - RIC_Aspectos

135 - RIC - A RODOVIA COMO ALTERNATIVA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO
Maria Lucineide Gomes da Silva, Rudá Peixoto Teles, Wana Maria de Souza, Isaac Wanderson de Pontes Xavier, Francisca 
Adriana Fernandes Simões, Antonio Júnior Alves Ribeiro

Esta pesquisa analisa a viabilidade técnica de se fazer uso das águas que escoam superficialmente pelas rodovias pelas comunidades 
lindeiras, assim, fazendo uso da rodovia para auxiliar na convivência com a seca em regiões semiáridas. Ressalta-se que embora 
a pesquisa se encontre em fase inicial, os resultados da qualidade físico-química da água coleta têm-se mostrado satisfatórios.

159 - RIC - CONHECIMENTO DOS CONSUMIDORES SOBRE A DIFUSÃO DOS CARROS ELÉTRICOS E 
HÍBRIDOS NO BRASIL
Cristian Fernando Oecksler, Caroline Rodrigues Vaz, Mauricio Uriona Maldonado

O setor automotivo vem passando por uma grande evolução, com o desenvolvimento de carros elétricos e híbridos, devido 
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as questões ambientais e as legislações que estão sendo criadas para a minimização dos impactos ambientais, como o caso 
das emissões de gases (CO2, NOX, entre outros). Desta maneira, o mercado necessita se adequar a esta nova mudança e os 
seus empreendedores criar novos modelos de negócios para acompanhar esta evolução. Sendo assim, este trabalho teve como 
objetivo investigar o conhecimento dos consumidores sobre a difusão dos carros elétricos e híbridos no Brasil, caso de Santa 
Catarina. Por meio, de um levantamento bibliográfico, tanto da literatura científica quanto em sites, revistas e relatórios nacionais 
e internacionais. Após, realizou-se um estudo de caso no estado de Santa Catarina através de um questionário estruturado, para 
verificar como está o conhecimento destas novas tecnologias no mercado.

441 - RIC - DIA MUNDIAL SEM CARRO NA UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO
Viviane Pagnussat Cechetti, Eliara Riasyk Porto

A partir do movimento World Car-Free Day realizou-se em 22 de setembro de 2018 o Dia Mundial sem Carro na Universidade de 
Passo Fundo. Foram disponibilizadas a comunidade diversas atividades, elaboradas pelo Grupo de Pesquisa em Mobilidade da UPF 
(MOVE-UPF) em parceria com outros grupos da cidade de Passo Fundo. Os participantes puderam aproveitar uma tarde no Campus 
I da Universidade, além de se ter a possibilidade de realizar uma reflexão sobre os malefícios do uso excessivo do automóvel 
particular nos deslocamentos diários.

521 - RIC - PRODUÇÃO DE MAPAS INFORMATIVOS DESTINADOS A PEDESTRES NA CIDADE UNIVERSITÁRIA 
- BUTANTÃ
Letícia Proença de Jesus, Flávio Guilherme Vaz de Almeida Filho, Rafael Henrique de Oliveira

Atualmente, grandes centros urbanos têm proposto iniciativas de requalificação das condições oferecidas à mobilidade ativa, 
incluindo o aumento na oferta de informação especialmente destinada a esses modos de transportes. Nesse contexto, a presente 
pesquisa tem como objetivo a produção de mapas informativos destinados a pedestres na Cidade Universitária de São Paulo 
(campus Butantã). Por meio do levantamento de dados relacionados às condições de deslocamento a pé da região, construiu-se 
bases para a produção de mapas que apresentam variáveis da caminhabilidade e viabilizam uma melhor escolha de rotas por parte 
de pedestres. Nesse quesito, obtém-se a representação de declividades e o uso de curvas isócronas.

403 - RIC - ACESSIBILIDADE DE CALÇADAS: AVALIAÇÃO E REFLEXÕES PARA O BAIRRO CENTRAL DA 
CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB
Nathaniele Alves Ricarte, Caroline Munoz Cevada Jeronymo, Erick Salviano, Tiere Oliveira Simão, Ellen Kelvya Torres de Sá 
Guedes, Emanuel Jeronymo Lima Oliveira

Este artigo apresenta o desenvolvimento de pesquisa científica elaborada por grupo do IFPB Cajazeiras, com foco em verificar 
calçadas no centro da cidade, rota importante de fluxo de pedestres, resultando na compreensão dos níveis de sustentabilidade 
social. Para tanto, são utilizadas três metodologias de análise de calçadas (FERREIRA E SANCHES, 2001; FRUIN, 1971 e SARKAR, 
1995) com abordagens diferentes e complementares, pois verificam sobre a ótica espacial, do usuário e da visão técnica. Promove-
se também reflexão acerca da acessibilidade desse espaço para todos os usuários, em especial aqueles com deficiência ou 
mobilidade reduzida.

Aspectos Econômicos Sociais Políticos e Ambientais do Transporte
ST - CT_Aspectos

429 - CT - ACIDENTES DE TRÂNSITO E CONSEQUÊNCIAS NA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA 
CRUZ DO SUL - RS
Arlan Isael Rodrigues Zuge, Anelise Schmitz

Propõe-se neste trabalho investigar os quantitativos de acidentes de trânsito, o crescimento destes em relação à frota de veículos 
e as suas consequências na saúde pública no município de Santa Cruz do Sul, RS. O estudo foi desenvolvido a partir da análise 
do montante de vítimas que necessitaram de atendimento médico por motivos de envolvimento em acidentes de trânsito. Foram 
quantificados o número de internações hospitalares resultadas por lesões corporais, os tipos de acidentes que apresentaram maior 
severidade e foi realizado um comparativo com quantitativos a nível nacional e os seus impactos relacionados a sociedade.

725 - CT - O CUSTO DO TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS SOBRE TRILHOS, EM FORTALEZA - 
PREJUIZO OU SUBSÍDIOS?
Francisco Edilson Ponte Aragão, André Soares Lopes, Juliana Guerreiro de Carvalho Rocha, Renato Goersch Andrade Parente, 
Erismar Silva Maia

Visando a modernização do sistema de transporte de passageiros sobre trilhos, foi criada, no Estado do Ceará, a Companhia 
Cearense de Transportes Metropolitanos – METROFOR. Como consequência, recursos financeiros foram, inicialmente, garantidos 
pela União, tanto para melhoria e modernização dos ramais existentes quanto para o planejamento iniciativo de novas linhas. 
Entretanto, com o passar do tempo, o balanço contábil da empresa passou a não refletir a complexidade do sistema de transporte de 
alta capacidade. Diante deste contexto, houveram os seguintes questionamentos: O Estado deve subsidiar o transporte ferroviário 
de passageiros? Há a possibilidade de equilibrar as receitas e despesas deste sistema objetivando reduzir o custo deste subsídio? 
Para responder essas perguntas, foi feita uma análise dos custos rigorosamente operacionais e do saldo operacional adicionado 
aos benefícios socioambientais e excluindo os custos da isonomia modal. O resultado obtido apontou que as linhas do METROFOR, 
além de imprescindíveis, são também economicamente viáveis.
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Área Temática: Planejamento Territorial do Transporte

Planejamento Territorial do Transporte
ST - Relatórios de Iniciação Científica

373 - RIC - DIAGNÓSTICO OPERACIONAL DO SISTEMA BICICLETA INTEGRADA
Francisco Arcelino Araújo Lima, Márlia Feijó Alexandre Paiva Cavalcante

O sistema Bicicleta Integrada é uma forma de compartilhamento de bicicletas, desenvolvida na cidade de Fortaleza, em locais 
destinados à integração com o modo de transporte coletivo público motorizado, o ônibus municipal. Com a implantação, em junho 
de 2016, duas Estações, Terminais do Papicu e Parangaba, passaram a oferecer empréstimos gratuitos de bicicletas, mediante a 
validação de passe por bilhete eletrônico de integração de transportes na estação. A retirada diferenciada oferece, aos usuários 
cadastrados no sistema, viagens com limites que podem ir de 14 a 72 horas, a depender do dia da semana, permitindo que a 
bicicleta pernoite nas residências, por exemplo. A proximidade com o fechamento do segundo ano de sua operação trazia consigo 
problemas de uso, mudanças de cenário, assim como, desafios mantidos para o usuário deste modo de transporte. O trabalho 
realiza uma análise das problemáticas principais enfrentadas, obtendo um diagnóstico do sistema. Utilizando da metodologia de 
análise de problemática como relevante para a complexidade de um sistema de transporte. Com uso de metodologia de comparação 
de contextos e observação de déficits, o resultado aponta para os problemas de maior gravidade e o nível de planejamento que 
poderá ser associado ao problema e, consequentemente, a cada correção.

598 - RIC - ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE CAMINHABILIDADE NO ENTORNO DO CAMPUS I DO CEFET/MG
Agmar Bento Teodoro, Augusto Ramos Silveira, Helena d Agosto Miguel Fonseca

Este trabalho apresenta o resultado de um estudo que buscou avaliar as condições de caminhabilidade no entorno de uma 
instituição de ensino a fim de avaliar em que medida a área pesquisada favorece os deslocamentos a pé. Para tal utilizou-se como 
apoio metodológico a proposta desenvolvida pelo Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP) com o cruzamento 
de dados de uma pesquisa realizada com os pedestres que caminham pela área de estudo. Foram avaliados indicadores associados 
a seis categorias, são elas: calçada, mobilidade, atração, segurança viária, segurança pública e ambiente. Os resultados apontaram 
que, no geral, as condições de caminhabilidade são satisfatórias tanto aplicando o método do ITDP como na visão dos usuários. A 
categoria melhor avaliada foi a mobilidade e que apresentou o pior índice foi a atração.

