Pesquisa

AVALIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA COM BASE EM
PADRÕES DE DESEMPENHO FUNCIONAL

Rodovia Fernão Dias - BR 381
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1. Introdução
CRITÉRIOS DE PROJETO:
•
•
•
•

Anexo II do CTB
Manuais de Sinalização do CONTRAN (VOL. I, II e IV)
Manual de Sinalização do DNIT
Manuais de Sinalização Estaduais (DERs)

1. Introdução
OBJETIVO:
- avaliar a sinalização rodoviária em relação ao seu
desempenho funcional, ou seja, nos resultados observados e
anotados em campo, representados pelo comportamento do
motorista - percepção, compreensão e ação – diante das
situações operacionais usuais, com variadas configurações
dos sinais de trânsito.
- Conceber e testar um procedimento de campo para
avaliação do desempenho funcional da sinalização viária
(horizontal e vertical).

1. Introdução
- Estudar eventuais alterações na reação do usuário quando
exposto a elementos de sinalização empregados de
formas variadas, registrando dados como distâncias de
visibilidade e legibilidade, balizamento do veículo na faixa
de rolamento, acionamento de freios, redução de
velocidade e outros.
JUSTIFICATIVA: Há algumas lacunas que permitem
interpretações diversas – e, conseqüentemente, variadas
formas de uso da sinalização.
- A aceitação do sistema de sinalização da rodovia consiste
estritamente na aprovação de projetos e na exigência de sua
manutenção.

2. Desenvolvimento
PESQUISA DE CAMPO
Local e abrangência
- BR-381/MG/SP (Rodovia Fernão Dias)
- Trecho 1:

km 79 ao km 85 (São Paulo/SP)

- Trecho 2:

km 33 ao km 40 (Atibaia/SP)

- Administração:
Concessionária Autopista
Fernão Dias, grupo OHL Brasil
- Fiscalização:
ANTT / URSP
(Unidade Regional SP)

2. Desenvolvimento
•Características dos trechos:
- Pista dupla, com duas a quatro faixas de tráfego por sentido
- Canteiro central com barreira rígida / canteiro central sem barreira
rígida
- Segmentos em tangente e segmentos sinuosos
- Relevo plano a montanhoso
- Travessia de áreas urbanizadas e áreas rurais (São Paulo e
Atibaia)
- Sem iluminação artificial.

2. Desenvolvimento

Trecho 1: km 79 ao km 85 (São Paulo/SP)

2. Desenvolvimento
Trecho 2: km 33 ao km 40 (Atibaia/SP)

2. Desenvolvimento
a) Aspectos gerais: - período diurno e noturno;
- condições climáticas;
- nível de tráfego; e
- monitoramento das rotas.
b) Teste piloto e levantamento de dados:
- avaliação dos procedimentos;
- observação em movimento; e
- filmagem da rodovia nos pontos selecionados.
• Setembro/2009.

- Divisão por etapas:
 Etapa inicial;
 Etapa intermediária;
 Etapa final.

2. Desenvolvimento
 Etapa Inicial:
• Foram definidas intervenções recomendadas para estabelecer o
cenário base a ser avaliado (posição/suporte das placas,
materiais utilizados e estado de limpeza/conservação;
similarmente para marcas viárias e dispositivos).
•

Em princípio, buscou-se obter os padrões usualmente
definidos nos manuais de projeto de sinalização e outras
recomendações oficiais.

• Outubro/2009.

2. Desenvolvimento
 Etapa Intermediária:
• Intervenções recomendadas para estabelecer o cenário de teste
intermediário, com alterações dos padrões de projeto
(posição/suporte das placas, materiais utilizados; similarmente
para marcas viárias e dispositivos).
• Variações de dimensões, posicionamento, inclinação e níveis de
retrorrefletorização nos elementos.

2. Desenvolvimento
 Etapa Intermediária:
• Algumas placas foram retiradas e outras acrescentadas para
análise de diferentes efeitos.
• Um conjunto de controle teve os sinais mantidos nas mesmas
condições.
• Objetivo: Avaliar as Mudanças de percepção do usuário:
variações nas distâncias de detecção e reação.
• Novembro/2009.