Planejamento Territorial do Transporte
ST - Comunicações Técnicas

348 - CT - UTILIZAÇÃO DE UM MODELO INTEGRADO DE TRANSPORTES E USO DO SOLO PARA PREVISÃO 
DE DEMANDA ASSOCIADA AO CRESCIMENTO DE BAIRRO DE BRASÍLIA
Bruno Gonzalez Nobrega, Aline Amaral Silva, Fabiana Serra de Arruda

Modelos são ferramentas frequentemente utilizadas no auxílio de planejamento urbano e de transportes. Entre os existentes, 
consideram-se relevantes os Modelos Integrados de Uso de Solo e Transporte, uma vez que levam em consideração tanto as 
características relevantes ao uso do solo (atividades desenvolvidas e mercado imobiliário) quanto ao sistema de transportes 
(origem/destino e rede viária). Utilizou-se o TRANUS, para simular a mobilidade urbana na região de expansão Sul/Sudeste do DF. 
A pesquisa mostrou que a expansão na região estudada reduziria a qualidade do sistema de transportes, aumentando custos e 
tempos de viagem. Assim, foram feitas propostas de melhora do sistema viário por meio da duplicação de vias e criação de novos 
empregos nessa região. Com essas propostas, há melhorias em tempos de viagem e nível de serviço das vias.

386 - CT - ANÁLISE DO ÍNDICE DE CAMINHABILIDADE E IDENTIFICAÇÃO DOS TRECHOS CRÍTICOS NO 
SETOR CENTRAL DE GOIÂNIA-GO: O CASO DA AVENIDA ANHANGUERA
Bruno dos Santos Pereira, Natália Correia Rodovalho, Poliana de Sousa Leite

O presente artigo tem como objetivo um estudo em um trecho da Avenida Anhanguera no setor central do município de Goiânia-
GO em detrimento dos fatores que influenciam a caminhabilidade na área, através da aplicação da ferramenta disponibilizada 
pelo Instituto de Políticas de Transportes e Desenvolvimento, o iCam 2.0, a qual abrange 15 indicadores abordando 6 categorias 
necessárias à análise. Através desse método, aferiu-se que os trechos críticos estão entre a Rua 11 e Av. Tocantins, Rua 30 e Rua 
11, Rua 6 e Av. Araguaia. Não obstante, os indicadores com menor pontuação foram: Tipologia da Rua, Poluição Sonora, e Coleta 
de Lixo e Limpeza.

587 - CT - ANÁLISE DE CAPACIDADE DE TERMINAIS AEROPORTUARIOS: ESTUDO DE CASO DO AEROPORTO 
INTERNACIONAL SALGADO FILHO
Éder Martins Specht, João Hermes Nogueira Junqueira, Danielle de Souza Clerman

O Aeroporto Internacional Salgado Filho - RS está entre os maiores aeroportos do Brasil movimentando cerca de 8 milhões de 
passageiros e 60 mil aeronaves por ano. Desde 2017, concedido à iniciativa privada, sofreu intervenções planejadas objetivando 
ampliar sua infraestrutura durante o período de concessão. Com uma perspectiva de crescimento da demanda por transporte 
aéreo, este estudo buscou comparar a evolução da demanda de transporte de passageiros e a capacidade da infraestrutura do 
terminal para atendê-la. Foram propostos três cenários para determinação das demandas futuras, abordando metodologias de 
projeção de demandas e baseado nas respectivas capacidades do terminal Salgado Filho. Foi possível analisar as demandas e 
capacidades do terminal de passageiros, do estacionamento de veículos, da pista de pouso e decolagem e do pátio de aeronaves. 
Os resultados demonstram a necessidade de intervenções em escalas variadas antes do prazo final da concessão, 2042, nos três 
cenários de projeção estudados.

816 - CT - ANÁLISE DOS POLOS GERADORES DE TRÁFEGO (PGT’S) E DIMENSIONAMENTO DE SUAS VAGAS 
PARA ESTACIONAMENTO NO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA
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Gabrielle Helene Fiel Miranda, Jaqueline Lima dos Santos, José Diego Rodrigues Neris, Marlon Braga dos Santos, Mila Viana Alves

O trânsito no entorno de muitos Polos Geradores de Tráfego (PGT’s), é caracterizado por congestionamentos e escassez de vagas 
de estacionamento devido a falhas no planejamento. Neste contexto, o presente trabalho realiza o levantamento dos PGT’s na 
cidade de Tucuruí - PA. Foi aplicado o método da Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (1983) para analisar a 
disponibilidade de estacionamento. Como resultados, foi obtido o cenário ideal de disponibilidade de estacionamento para cada 
polo. As conclusões constatam a falta de embasamento para a formulação de Políticas de Planejamento de Tráfego no município, a 
necessidade da adequação de estabelecimentos quanto à disposição de vagas de estacionamento.

Planejamento Territorial do Transporte
ST - Análise Espacial Aplicada a Dados de Transportes

57 - AC - ÁRVORES DE DECISÃO APLICADAS À DEFINIÇÃO DE REGIÕES URBANAS HOMOGÊNEAS 
INCORPORANDO DADOS DE OFERTA DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA À GRADE ESTATÍSTICA
Caio Cesar dos Anjos Carneiro, Gustavo Garcia Manzato

Este trabalho apresenta um método para a definição de Regiões Urbanas Homogêneas (RUHs) com base em árvores de decisão, 
combinando-se dados de oferta de infraestrutura rodoviária com a grade estatística do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística). Primeiramente, a oferta de infraestrutura rodoviária foi incorporada à cada célula da grade por meio de um indicador 
de cobertura espacial que contempla faixas de influência ponderadas ao redor das vias. Em seguida, a técnica ESDA (do inglês, 
Exploratory Spatial Data Analysis) foi aplicada para esse indicador resultando em uma classificação de cada célula segundo os 
quatro quadrantes do gráfico de Moran. Sobrepondo-se a base dos limites administrativos municipais à grade, foi calculada a 
proporção, em termos de área territorial para cada município, das células classificadas em cada quadrante e a área total do 
município (%HH, %LL, %LH e %HL). Tais proporções, juntamente com a porcentagem da área urbanizada sobre a área total de 
cada município (%AU), foram inseridas em um modelo de árvores de decisão, gerando regras que permitiram compor o método 
aqui desenvolvido. Dois modelos se destacaram, sendo o primeiro baseado apenas em %HH e o segundo apenas em %LL, mas 
ambos incluindo %AU.

218 - RT - REGIÕES URBANAS HOMOGÊNEAS NO BRASIL: UMA ANÁLISE ESPACIAL APLICADA A DADOS 
DE VIAGENS E DE DISTRIBUIÇÃO POPULACIONAL
Luciana Iannone Tarcha, Gustavo Garcia Manzato

Sabe-se que diversas Regiões Urbanas Homogêneas (RUHs) estabelecidas no país possuem uma fraca dinâmica metropolitana e 
foram criadas segundo critérios político-administrativos. O objetivo deste relatório de dissertação é identificar as RUHs no Brasil a 
partir de técnicas de estatística espacial, utilizando dados da distribuição populacional e das viagens pendulares intermunicipais. 
Estudos nessa temática têm produzido bons resultados, mas concentram-se em investigações no estado de São Paulo. Assim, 
parece válido realizar uma análise das RUHs considerando todo o território nacional. Dessa forma, espera-se que este estudo possa 
identificar as RUHs brasileiras segundo um critério quantitativo, apontando regiões em que a instalação de governos metropolitanos 
talvez não se justificasse inicialmente.

78 - RT - ANÁLISE ESPACIAL MULTIVARIADA DE DADOS SOCIOECONÔMICOS E DE TRANSPORTES NA 
DEFINIÇÃO DE REGIÕES URBANAS HOMOGÊNEAS
Victor Luan Caciatore de Souza, Gustavo Garcia Manzato

O objetivo deste projeto de pesquisa é analisar a definição de Regiões Urbanas Homogêneas (RUHs) por meio da combinação de 
dados socioeconômicos e de transportes. Inicialmente, os dados socioeconômicos a serem explorados se referem à distribuição 
populacional (tanto em termos absolutos como na forma de densidade por área) e ao produto interno bruto (PIB). Já os dados 
relativos a transportes compreendem a oferta de infraestrutura rodoviária e o número de viagens pendulares. Esses dados serão 
organizados na escala municipal, empregando-se os municípios do estado de São Paulo como estudo de caso. O método empregado 
está baseado em ferramentas de estatística espacial, mais especificamente na análise exploratória multivariada de dados espaciais. 
Em termos de resultados, espera-se obter a inter-relação entre dados socioeconômicos e de transportes na questão da definição 
de RUHs.

407 - AC - USABILIDADE E LIMITAÇÕES DE DADOS DE MAPAS COLABORATIVOS EM ANÁLISES DE 
ACESSIBILIDADE
Bruna Kuramoto, André Luiz Cunha

Este trabalho permitiu a avaliação da qualidade dos dados de mapas colaborativos ao demonstrar a usabilidade e limitações em 
análises de acessibilidade de diferentes cidades. Os dados obtidos por informações geográficas voluntárias foram comparados com 
os do estudo de Lima, Silva e van der Waerden, realizado em 2003, antes do surgimento do Projeto OpenStreetMap. A comparação 
foi realizada sobre os cálculos de uma métrica de acessibilidade global por separação espacial para 8 cidades brasileiras e 3 
estrangeiras, com o intuito de verificar a proximidade dos exemplos nacionais em relação aos modelos norte-americanos e europeu. 
Além da fonte de dados, outra distinção estava nas ferramentas de análise de rede utilizadas. Enquanto este trabalho utilizou as 
bibliotecas OSMnx e Networkx, aquele utilizou um software de Sistemas de Informações Geográficas. As malhas viárias foram 
obtidas de maneira rápida em forma de grafos computacionalmente manipuláveis. O trabalho também analisou as diferenças entre 
os resultados obtidos no estudo de referência e no atual e suas razões. Apesar das diferenças entre as ferramentas utilizadas, as 
maiores discrepâncias nos indicadores calculados ocorreram devido às atualizações das malhas viárias que foram alteradas no 
intervalo de 15 anos entre os trabalhos.