2. Desenvolvimento
 Etapa Final:
• Intervenções para estabelecer o cenário de confirmação.
• O conjunto de elementos de controle foi mantido nas
mesmas condições, como na etapa anterior.
• Elementos de caráter experimental foram retirados e ou
modificados para a configuração definitiva.

2. Desenvolvimento
 Etapa Final:
•

As principais sinalizações verificadas foram as marcas
longitudinais, marcas de canalização e inscrições no pavimento.

• As configurações em geral foram adotadas no sentido de maior
contraste e tamanho.
• Combinação de novas variações e reaplicação dos tratamentos
iniciais, a fim de avaliar a consistência do padrão de
variação observado (incluindo o retorno à avaliação inicial, no
caso de reaplicação dos padrões iniciais).
• Dezembro/2009.

2. Desenvolvimento
Plantas de Projeto
Sistema de sinalização
(existente e projetado)

2. Desenvolvimento
 Levantamento dos Dados
• Propriedades vigentes nas etapas inicial, intermediária e final.
• Observação em movimento: Transcrição dos dados de detecção
e leitura (distâncias de identificação e compreensão dos
elementos de sinalização pelo condutor, por exemplo).
• Filmagem: foram extraídos os dados de tráfego (volume,
composição, velocidades) e dados de posicionamento na seção,
início e término de aceleração e locais de mudança de faixa.
• Índices de retrorrefletividade, através de medições de
retrorrefletância, que serviram como confirmação do índice de
projeto para os elementos de sinalização horizontal
implementados em cada etapa.

2. Desenvolvimento
 INTERVENÇÕES NA INFRA-ESTRUTURA ELEMENTOS EXPERIMENTADOS
 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
•

Linha de divisão de fluxos de
mesmo sentido (LMS)
• Linha de bordo (LBO)
• Marcação de transição de
largura de pista (MTL)
• Seta indicativa de mudança
obrigatória de faixa (MOF)

2. Desenvolvimento
 SINALIZAÇÃO VERTICAL
• Regulamentação;
• Advertência;

2. Desenvolvimento
 SINALIZAÇÃO VERTICAL
•

Orientação (ou indicativas), particularmente as de orientação
de destino na via.

2. Desenvolvimento
- DETALHE DOS ELEMENTOS – ETAPAS INICIAL,
INTERMEDIÁRIA E FINAL
Total - 51 elementos de sinalização avaliados
Etapa Inicial

ausente

Etapa Intermediária

-

R-19 especial, retangular:
- posição: esquerda
- fundo: branco GTP
- R-19 interna: branco GTP
- orlas e tarja: vermelhas GTP
- letras e algarismos: pretos não refletivos
Ф = 1200mm e h = 175mm

- inclinação = 0º
SAÍDA 38, A 500m :
- fundo: verde GT
- letras, algarism os, setas e tarjas:
brancos GT
- h = 300m m e h = 250m m
- posição: direita (solo)
- inclinação: 0º Não ok - com o não havia
especificação de inclinação, foi
im plantado com variação de -3º a -5º
(para fora da rodovia)

SAÍDA 38 A 500m:
- posição: direita
- fundo: verde AIP
- letras, letras, algarismos, setas, tarjas:
brancos AIP
- h = 300mm e 250mm

Etapa Final
R-19 especial, retangular:
- posição: direita
- fundo: branco GTP
- R-19 interna: branco GTP
- orlas e tarja: vermelhas GTP
- letras e algarismos: pretos não refletivos
- Ф = 1200mm e h = 175mm
- inclinação: 5º p/fora

SAÍDA 38 A 500m:
- posição: semipórtico
- fundo: verde AIP
- letras, letras, algarismos, setas, tarjas:
brancos AIP
- h = 300mm
- inclinação: 0º

2. Desenvolvimento
- DETALHE DOS ELEMENTOS – ETAPAS INICIAL,
INTERMEDIÁRIA E FINAL

Etapa Inicial

Etapa Intermediária

Etapa Final

R-19(60):
- diâmetro: 1,00m
- fundo: branco GT
- orla: vermelha GT
- letras e algarismos: pretos não refletivos
- posição: direita&esquerda