566 - AC - O USO DE GEOTECNOLOGIAS NA ATUALIZAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA FEDERAL ESTRATÉGICA 
NO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
Thiago Ferraz Caetano Costa, Darym Junior Ferrari de Campos, Bernardo Cascão Pires e Albuquerque, Karina Soares da Costa e 
Oliveira, Leonardo Roberto Perim, Ivone Catarina Simões Hoffmann, Carmen Regina Linhares Pereira Resende

A definição de uma malha rodoviária estratégica tem sido a base utilizada pelo DNIT para priorizar os investimentos em manutenção, 
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adequação e ampliação da malha rodoviária federal. Considerando a atualização das informações que serviram como base de 
criação da MRFE, identificou-se a necessidade de atualizar este dado relevante às tomadas de decisões. A atualização destes, 
refletem os interesses do Estado brasileiro no que tange aos fatores socioeconômicos no planejamento da infraestrutura de 
transportes e de regiões indutoras de fluxo rodoviário. A pesquisa tem como objetivo demonstrar a utilização do geoprocessamento 
como ferramenta estratégica no desenvolvimento de estudos que visam hierarquizar a aplicação de recursos com base em critérios 
predefinidos. Para isso, baseou-se em métodos e técnicas de análise multicriterial de dados georreferenciados de origem pública. 
Como resultado deste trabalho, criou-se um arquivo no formato shapefile contendo a MRFE e a sua hierarquização estratégica, 
servindo como base do planejamento do departamento.

642 - AC - ANÁLISE TOPOLÓGICA DE REDES METROVIÁRIAS DE BAIXO DESEMPENHO A PARTIR DE 
MÉTODO BASEADO NA TEORIA DE GRAFOS PARA CARACTERIZAÇÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA 
MOBILIDADE URBANA
Bruno Pustilnick Maia, Hostilio Xavier Ratton Neto

Quando redes metroviárias, que são construídas a elevado custo econômico e social, apresentam baixa participação no transporte 
de passageiros, há a necessidade de identificação das causas deste problema, principalmente em relação à sua topologia, já que 
são estruturas não flexíveis e de grande porte. No entanto, algumas cidades possuem poucos estudos sobre sua própria rede, 
prejudicando as análises desse tipo. Diante disso, o presente trabalho tem por objetivo verificar a aplicação de método baseado na 
teoria de grafos que possibilite a classificação de redes metroviárias e que aponte sua função na mobilidade. O objeto de estudo 
são as redes com baixa participação no transporte de passageiros, utilizando como exemplo a rede da cidade do Rio de Janeiro. O 
método adotado foi desenvolvido por Derrible, mostrando-se eficiente ao permitir caracterizar a rede em relação aos seu estado, 
forma e estrutura, assim como compará-la com outros casos.

Planejamento Territorial do Transporte
ST - Mobilidade Colaborativa

372 - AC - FATORES QUE INFLUENCIAM NA PRÁTICA DA MOBILIDADE CORPORATIVA UMA REVISÃO 
BIBLIOMÉTRICA
Ayomikun Oluleke Aruwajoye, Pastor Willy Gonzales-Taco

O presente artigo tem como objetivo realizar uma Revisão Bibliométrica para identificar os fatores que influenciam na prática da 
Mobilidade Corporativa. Para tal foram utilizadas as bases de pesquisa Web of Science e Scopus, considerando as publicações 
dos últimos vinte anos. Foi realizada uma análise bibliométrica considerando-se os principais autores, coautores, co-citações, 
acoplamento bibliográfico e a identificação da frequência de palavras chaves utilizando-se os softwares VOSviewer e TagCrowd, 
respectivamente. Como resultado foram selecionados os 17 artigos mais relevantes e em total foram identificadas 79 variáveis 
utilizadas nos estudos sobre a prática da Mobilidade Corporativa. Essas variáveis foram agrupadas em onze categorias. Desta 
forma, a partir dessa seleção pode se estruturar instrumentos de pesquisa para realizar o diagnóstico da Mobilidade Corporativa 
em Instituições públicas ou privadas.

361 - AC - AVALIAÇÃO DE ATRIBUTOS PARA FORMULAÇÃO DE CENÁRIOS DE PREFERÊNCIA DECLARADA 
PARA ANÁLISE DA ESCOLHA DE RIDESOURCING
Ana Luiza Santos de Sá, Cira Souza Pitombo

Serviços de transporte por aplicativos de smartphone, que conectam passageiros a motoristas (ridesourcing), têm crescido 
rapidamente desde que começaram a oferecer serviços sob demanda. Contudo, seus impactos urbanos e os fatores que influenciam 
a sua utilização ainda não foram adequadamente analisados. Este estudo buscou identificar os principais fatores que influenciam a 
utilização de ridesourcing e de ridesourcing compartilhado ao transporte público no contexto brasileiro. Com estes fatores, torna-
se possível a formulação de cenários para pesquisa de Preferência Declarada, de modo a avaliar a propensão a utilizar estes novos 
serviços, de forma compartilhada ao transporte público ou como única opção modal para determinada viagem.

477 - AC - ESTUDO DOS FATORES QUE AFETAM A ADOÇÃO DE SISTEMAS SOB DEMANDA DE TRANSPORTE
Marcelle Ribeiro, Jose Luis Duarte Ribeiro, Ana Margarita Larrañaga Uriarte

Este artigo tem como objetivo explorar a escolha por sistemas de transporte sob demanda. Para tanto, foi realizada: (i) revisão 
sistemática da literatura, que permitiu observar que as publicações são recentes e ainda escassas com relação a dados de viagem, 
principalmente no Brasil; e (ii) pesquisa qualitativa, para identificar os fatores que caracterizem a adoção de sistemas sob demanda 
e a sua relação com as características do usuário. Concluiu-se que as viagens por aplicativo podem competir com o transporte 
público, principalmente por causa da segurança, uma vez que as pessoas se mostraram mais seguras nas viagens por aplicativo, 
sobretudo à noite. Os fatores essenciais para as viagens de aplicativo são o custo e o conforto, mas também existem fatores 
facilitadores, como o porta-a-porta, rapidez e praticidade. Ainda, foi identificado que os mais jovens têm uma tendência favorável 
ao compartilhamento de viagem e a caminhar para reduzir o custo das viagens.

609 - AC - ANÁLISE DO PERFIL DE USO DE TRANSPORTE SOB DEMANDA POR APLICATIVO (RIDE-
SOURCING) NA CIDADE DE SÃO PAULO
Francisco Minella Pasqual, Ana Margarita Larrañaga Uriarte, Guillermo Sant Anna Petzhold

O ride-sourcing (serviço de viagens sob demanda por aplicativo) já exerce um importante papel no transporte urbano. Enquanto 
diversos estudos vêm sendo realizados em países desenvolvidos, ainda existe uma lacuna de conhecimento no Brasil. Este artigo 
busca analisar o perfil dos usuários, as características das viagens e o impacto gerado em outros modos de transporte pelo ride-
sourcing na cidade de São Paulo. Resultados descritivos mostram que a maioria das viagens é feita a lazer e que economia de 
tempo e de dinheiro são os principais motivos para seu uso. Os modos mais substituídos são táxi, transporte coletivo e carro, 
respectivamente. O modelo logit ordenado apontou que o perfil de usuário frequente é mulher, jovem e de renda familiar elevada. 
Os resultados ajudam a entender os padrões de uso e podem embasar o desenvolvimento de regulamentações que promovam a 
integração da nova mobilidade com o sistema de transporte atual das cidades.
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409 - AC - GESTÃO DE DEMANDA DE VIAGENS: ANÁLISE DA ESCOLA DE ENGENHARIA DA UFRGS
Eduardo Henrique Siqueira, Guillermo Sant Anna Petzhold, Shanna Trichês Lucchesi

Nos grandes centros urbanos, os congestionamentos são uma realidade evidente. Para endereçar tal problema, ao invés do 
tradicional aumento da infraestrutura viária, pode-se utilizar estratégias como a Gestão da Demanda de Viagens. Este trabalho 
tem por objetivo analisar o padrão de deslocamento dos alunos da Escola de Engenharia (EE) da UFRGS e avaliar incentivos 
aos modos de transporte mais sustentáveis e eficientes. Para tal, realizou-se a avaliação das instalações de infraestrutura e da 
oferta de transporte da EE. Após, aplicou-se uma pesquisa de padrão de deslocamento. Como resultados, 49% dos respondentes 
utiliza o transporte coletivo como modo principal de transporte, seguido de 29% que utiliza o transporte não motorizado e 22% o 
transporte individual motorizado. Dentre os incentivos melhores avaliados, destaca-se a melhoria na segurança viária no trajeto 
a ser realizado de bicicleta, vagas preferencias no estacionamento para quem oferece carona e melhoria na segurança dos pontos 
de ônibus.

516 - AC - DEFINIÇÃO DE FATORES QUE INFLUENCIAM O PLANEJAMENTO DE SISTEMAS DE 
COMPARTILHAMENTO DE CARRO E BICICLETA INTEGRADOS À REDE DE TRANSPORTE PÚBLICO
Rafael Amorim Viana de Moura, Juan Pedro Moreno Delgado

Vários estudos sobre a mobilidade compartilhada vêm sendo executados durantes as duas últimas décadas, principalmente 
relacionados aos carros e bicicletas compartilhados (na literatura internacional conhecidos como Bike Sharing System-BSS e 
Car Sharing System-CSS). Contudo, observam-se práticas e experiências não tão bem-sucedidas na implantação, operação e 
gerenciamento desses sistemas, inclusive em cidades desenvolvidas, em decorrência da ausência de planejamento e integração 
destes modos à rede de transporte público. Mediante a necessidade de diretrizes para o planejamento da integração destes modos 
de transportes, os quais estão em processo de expansão nas grandes cidades do mundo, e no Brasil, este trabalho objetivou 
identificar fatores, na literatura internacional e nacional, relacionados ao planejamento de sistemas de compartilhamento de carro 
e bicicleta como modos complementares à rede de transporte público. Uma revisão sistemática da literatura foi realizada. Foram 
definidos 13 e 15 fatores relacionados ao car sharing e a bike sharing, respectivamente.