R-19(60):
- diâm etro: 1,00m
- fundo: branco GT
- orla: vermelha GT
- letras e algarismos: pretos não
refletivos
- posição: direita

R-19(60):
- diâmetro: 1,00m
- fundo: branco GT
- orla: vermelha GT
- letras e algarismos: pretos não refletivos
- posição: direita&esquerda

SAÍDA 38, seta inclinada:
- fundo: verde AIP
- letras, algarism os, setas e tarjas:
brancos AIP
- h = 300m m e h = 250m m
- posição: sem ipórtico
- inclinação: 0º ok

SAÍDA 38, seta inclinada:
- fundo: verde AIP
- letras, algarismos, setas e tarjas:
brancos AIP
- h = 300m m e h = 250m m
- posição: sem ipórtico
- inclinação: 5º p/cim a ok

SAÍDA 38, seta inclinada:
- fundo: verde AIP
- letras, algarismos, setas e tarjas:
brancos AIP
- h = 300mm
- posição: semipórtico
- inclinação: 5º p/baixo

2. Desenvolvimento
 Coleta de Dados

• Observações em movimento:
 3 equipes percorreram o trecho;
• Em cada trecho e em cada etapa,
observações anotadas pelas equipes
por percurso em cada período;

-Perguntas: planilha
• Verificação dos dados
coletados.

2. Desenvolvimento
Coleta de Dados

 Procedimento
Marcação dos pontos
- Perguntas: planilha
- Verificação dos
dados coletados

2. Desenvolvimento
 Coleta de dados

• Filmagem:
 2 equipes
 Câmeras posicionadas sobre
passarelas
 Verificação dos dados coletados.

Coleta em 2 períodos:
• tarde
• noite

2. Desenvolvimento
 Coleta de Dados
Medição da retrorrefletividade da sinalização horizontal
•Medição in loco,
•Equipamento tipo retrorrefletômetro portátil, calibrado conforme
instruções do fabricante, dotado de dispositivo de vedação de luz
solar

2. Desenvolvimento
 Coleta de dados
Medição da retrorrefletividade da sinalização horizontal
(continuação)

2. Desenvolvimento
Medição da retrorrefletividade da sinalização horizontal

3. Produto
 Processamento dos dados

GPS
Anotação dos pontos gerados pelo GPS em campo

3. Produto

Programa GPS Trackmaker: pontos descarregados do GPS

3. Produto
Dificuldades encontradas
a) Imprecisão e falhas do GPS. Critérios para a filtragem de dados:
• Valores limite de 700m para as sinalizações verticais e 350m para
as marcas horizontais;
• comparação entre observadores.
• coerência de valores: as distâncias de detecção devem ser maiores
que os respectivos dados de leitura.

b) Outras:
• Perda de pontos por falha do observador.
• Obstrução da visão por caminhões, ônibus e outros.
• Condições de chuva e ou pista molhada.
• Método de operação dos GPS
• Obstrução dos sinais de satélites

3. Produto
Distâncias de observação das placas R-19 – Sub Experimento A1

3. Produto
 Processamento dos dados

 Dados dos vídeos

-Dados de fluxo e composição do tráfego: obtidos
visualmente por contagens feitas das amostras de vídeo;
-Velocidade estimada (Programa Prof. Hae Yong Kim)
- Análise dos vídeos.
Dados de tráfego e composição-Etapa1
Trecho
Sentido
Horário

1
sul

1
sul

1
Sul

1
norte

1
norte

1
norte

2
sul

2
sul

2
sul

2
norte

2
Norte

2
norte

16

17

20

16

17

20

16

17

20

16

17

20

Velocidade
media

84.48

93.72

91.47

77.75

81.74

83.34

76.98

81.68

84.39

68.02

60.38

67.30

Fluxo do
trecho

3063

2310

2234

2283

2279

2543

1124

1140

1025

1045

1428

1093

%cam

51.4
%

26.6
%

31.1
%

36.0
%

22.7
%

19.8
%

27.8
%

28.9
%

25.0
%

39.2
%

25.0
%

34.1
%

%oni

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

4.5%

1.0%

1.3%

1.3%

0.0%

0.0%

7.3%

7.1%

Composição

4. Resultados
Os aspectos selecionados para avaliação foram:

A - a eficácia da sinalização de Regulamentação de velocidade
(R19), nas suas diversas formas, incluindo o efeito decorrente
da sinalização de advertência correspondente;