Planejamento Territorial do Transporte
ST - Mobilidade Urbana Sustentável: Transporte Ativo I

19 - AC - CARACTERIZAÇÃO DOS LOCAIS DE ULTRAPASSAGENS PERIGOSAS PARA CICLISTAS
Thiago Vinícius Louro, Heliana Barbosa Fontenele, Carlos Alberto Prado da Silva Junior

O objetivo deste estudo é caracterizar os locais com maiores chances de ultrapassagens perigosas de veículos motorizados em 
relação a ciclistas. Para o caso específico deste estudo, é considerada ultrapassagem perigosa o evento que ocorre quando um 
veículo, com velocidade acima da média, ultrapassa uma bicicleta a uma distância lateral menor que 1,5 metros. Para identificar 
e caracterizar estes locais um ciclista percorreu uma rota de ida e volta para o trabalho. A bicicleta usada estava equipada com 
um radar para detectar a velocidade de aproximação dos veículos motorizados e um sensor ultrassônico instalado em um rack 
traseiro para estimar as distâncias laterais das ultrapassagens. Os locais com mais chances de ultrapassagens perigosas são as 
marginais de rodovia e vias urbanas em geral. Em relação às vias urbanas os trechos perigosos possuem uma configuração de perfil 
longitudinal com rampa descendente, duas curvas côncavas, rampa ascendente e semáforos em cada rampa.

119 - AC - AVALIAÇÃO DO MODELO DIGITAL DE ELEVAÇÃO SHUTTLE RADAR TOPOGRAPHIC MISSION 
(SRTM) COMO FERRAMENTA NO PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DE ROTAS CICLÁVEIS: UM ESTUDO DE 
CASO PARA A CIDADE DE BARIRI-SP
Marcelo Monari, Paulo Cesar Lima Segantine, Irineu da Silva

O objetivo deste trabalho é avaliar o Modelo Digital de Elevação Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM) como ferramenta no 
processo de identificação de rotas cicláveis. O estudo de caso foi realizado na cidade de Bariri-SP. As elevações e declividades da 
área de estudo adquiridas a partir do modelo SRTM puderam ser comparadas com os resultados de um trabalho de nivelamento 
das vias locais de tráfego, auxiliado pela tecnologia Global Navigation Satellite System (GNSS), sugerindo representações do relevo 
visualmente muito semelhantes. Estas declividades, por sua vez, foram utilizadas para a verificação do perfil topográfico das vias 
ao transporte cicloviário e, consequentemente, para a identificação das rotas cicláveis. Quando comparados entre si, 23 dos 35 
trajetos identificados por ambos os métodos de aquisição de declividades são coincidentes, sugerindo uma relativa confiabilidade 
de utilização do modelo SRTM no planejamento cicloviário, exceto para as regiões menos elevadas da área de estudo.

555 - AC - OS FATORES INTERVENIENTES NO USO DA BICICLETA: UMA REVISÃO A PARTIR DA MOBILIDADE 
SUSTENTÁVEL
Ycaro Gabriel da Costa Batalha, Licinio da Silva Portugal

A utilização da bicicleta como meio de transporte tem ganhado destaque nas discussões acerca da mobilidade urbana, visto suas 
diversas vantagens já consolidadas pela literatura. Dessa forma, é preciso compreender o que influencia o seu uso, para a criação 
de soluções que visem incentivar a adoção desta modalidade nos deslocamentos. O objetivo deste trabalho foi identificar os 
fatores e indicadores que influenciam na adoção da bicicleta como meio de transporte, em um processo de análise dos padrões de 
mobilidade sustentável. A análise dos estudos permitiu compreender a dinâmica da mobilidade por bicicleta e, assim, levantar os 
fatores intervenientes no uso desta modalidade. Além disso, foi possível apontar indicadores intervenientes que foram categorizados 
em relação a tais fatores. A partir disto, o trabalho visa contribuir na discussão acerca do planejamento de mobilidade nas cidades, 
visando a construção de comunidades resilientes e sustentáveis.

312 - AC - METODOLOGIA BASEADA NO WALKSCORE PARA RELACIONAR CONDIÇÕES DE CAMINHABILIDADE 
E USO DAS MODALIDADES DE TRANSPORTE SUSTENTÁVEIS: APLICAÇÃO NA CIDADE UNIVERSITÁRIA 
DA UFRJ
Juliana Pereira de Souza Silva, Licinio da Silva Portugal, Genezio dos Santos Albuquerque Neto
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São nas cidades que diversas atividades são realizadas a partir de deslocamentos feitos a pé, de bicicleta ou por modos motorizados 
coletivos ou individuais. Conceber um ambiente propício ao uso das modalidades sustentáveis é um desafio para qualquer cidade 
em especial nas de maior porte. Nesse sentido, o ambiente construído e suas diferentes dimensões – ao definirem as condições 
de acessibilidade – podem incentivar escolhas modais mais comprometidas com a sustentabilidade. Assim, o presente artigo 
tem como objetivo desenvolver uma metodologia, baseada no WalkScore®, para analisar as condições de caminhabilidade e uso 
do transporte não motorizado e do público a partir de uma pesquisa feita na Universidade Federal do Rio de janeiro e de uma 
pesquisa origem-destino. São utilizadas técnicas de regressão como ferramenta para realizar a análise. Como resultados, a partir 
de correlações, têm-se que as estimativas do WalkScore® não explicaram o uso da caminhada do transporte público, como se 
esperava.

593 - AC - ANÁLISE DO NÍVEL DE SERVIÇO DE CALÇADAS CONFORME DEFINIÇÃO DO HCM, 
INCREMENTANDO AS VELOCIDADES APRESENTADAS PELAS DIFERENTES CATEGORIAS DE PEDESTRES 
COMO FATOR PREPONDERANTE
Douglas Carlos Soares de Matos, Wigne Cândido Matias Júnior, Poliana de Sousa Leite, Eder Angelo Milani

Para cálculo do nível de serviço de calçadas, tendo como referência a metodologia definida pelo HCM (Highway Capacity Manual), 
é utilizado um valor constante de 1,2 m/s para a velocidade do pedestre. Contudo, torna-se necessário entender como as 
diferentes velocidades compreendidas pelas distintas categorias de pedestres, promovem influência no cálculo do nível de serviço 
de calçadas. Essa análise foi feita através de uma contagem volumétrica, levando-se em consideração as diferentes velocidades 
de cada categoria de pedestres durante seu deslocamento em um segmento de calçada. Para o tratamento de dados, utilizou-se 
de propriedades de Estatística, dos softwares Excel e R. No entanto, ao analisar o resultado para a velocidade média da amostra 
coletada que foi de 1,16 m/s com o valor do Manual HCM que é de 1,2 m/s, nota-se que o nível de serviço apresentado é o mesmo, 
e, portanto, nível D.

331 - 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 - Polos Geradores de Viagens

183 - AC - MODELOS DE GERAÇÃO DE VIAGENS PARA SUPERMERCADOS EM ÁGUAS CLARAS E TAGUATINGA 
- DF
Rodrigo Pinho Yunes, Pedro Henrique Soares Freire, Edson Benicio de Carvalho Junior

No presente trabalho foram elaborados modelos de geração de viagens para PGV’s do tipo Supermercados, situados na região de 
Águas Claras e Taguatinga em Brasília (DF). Para tanto, foram pesquisados seis supermercados/hipermercados e os dados foram 
obtidos por meio da aplicação de questionários. Um software estatístico foi utilizado para análise e geração dos modelos com uso 
de regressão linear simples e múltipla. O melhor modelo gerado foi para o “número de clientes no dia pico” e as “variáveis número 
de itens ofertados e o número de funcionários” (R² = 0,99). Esses modelos podem ser utilizados para estudos dos supermercados 
das regiões envolvidas. A importância do presente trabalho, reside na elaboração de modelos para estimar viagens geradas por 
supermercados/hipermercados. Dessa forma, podem ser utilizados como ferramentas auxiliares na avaliação do impacto causado 
no tráfego urbano devido a implantação de um novo empreendimento, ou na expansão de um dos supermercados estudados.

364 - AC - A IMPORTÂNCIA DO TRANSPORTE FRETADO PARA CONSOLIDAÇÃO DE UM CENTRO DE 
COMPRAS ATACADISTA NO INTERIOR NORDESTINO
Carine Aragão, Leonardo Herszon Meira

Estudos sobre centros de compras atacadistas em cidades interioranas são escassos na literatura brasileira. Buscando contribuir 
com o preenchimento dessa lacuna este artigo se propõe a investigar as características de viagens para esse tipo de Polo Gerador 
de Viagens (PGV). Assim, a ideia é identificar as condições atuais de mobilidade, com a hipótese de que o transporte fretado 
possui fundamental importância para a consolidação desse tipo de PGV. O estudo se justifica porque os veículos utilizados no 
Nordeste brasileiro para transporte por fretamento normalmente são velhos e podem comprometer a segurança dos usuários. 
Como local de estudo foi escolhido o Moda Center Santa Cruz - PE. Para atingir o objetivo proposto foi elaborado um questionário 
que levantou dados socioeconômicos e de mobilidade dos clientes do Moda Center. Como principal resultado pôde-se confirmar 
a grande influência do transporte fretado enquanto elemento de suma importância para a consolidação do centro de compras 
atacadista regional.

526 - AC - AVALIAÇÃO DO PADRÃO DE VIAGENS GERADAS POR UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 
EM TAGUATINGA - DF
Juliana Abrantes Tavares, Edson Benicio de Carvalho Junior

O presente estudo realizou a caraterização do padrão de viagens geradas por uma Instituição de Ensino Superior (IES), instalada na 
região de Taguatinga e Águas Claras, no Distrito Federal. O objetivo foi realizar um diagnóstico do padrão de viagens, identificando 
o perfil socioeconômico dos estudantes e o perfil de mobilidade das viagens geradas, por meio da aplicação de questionários. 
Também foram realizadas análises quanto às condições de acesso a essa IES e a conformidade com as exigências presentes nas 
legislações. Foi verificado que o modal mais utilizado pelos estudantes dessa IES é o automóvel particular, seguido do transporte 
público. O diagnóstico também identificou problemas na segurança, conforto e acesso dos estudantes à IES. Dessa forma, ficou 
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destacada a necessidade da elaboração de um plano de mobilidade, por parte da IES, que indique soluções para os problemas 
apontados contribuindo para uma melhor mobilidade e segurança na circulação dos estudantes.

701 - RT - MODELOS PARA ATRAÇÃO DE VIAGENS A PARTIR DE MAPAS COLABORATIVOS
Alceu Dal Bosco Junior, André Luiz Cunha

O uso de medidas de centralidade para estudo de viagens tem mostrado a relação da topologia das redes urbanas com o tráfego e 
com aspectos socioeconômicos. Uma das aplicações desses estudos é na estimativa de atração de viagens. Esta pesquisa, portanto, 
busca utilizar mapas colaborativos (e.g. OpenStreetMap) como ferramenta para a obtenção das redes e, consequentemente, das 
medidas de centralidade e, relacioná-las com a atração de viagens da cidade e Curitiba e Região Metropolitana. Como os mapas, 
chamados de informações geográficas voluntárias, fornecem também dados de locais de interesse, como lojas e escolas, há a 
possibilidade de agregar esses elementos em modelos de estimativa. Os resultados preliminares demonstram a possibilidade de 
uso dos dados adquiridos para a modelagem da atração de viagens.

149 - AC - ANÁLISE ESPACIAL DOS PADRÕES DE MOBILIDADE DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 
FUNDAMENTAL: CRIAÇÃO DE MAPAS ORIGEM-DESTINO A PARTIR DOS DADOS DO CENSO EDUCACIONAL
Jaine Pinto de Carvalho, Juan Pedro Moreno Delgado

O presente trabalho busca desenvolver metodologia que visa análise dos padrões de mobilidade dos serviços de educação 
fundamental, através da criação de mapas origem-destino elaborados a partir dos dados do censo educacional. Como objetivo 
específico, almeja-se identificar altas concentrações de deslocamentos e fatores relacionados em função das viagens realizadas 
por educandos nas faixas etárias entre 10 e 14 anos matriculados na rede pública de ensino que utilizam o sistema de transporte 
escolar municipal fretado no município de Camaçari-BA em 2017. Possui como objeto de estudo a localização dos equipamentos 
públicos de ensino fundamental, a tipologia pedagógica associada a educandos matriculados em turmas de fundamental II (Anos 
finais - 5º ao 9º ano) e o deslocamento por transporte escolar municipal fretado utilizado por estes estudantes.

648 - RT - OCUPAÇÃO DE CENTROS E NÃO CENTROS INDICADOR PARA MENSURAÇÃO E MITIGAÇÃO DE 
IMPACTOS
Evelyn Cristine Moreira Soares, Marcos Thadeu Queiroz Magalhães

A busca por soluções para amenizar os problemas encontrados nas áreas urbanas brasileiras, referentes ao meio ambiente urbano 
e à circulação, envolvendo o deslocamento de pessoas e mercadorias, e a implantação de grandes empreendimentos geradores 
de viagens passa, obrigatoriamente, por uma melhoria no processo de planejamento urbano, que por sua vez, necessita de 
pesquisas e ferramentas de aplicação para análise e definição de diretrizes. Essa pesquisa visa o desenvolvimento de método para 
determinação de um indicador de mensuração de impactos (no meio ambiente urbano, especificamente nos aspectos de trânsito e 
circulação) decorrentes da implantação de PGV’s e também, mensuração do grau de mitigação desses impactos. A análise perpassa 
pela diversidade de características de áreas urbanas, de Centros e Não Centros, considerando as Cidades como sistemas complexos, 
diferentes usos e atividades, bem como o porte dos empreendimentos (geração de viagens), além de aspectos morfológicos 
(traçado das vias, desenho urbano) e de classificação do sistema viário local (geometria, faixas e sentidos de circulação). A 
proposta visa corroborar na elaboração e autoaplicabilidade das legislações que abordam a temática de elaboração e análise de 
Estudos de Impacto de Trânsito, bem como embasar a tomada de decisões pelos especialistas e gestores que atuam na área, a fim 
de identificar e mensurar os impactos para uma efetiva mitigação e/ou compensação dos mesmos.

217 - AC - A MOBILIDADE E AS CENTRALIDADES URBANAS: ANÁLISE DO PODER DE ATRAÇÃO DA ÁREA 
CENTRAL DE BELO HORIZONTE COM BASE NOS FLUXOS POR ÔNIBUS
Daniela Antunes Lessa, Carlos Fernando Ferreira Lobo

As questões que envolvem o planejamento e a gestão do espaço urbano sempre estiveram relacionadas ao sistema de transportes. 
Existe uma interdependência entre crescimento urbano e a demanda e oferta de transportes, de maneira que deficiências de 
transportes interferem diretamente no cotidiano da população. Com base na análise espacial de dados secundários e no uso 
de ferramentas SIG, analisou-se para o caso de Belo Horizonte em qual medida a mobilidade pode ser um indicador sensível à 
dinâmica da organização regional, especialmente em relação ao nível de centralização e ao poder de atração exercido pela Área 
Central. Diferentemente dos estudos que sugerem um forte processo de descentralização e rompimento centro-periferia na capital, 
este trabalho indicou que a estrutura espacial de Belo Horizonte se manteve concentrada na Área Central, embora novos fluxos 
parecem convergi para novas centralidades no município.

Planejamento Territorial do Transporte
ST - Mobilidade em Ambientes de Ensino

79 - AC - INDICADORES COMUNS PARA AVALIAÇÃO DA MOBILIDADE SUSTENTÁVEL EM DISTINTOS 
CAMPI UNIVERSITÁRIOS
Francine Marvulle Tan, Antônio Nélson Rodrigues da Silva, Pablo Brilhante de Sousa

Este estudo tem por objetivo identificar um conjunto mínimo de indicadores para compor um índice de mobilidade para 
campus universitário aplicável em diferentes contextos. O estudo teve início com uma coleta de dados junto a especialistas, 
visando identificar o grau de relevância e de adequação de um conjunto de indicadores elaborados especificamente para campi 
universitários. Os resultados obtidos foram analisados com o teste não paramétrico de Friedman, que apontou concordância por 
parte dos especialistas em relação à relevância e à adequação de 13 indicadores: Infraestrutura de transporte público urbano, 
Qualidade das calçadas dentro e de acesso ao campus, Vagas para usuários com restrição de mobilidade, Transporte público 
urbano, Segurança pública, Acessibilidade dos prédios, Infraestrutura de estacionamento, Bicicletários e paraciclos, Infraestrutura 
de acesso ao campus, Adequação do modo de transporte, Qualidade das vias no campus, Infraestrutura cicloviária e Ações de 
educação no trânsito.

115 - AC - DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE MOBILIDADE SUSTENTÁVEL PARA CAMPUS UNIVERSITÁRIO 
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(IMSCAMP) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ
Camila Cardoso Silva, Rebecca Cacciacarro Ambrósio Glauser, Josiane Palma Lima

O trabalho tem por objetivo analisar a mobilidade no campus da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), em Itajubá-MG. A 
metodologia utiliza o Índice de Mobilidade Sustentável para Campus Universitário - IMSCamp, elaborado por Oliveira (2015). O 
índice foi construído a partir da abordagem multicritério. O resultado de 0,505 (em uma escala de 0-1), obtido para a UNIFEI, 
mostra que não há boas condições de sustentabilidade na mobilidade. O estudo permitiu confirmar a aplicabilidade do IMSCamp 
para outra realidade (um campus menor e com características específicas). Foi necessário realizar algumas adaptações, mas não 
trouxe prejuízo para a aplicação do método, que se mostrou uma ferramenta importante de diagnóstico e planejamento. Para 
alcançar a sustentabilidade da mobilidade é necessário o envolvimento da administração do campus, além de outras entidades 
como a Prefeitura Municipal, Polícia Militar, e companhia de transporte público urbano na cidade em que se insere o campus 
analisado.

640 - RT - UTILIZAÇÃO DE DADOS DA REDE WI-FI DA UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO PARA 
IDENTIFICAÇÃO DE PADRÕES DE COMPORTAMENTO EM UNIVERSIDADES
Gabriel Rodighero, Francisco Dalla Rosa, Eliara Riasyk Porto

Nos grandes centros urbanos, o tempo gasto com deslocamentos é um fator que impacta consideravelmente nosso cotidiano. A 
deficitária infraestrutura e a falta de estudos em mobilidade fazem com que este problema se agrave ainda mais, tendo em vista 
o desenvolvimento das grandes cidades. Para que isto não se torne um problema corriqueiro, é preciso pensar no planejamento 
para um desenvolvimento organizado de acordo com as especificidades de cada local, existindo assim, a necessidade de conhecer 
as características da população a fim de que o planejamento seja efetivo. Aliado a isto, o exponencial desenvolvimento tecnológico 
induz a ideia de que o crescimento urbano deverá ser realizado de maneira integrada, nas mais diversas áreas e níveis. Assim 
sendo, esta pesquisa tem por objetivo trabalhar os itens supracitados por meio da utilização de dados da Rede WiFi da Universidade 
de Passo Fundo para realizar simulações e traçar padrões de comportamento, avaliando indicadores de mobilidade no Campus I da 
Universidade, visando propor e implementar soluções para sua melhoria.

222 - AC - ANÁLISE DA PERCEPÇAO DOS FATORES CONDICIONANTES PARA A ESCOLHA DA BICICLETA 
COMO MEIO DE TRANSPORTE NO CAMPUS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
Gabriel Lapa Lobo Nogueira, Gabriel Peixoto Craveiro Aidar, Fabiana Serra de Arruda, Daniel Pires Vieira

De forma similar às cidades, os campi universitários sofrem com o excesso de veículos em seu interior, uma vez que boa parte 
dos deslocamentos realizados diariamente por seus usuários é feito por automóvel, causando impactos negativos advindos de seu 
uso. Por essa razão este trabalho tem como objetivo avaliar a percepção dos usuários do campus Darcy Riberio, da Universidade 
de Brasília, quanto aos fatores que condicionam o uso da bicicleta para seus deslocamentos. O estudo contemplou uma amostra 
de ciclistas e não ciclistas. Os resultados obtidos a partir da aplicação da Análise Fatorial Exploratória permitiram a identificação de 
cinco fatores sobre a percepção do uso da bicicleta que, em sua maioria, corroboram com os estudos identificados na literatura. 
Pode-se concluir que os fatores que mais influenciam a escolha da bicicleta como meio de transporte para a Universidade estão 
relacionados às variáveis de infraestrutura, físicas e de segurança.

180 - RT - IDENTIFICAÇÃO DE FATORES QUE INFLUENCIAM A ESCOLHA DO MODO DE TRANSPORTE DE 
ESTUDANTES EM UM POLO UNIVERSITÁRIO NA CIDADE DE JOINVILLE
Tiago Luiz Macelay, Elisa Henning

As instituições de ensino superior demandam um aumento no número de viagens diárias, gerando congestionamentos que 
dificultam o deslocamento das pessoas. Sendo assim, é necessário inicialmente entender como funciona o modo de deslocamento 
dos estudantes, para que posteriormente possa se propor alternativas para a utilização de modos de transporte mais sustentáveis. 
Diante disto, o objetivo deste trabalho é determinar os principais fatores que influenciam na decisão pela escolha do modo de 
transporte de estudantes de um polo universitário localizado no município de Joinville, utilizando a técnica da árvore de decisão. A 
área de estudo nesta pesquisa refere-se a duas instituições de ensino superior, uma pública e outra privada, localizadas na zona 
norte no município de Joinville, que juntas formam um polo universitário. Para a construção da árvore de decisão, os modos de 
transportes foram classificados nas seguintes categorias: carro, a pé, bicicleta, transporte público e outros (transportes particulares 
e carona). Foi utilizado para realização dos testes o programa computacional R versão 3.5.1 e a interface RStudio. Os resultados 
preliminares sugerem que fatores como idade e renda familiar podem ser influentes na escolha do modo de transporte.

454 - AC - ESTRATÉGIAS DE INCENTIVO À MUDANÇA DE PADRÕES DE VIAGENS EM CAMPUS 
UNIVERSITÁRIO
Ariane F. Gragnani, Claudia Cotrim Pezzuto, Marcius Carvalho

O uso excessivo de veículos motorizados individuais é, atualmente, o maior responsável por uma série de problemas relacionados 
à mobilidade urbana. O conceito de gerenciamento da mobilidade busca reduzir tais efeitos negativos através do incentivo ao uso 
de formas mais sustentáveis de transporte (bicicletas, transporte público, caronas, fretados e viagens a pé). Este estudo teve como 
objetivo investigar estratégias que promovam a mobilidade sustentável à comunidade universitária. Portanto, a fim de identificar 
padrões de viagens, comportamentos e a suscetibilidade dos usuários em aderirem às intervenções estudadas, foi realizada a 
aplicação de um questionário on-line. Com base nos resultados obtidos, três estratégias de incentivo à migração modal foram 
identificadas: (1) fornecimento de fretados ou linhas especiais para o campus em pontos estratégicos, (2) desenvolvimento de 
um aplicativo de carona interno e (3) implantação de um programa de incentivo através do acúmulo de pontos para descontos ao 
consumir em estabelecimentos do campus.

Planejamento Territorial do Transporte
ST - Transporte e Uso do Solo

335 - AC - IMPACTOS NA MOBILIDADE DECORRENTES DE LEGISLAÇÃO DE RESTRIÇÃO AO ADENSAMENTO 
HABITACIONAL E À VERTICALIZAÇÃO EM DOZE BAIRROS DO RECIFE
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Sergio Roberto Leal de Souza Junior, Maurício Oliveira de Andrade, Maria Leonor Alves Maia

A concentração imobiliária e a insuficiência das infraestruturas urbanas trazem problemas para a população. Para conter isto 
uma Lei instituiu parâmetros mais rigorosos em 12 bairros do Recife em 2001. Esta lei reduziu a velocidade do adensamento 
habitacional e indiretamente aumentou o uso misto do solo. A fim de medir os impactos na mobilidade na região são observados os 
dados de Pesquisas Origem-Destino anterior e posterior a lei, bem como mede-se 3 dimensões da acessibilidade local: densidade, 
diversidade e desenho urbano. Os resultados apresentam uma tímida mudança na acessibilidade local, porém evidenciam a 
mudança na tendência construtiva dos bairros.

712 - AC - EFEITOS DA INSERÇÃO URBANA E PERIFERIZAÇÃO NO TRANSPORTE COLETIVO URBANO: 
ESTUDO DE CASO EM UM CONJUNTO HABITACIONAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA
Joanna Maria Visentin, Shanna Trichês Lucchesi, Igor Machado da Silveira

As políticas habitacionais brasileiras buscam ofertar imóveis, normalmente são afastados das áreas centrais das cidades, de baixo 
valor a população carente. Os impactos da implementação destes empreendimentos em locais sem infraestrutura demanda que 
o poder público fornece condições básicas de moradia, saneamento e transporte. A fim de trazer para discussão os problemas 
decorrentes das políticas de habitação que incentivam a expansão das cidades, este trabalho busca identificar os impactos que a 
implantação de um conjunto habitacional popular afastado do centro urbano pode gerar no serviço de transporte coletivo. Essa 
estimativa é realizada partir do número de usuários que deixaram de utilizar as linhas de ônibus dos seus antigos endereços, 
migrando para a nova linha que atende o loteamento do estudo de caso, sem qualquer redimensionamento do sistema. Compilando 
os resultados obtidos, foi possível verificar que algumas linhas deixaram de ter mais usuários do que a capacidade de um ônibus 
convencional.

668 - RT - ACESSIBILIDADE E ESTRUTURA URBANA: IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE 
CENTRALIDADES NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE
Paulo Henrique Góes Pinto, Renata Lúcia Magalhães de Oliveira

O objetivo desta dissertação é identificar e qualificar centralidades urbanas por meio por meio de uma análise fenomenológica da 
relação entre a atração de viagens, as características socioeconômicas e os padrões de acessibilidade aos empregos, investigando 
de maneira conjunta os atributos morfológicos e funcionais dos sistemas urbanos. Para tanto, propõe-se o uso de ferramentas de 
estatística espacial para a caracterização da área de estudo e diagnóstico das relações causais entre as variáveis consideradas. 
Espera-se, assim, ampliar a compreensão sobre como são conformadas as centralidades e a relação entre a estrutura urbana e 
os padrões de viagem. Dessa forma, pretende-se promover um maior entendimento a respeito da interação entre as dimensões 
morfológicas e funcionais dos sistemas urbanos, fundamentando práticas relevantes para a pesquisa e para o planejamento 
integrado de uso do solo e transporte e, assim, contribuir para o enfrentamento dos desafios da urbanização contemporânea.

807 - AC - O FENÔMENO DO ESPRAIAMENTO URBANO E SEUS IMPACTOS NA ACESSIBILIDADE AO 
TRABALHO EM FORTALEZA
Lara Silva Lima, Francelino Franco Leite de Matos Sousa, André Soares Lopes, Carlos Felipe Grangeiro Loureiro

O espraiamento urbano é um fenômeno comum a muitas metrópoles brasileiras. A população de alta renda conduz um processo de 
autossegregação socioespacial que, combinado à periferização de populações de baixa renda, tem contribuído para o agravamento 
da problemática das desigualdades na acessibilidade às atividades urbanas. Este trabalho buscou explorar o fenômeno do 
espraiamento residencial e seu impacto negativo na acessibilidade às oportunidades de emprego em Fortaleza. Para tanto, propôs-
se uma representação conceitual dessa problemática e sua caracterização a partir da definição e territorialização de indicadores 
agregados de uso do solo e de acessibilidade aos postos de trabalho. Os resultados apontam processos de descentralização 
distintos por grupo de renda, com distribuições desiguais e inequânimes do acesso às oportunidades de empregos, configurando 
Fortaleza como uma produção de duas cidades díspares e segregadas, a dos ricos e a dos pobres.

347 - RT - CRÍTICA AO PLANEJAMENTO URBANO E DE TRANSPORTES DE FORTALEZA À LUZ DO PARADIGMA 
DO PLANEJAMENTO DA ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE PARA A URBE SUSTENTÁVEL
Camila Bandeira Cavalcante, Carlos Felipe Grangeiro Loureiro

Os esforços de planejamento territorial e de transportes incorporam estruturas conceituais de relações entre princípios e conceitos 
que têm evoluído à medida que se compreende melhor relações como, por exemplo, transportes e sustentabilidade, eficiência 
e qualidade de vida, desigualdade socioespacial e equidade. Nesta pesquisa de tese, cujo objetivo geral é realizar a crítica ao 
planejamento territorial e de transportes de Fortaleza à luz do paradigma do planejamento da acessibilidade e mobilidade urbanas, 
pretende-se consolidar os elementos essenciais deste paradigma na busca por uma cidade sustentável, definido suas interrelações, 
princípios, foco e objeto de análise. Considera-se o plano diretor como principal instrumento de ordenamento territorial dos 
municípios, refletindo preocupações com o crescimento e desenvolvimento urbano de cada cidade, assim como o plano de 
transportes que orientam a organização dos sistemas de mobilidade das cidades. Esta pesquisa avalia o quanto estes esforços de 
planejamento vêm incorporando a evolução paradigmática do planejamento da acessibilidade e mobilidade urbanas, assim como 
analisar a relação destes planos e a redução da desigualdade socioespacial da acessibilidade, para a cidade de Fortaleza.

579 - AC - (DES) METROPOLIZAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO DA METRÓPOLE BELO-HORIZONTINA/MG: 
ANÁLISE DO PADRÃO DE MOBILIDADE POR INTERMÉDIO DO DIAGRAMA DE FLUXOS
Guilherme de Castro Leiva, Romulo Dante Orrico Filho, Mirian Greiner de Oliveira

No intuito de se desenvolver uma leitura abrangente do processo de urbanização nas cidades brasileira com suas variantes, como 
centralização versus descentralização, compactação versus espraiamento, entre outras, desenvolveu-se um método que utiliza 
apenas os fluxos de viagem no território. Parte-se de uma estrutura territorial pré-estabelecida e se analisam os fluxos internos 
e externos à mesma. Esta metodologia se consolida na análise do Diagrama de Fluxos. Avaliou-se a Região Metropolitana de 
Belo Horizonte (RMBH) utilizando os dados das Pesquisas Origem e Destino de 2002 e 2012. Entre as conclusões observou-se 
que a RMBH está passando por um processo de desconcentração das atividades no território. Os municípios estão cada vez mais 
aumentando seu grau de independência e reduzindo a relação com o centro principal. Destaca-se que esse processo ainda se 
encontra em nível inicial e caminha na direção de uma consolidação regional dos fluxos.
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226 - AC - CLUSTERIZAÇÃO DE ALVARÁS NA DEFINIÇÃO DE PONTOS ÓTIMOS PARA INSTALAÇÃO DE 
PARQUÍMETROS DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO
Fagner Sutel de Moura, Marcos Feder

O uso intenso do automóvel gera uma demanda crescente por espaços de estacionamento em vias públicas urbanas. A fim de 
racionalizar o uso de estacionamentos em vias públicas muitas cidades adotaram a política de Estacionamentos Rotativos Pagos 
- ERPs. Um dos desafios para garantir a viabilidade na prestação do serviço prestado em ERPs diz respeito à obtenção de índices 
ideais da taxa da ocupação de vagas. O presente trabalho busca prover por meio de algoritmos de aprendizagem de máquina 
mecanismos de predição de taxas de ocupação a fim de definir locais ótimos para implantação de ERPs. Por fim, buscou-se 
demonstrar o desempenho de cada algoritmo na previsibilidade das taxas de ocupação dos ERPs, apresentando modelos com 
elevado grau de erros de generalização e outros com níveis de acurácia superiores a 75%.

Planejamento Territorial do Transporte
ST - Resiliência em Transportes

97 - AC - O TRANSPORTE PÚBLICO EM UMA ESTRATÉGIA DE AVALIAÇÃO DA RESILIÊNCIA NA MOBILIDADE 
URBANA
Luiza Gagno Azolin, Antônio Nélson Rodrigues da Silva

O objetivo deste estudo é inserir o transporte público em uma estratégia para avaliação da resiliência na mobilidade urbana 
diante de uma eventual restrição na oferta de combustível. Considerando como disponíveis apenas os modos ativos e o transporte 
público, são avaliados diferentes cenários com distâncias máximas possíveis para os modos a pé e bicicleta e de funcionamento 
do transporte público. As viagens são então classificadas em persistentes, excepcionais, adaptáveis ou transformáveis, sendo 
as três primeiras categorias apontadas como resilientes. No estudo de caso realizado na cidade de São Carlos-SP, observou-se 
que a inserção do transporte público, mesmo em condições de mínimo funcionamento, proporcionou um ganho considerável na 
resiliência: 21,4% no cenário mais pessimista para os modos ativos. A abordagem proposta também permite identificar linhas de 
transporte público que não agregam novos trechos atendidos ao serem colocadas em funcionamento, o que justificaria a sua não 
utilização em situação de crise.

111 - RT - AMPLIANDO A ABRANGÊNCIA DE UMA ESTRATÉGIA DE AVALIAÇÃO DA RESILIÊNCIA NA 
MOBILIDADE URBANA PARA OUTROS MODOS E LOCAIS
Luiza Gagno Azolin, Antônio Nélson Rodrigues da Silva, Nuno Pinto

Esta pesquisa tem como objetivos inserir o transporte público em uma estratégia para avaliação da resiliência na mobilidade 
urbana, diante de uma hipotética crise de combustível em que o transporte privado motorizado não pudesse ser utilizado, e realizar 
um estudo de caso em uma cidade no Reino Unido. A partir de dados de uma Pesquisa Origem e Destino, as viagens necessárias 
e essenciais podem ser classificadas em resilientes (persistentes, excepcionais ou adaptáveis) e vulneráveis (transformáveis). 
Analisando diferentes cenários com Distâncias Máximas Possíveis (DMP) de serem percorridas por modos ativos e com variadas 
condições de funcionamento do transporte público, é determinado o nível de resiliência na mobilidade urbana. Assim, a partir da 
avaliação da influência da inserção do transporte público em diferentes circunstâncias, é possível identificar as rotas que geram 
melhoria na resiliência quando colocadas em operação, além de realizar uma comparação com estudos equivalentes aplicados a 
cidades brasileiras.

116 - AC - AVALIAÇÃO DA RESILIÊNCIA EM SISTEMAS DE TRANSPORTES
Camila Maestrelli Leobons, Vania Barcellos Gouvêa Campos, Renata Albergaria de Mello Bandeira

A resiliência em transportes está relacionada à continuidade do serviço prestado ou à recuperação das atividades após um evento, 
retornando à normalidade ou próximo desta numa região. Porém, não há um consenso sobre a definição do conceito de resiliência, 
tampouco existe nenhuma medida amplamente aceita para resiliência em transportes. Contudo, sua quantificação auxilia na 
tomada de decisão para a implementação das estratégias mais favoráveis, principalmente diante das incertezas de ameaças 
futuras. Em vista disso, o presente artigo apresenta uma revisão sistemática da literatura com o objetivo de identificar o estado-
da-arte referente à avaliação da resiliência em transportes.

517 - AC - VERIFICAÇÃO DE VULNERABILIDADES EM REDES DE TRANSPORTE: UMA ABORDAGEM PELA 
TEORIA DOS GRAFOS
André Borgato Morelli, André Luiz Cunha

A concepção e manutenção de sistemas sustentáveis e resilientes de transporte depende da identificação de possíveis vulnerabilidades 
no sistema antes que crises ocorram, para que a infraestrutura e as estratégias de ação em períodos de crise sejam elaboradas 
com efetividade. Contudo, dada a grande complexidade dos sistemas de transporte, os métodos propostos para a verificação de 
vulnerabilidades em geral são de difícil implementação e requerem dados inacessíveis a grande parte dos municípios brasileiros. 
Tendo isso em vista, e com o intuito de simplificar a análise preliminar de um sistema na busca por vulnerabilidades, o objetivo 
deste trabalho é apresentar o parâmetro de rede que melhor representa a vulnerabilidade local em redes de transporte terrestre 
das cidades brasileiras a partir da teoria dos grafos. O método utilizado no estudo foi a degradação sistemática da rede com 
acompanhamento do decaimento da continuidade do sistema, a partir da determinação da proporção de caminhos válidos que 
ainda restam na rede após a remoção de um determinado número de vias. Foi constatado que a centralidade de intermediação é 
o parâmetro que melhor reflete a vulnerabilidade do sistema, já que a estratégia de ataque baseada neste parâmetro apresentou 
uma redução média de 68% na área sob a curva de continuidade se comparada ao caso de um ataque aleatório. Os resultados 
também constataram que a remoção aleatória de menos de 40% das arestas possui pouca influência na continuidade de rede se 
comparada aos métodos determinísticos a partir de centralidade de intermediação, grau e proximidade. A partir da remoção de 
40% das arestas (grandes impactos no sistema), a estratégia de remover primeiramente as arestas de menor centralidade de 
intermediação apresenta melhores resultados. Por fim, foi construído um mapa de vulnerabilidade para o estudo de caso na cidade 
de São Carlos-SP a partir da centralidade de intermediação desta rede.
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370 - AC - VIOLÊNCIA NO TRANSPORTE PÚBLICO: UMA ANÁLISE DA RESILIÊNCIA E VULNERABILIDADE 
NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Marcus Hugo Sant Anna Cardoso, Tálita Floriano dos Santos, Marcelino Aurelio Vieira da Silva

Os indicadores de violência no entorno dos transportes públicos têm alcançado níveis alarmantes na maioria dos estados brasileiros, 
afetando inclusive sua mobilidade. Este artigo objetiva, utilizando a lógica nebulosa, identificar o nível de vulnerabilidade e de 
resiliência do transporte público em 21 regiões administrativas da cidade do Rio de Janeiro, em face das ocorrências criminais. 
Foram utilizadas variáveis relacionadas a população, emprego, oportunidades intervenientes, tempo, ocorrências criminais no 
entorno dos transportes públicos e cobertura policial de cada região avaliada. Os resultados permitem concluir que as cinco 
áreas mais vulneráveis são: Campo Grande, Méier, Barra da Tijuca, Rio Comprido e Irajá e as áreas mais resilientes são: Lagoa, 
Copacabana, Botafogo, Vila Isabel e Tijuca. A contribuição deste trabalho pode ser verificada pela proposta de analisar o nível 
vulnerabilidade e de resiliência a partir de dados de segurança pública, com destaque para uma relação de dependência espacial 
das regiões.

Planejamento Territorial do Transporte
ST - Mobilidade e Acessibilidade

168 - AC - AMPLIANDO A COMPREENSÃO DA MOBILIDADE INTERURBANA NO BRASIL - DA CONCEPÇÃO 
DO SISTEMA À CONSTRUÇÃO DE UMA MATRIZ ORIGEM DESTINO
Leandro Rodrigues e Silva, Marcelo Leme Vilela, Yaeko Yamashita

A oferta eficiente de infraestruturas e serviços de transporte potencializa a produtividade e a competitividade da economia, através 
da mobilidade proporcionada. Porém, na dimensão interurbana, o mobilidade é pouco estudado no Brasil. Parte dessa lacuna 
é explicada pela fragmentação institucional da gestão e do planejamento, por modo de transporte ou por atribuição político-
administrativa, o que dificulta a concepção do sistema de deslocamentos interurbanos, e consequentemente, a identificação de 
necessidades, potencialidades, complementaridade, e competitividades reais, com impactos na efetividade dos investimentos 
públicos ou privados nas infraestruturas e serviços que interligam as cidades brasileiras. Com auxílio da Teoria Geral dos Sistemas, 
este trabalho concebe o sistema independente das limitações institucionais, que não deveria limitar sua eficiência operacional e 
funcional. Para subsidiar estudos e o planejamento, foi construída uma matriz Origem/Destino. Análises preliminares verificaram 
altas concentrações de demanda interurbana por transporte rodoviário em curtas distâncias, e preferência para transporte aéreo 
em longas distâncias.

552 - AC - ANÁLISE PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE MOBILIDADE COMO SERVIÇO - MAAS
Marcella Lau Obst, Fernando Dutra Michel, Maria Cristina Molina Ladeira

A crescente pressão dos usuários sobre os sistemas de transporte urbano de passageiros aumentou a necessidade por soluções 
inovadoras para alcançar uma melhor eficiência. Baseado na busca de novos modos e evolução das tecnologias de informação e 
comunicação, o conceito de Mobility as a Service (MaaS) veio recentemente à luz. Embora difundido internacionalmente, é necessário 
entender as motivações e expectativas dos agentes envolvidos, bem como o cenário do ambiente onde vai ser implementado. Por 
meio de uma revisão bibliográfica, este artigo apresenta uma análise e discussão sobre o MaaS considerando os stakeholders e os 
principais desafios e barreiras. O cenário brasileiro necessita de um avanço em ITS, infraestrutura, regulação e políticas públicas 
na área de mobilidade para atender os pré-requisitos do MaaS. Neste contexto, as barreiras e lacunas necessitam ser resolvidas ou 
pelo menos deliberadas, bem como, rever o papel do transporte coletivo, principalmente por ônibus, para criar soluções integradas.

383 - AC - A BICICLETA COMO MEIO DE TRANSPORTE INTEGRADO A ESTAÇÕES DE METRÔ: O CASO DA 
ESTAÇÃO SANTA TEREZA (BELO HORIZONTE/MG)
Fernanda Brescia Avelar, Leandro Cardoso, Laura de Assis Pereira Almeida, Leise Kelli de Oliveira, Ryane Moreira Barros, Janaina 
Amorim Dias, Daniela Antunes Lessa, Carlos Lobo

Belo Horizonte, assim como outras metrópoles brasileiras, enfrenta graves problemas associados à mobilidade urbana, como 
decorrência direta dos incrementos na frota veicular motorizada, somada às precariedades dos serviços de transporte público 
coletivo. Tais processos ocasionam diversas iniquidades, reveladas por uma distribuição desigual do espaço e pelo aumento dos 
índices de acidentes, considerando a implementação de políticas que privilegiam o automóvel. Nesse contexto, alternativas são 
necessárias para impulsionar a mobilidade urbana sustentável, sendo que a intermodalidade, sobretudo envolvendo o transporte 
público e os modos ativos, pode se mostrar como solução. Este artigo visa analisar o potencial de integração entre a bicicleta e o 
metrô na Estação Santa Tereza, localizada na Capital mineira. Para tanto, foram aplicados questionários, em parte, balizados na 
Técnica de Preferência Declarada (TPD), visando identificar os melhores cenários para viabilizar a integração proposta, além do 
perfil e grau de adesão dos potenciais usuários. Os resultados indicaram elevada disposição à integração no local, sendo necessário 
realizar investimentos em infraestrutura cicloviária.

56 - AC - AVALIAÇÃO DA POTENCIALIDADE DE LINHAS DE ÔNIBUS INTRARREGIONAIS EXTINTAS DA 
ZONA OESTE DO RIO DE JANEIRO NA ALIMENTAÇÃO DO TRANSPORTE DE MASSA
Leonardo Vieira Barbalho, Giovani Manso Ávila

O transporte de massa é a forma mais rápida e eficiente de ligação entre as diferentes regiões de uma grande cidade. Mesmo 
assim, as linhas de ônibus regulares possuem um papel imprescindível na mobilidade urbana, já que permitem integrar localidades 
onde os grandes sistemas não chegam. No Rio de Janeiro algumas linhas urbanas foram extintas devido a um replanejamento 
do transporte público na cidade. Ainda assim, algumas dessas linhas poderiam ser importantes em determinadas regiões, já que 
seus trajetos são explorados pelo transporte alternativo. Com o aumento das redes de transporte de massa no município, algumas 
linhas intrarregionais extintas poderiam se tornar importantes abastecedoras desses sistemas. Este artigo visa estudar o potencial 
de algumas linhas extintas do município em se tornarem alimentadoras do transporte de massa carioca.

460 - AC - A MOBILIDADE URBANA EM BELO HORIZONTE/MG: EVIDÊNCIAS DO DESCOMPASSO ENTRE 
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POSSE E VIAGENS POR AUTOMÓVEIS
Carlos Fernando Ferreira Lobo, Giovanni Candido Miranda, Daniela Antunes Lessa, Leandro Cardoso

As isenções fiscais e a facilitação dos financiamentos durante a última década resultaram no aumento da frota de automóveis nas 
metrópoles brasileiras. Em Belo Horizonte, sexto município em população do país, é considerável o percentual de domicílios com 
pelo menos um automóvel à disposição, bem como a participação desse modo nas viagens diárias. O presente trabalho busca 
investigar a efetivação do uso do automóvel pelas famílias em seus deslocamentos diários, bem como a distribuição espacial de 
possíveis discrepâncias. Para tal, foram analisados dados secundários de posse e viagens por automóveis com a utilização de 
ferramentas SIG e técnicas estatísticas como a análise de clusters. Os resultados comprovam que, apesar de existir relação positiva 
entre a posse e o uso do automóvel em Belo Horizonte, há discrepâncias tanto em áreas periféricas quanto em centralidades do 
município.

189 - RT - POR UMA MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL: ANÁLISE DE UM MUNICÍPIO DE MÉDIO PORTE
Ana Paula Scheffer, Francisco Dalla Rosa

A temática de mobilidade sustentável insere-se no meio urbano como uma condição indispensável para se promover o aumento 
da qualidade de vida em consonância com fatores ambientais, econômicos e sociais. Reconhecendo tal importância, é que estudos 
em prol dessa temática ascendem no meio científico em busca de soluções. Diante de tal perspectiva, este trabalho propõe 
avaliar o estado da mobilidade de um município de médio porte, adotando como estudo de caso a cidade de Passo Fundo/RS, e 
contribuir para o seu fomento. Para tal, a pesquisa seleciona o Índice de Mobilidade Urbana Sustentável, possuindo como objetivos 
específicos: calcular o Índice; confrontar seus indicadores com o Plano de Mobilidade municipal; comparar o os resultados com os 
demais municípios de médio porte e avaliar a metodologia adotada a fim de contribuir para o seu aperfeiçoamento. No momento, 
a pesquisa encontra-se na fase de levantamento de dados, concomitante a análise da metodologia.

281 - AC - DESLOCAMENTOS ESCOLARES EM CIDADES DE PEQUENO PORTE: ANÁLISE DE PADRÕES DE 
VIAGENS E DA SATISFAÇÃO DE ESTUDANTES
Raquel Cristina Ferreira Silva, Letícia Oestreich Carvalho, Brenda Medeiros Pereira, Alejandro Ruiz Padillo

Compreender o comportamento dos deslocamentos e as preferências dos alunos para as suas viagens à escola auxilia na tomada 
de medidas para melhorar a qualidade das viagens, tornando-as seguras e sustentáveis. O objetivo desse estudo é fazer um 
diagnóstico geral das viagens realizadas por estudantes de 10 escolas localizadas em 6 cidades de pequeno porte da região central 
do Rio Grande do Sul, Brasil. O estudo fornece informações sobre os modos de transportes mais utilizados, distâncias de viagens, 
percepções de segurança dos alunos, assim como uma análise da satisfação dos estudantes a respeito do transporte escolar. Como 
resultados, o estudo identificou a predominância de viagens a pé e por transporte escolar, contudo, o uso do carro ainda é forte 
nas escolas particulares. Tempos de viagens elevados, descumprimento de horários, atendimento pouco cordial dos funcionários e 
precariedade no estado dos veículos pioram a satisfação dos alunos com relação ao transporte escolar.
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