B - a eficácia da sinalização de Orientação de destino (saídas da
via), inicialmente associada à pré-sinalização, mas incluindo a
confirmação de saída ou a orientação antecipada;

4. Resultados

C - a eficácia das marcas de canalização para supressão
de faixa (MTL), incluindo o uso de dispositivos auxiliares
à sinalização e de sinalização de advertência
correspondente;

D - e eficácia das linhas longitudinais em pista única,
especificamente a linha de bordo da pista (LBO) e a
linha de divisão de faixas de mesmo sentido de
tráfego (LMS).

4. Resultados

Em todos os casos, os experimentos (e seus subexperimentos) foram realizados tanto em horário
diurno e quanto noturno.

Nos itens a seguir, serão apresentados os
resultados obtidos nos experimentos A e D.
Os dados coletados para os experimentos B e C
mostraram deficiências e não puderam ser
analisados.

4. Resultados

• Experimento A: placas de regulamentação – R-19

Avaliar a influência das diversas variáveis na
distância de detecção e de leitura das placas de
regulamentação de velocidade (R19) e das placas de
advertência correspondentes.

4. Resultados

• Experimento A: placas de regulamentação – R-19

- tamanho da placa;
- posição na seção transversal;
- tipo de placa;
- tipo de mensagem incorporada;
- nível de retrorrefletividade;
- contraste luminoso (da retrorrefletividade);

4. Resultados
•

Experimento A: placas de regulamentação

- tipo de uso (com placa isolada ou com placas progressivas);
- tipo de advertência (sem advertência, com advertência);
- largura das orlas interna e externa;
- angulação da placa (perpendicular, horizontal ou vertical,
sendo considerada positiva com o eixo da placa virado para a
via ou negativa quando virado para fora da via).

4. Resultados

O Experimento A se subdividiu em:

• Experimento principal (A1): placas de regulamentação
R19;
• Experimento secundário (A2) placas de advertência da
R19.

4. Resultados
 Freqüência das Variáveis Resposta – Exp. A1

Distância de Detecção: DetDia, A1.
Distância de Leitura: LeiDia, A1.

4. Resultados
 Freqüência das Variáveis Resposta – Exp. A2

Distância de Detecção: Det Noite, A2.
Distância de Leitura: LeiNoite, A2.

4. Resultados

 Análise dos resultados:
Análise de Regressão linear
•

Estimar o efeito:

- Variáveis básicas (características dos trechos);
- Controladas (características dos elementos de
sinalização);
- Operação (velocidade, fluxo de tráfego e participação
de veículos pesados) nas variáveis resposta.

4. Resultados
A1- Regulamentação de Velocidade
V ariáv el,
P e río do
Distância
de
d e te cção
P e río do
d iurno

Mod e lo Sele cionado

Distância
de
d e te cção
P e río do
n oturn o

DetN oi = 112 ,1 + 167 ,1 . D + 127 ,3 .RI + 53 ,8 . A − 148 ,8 .II + 68 ,2 .I + 151,6 .G
± 87 ,7 ± 77 ,1
± 92 ,6
± 83 ,7 ± 118 ,4 ± 79 ,6 ± 102 ,9

DetDia = 121,6 − 64 ,3 . N + 103 ,8 .D + 86 . 7 .R + 27 ,6 . P + 123 ,3 . I
± 54 ,0 ± 40 ,4 ± 40 ,7
± 5 6 ,7 ± 46 ,3 ± 47 ,0
R 2 =42,5%
D e tD ia =distân cia de de te cção diu rna da R19 e m me tros
N =1 para 3 ou 4 faix as (0 para 2 faix as)
D =1 para diâm e tro de 1000m m (0 para 80 0m m )
R=1 para re p e tição à e sque rd a/dire ita (0 para só direita)
P=1 para placa pro gre ssiva ante rio r (0 para placa isolada)
I=1 para placa inco rporada (0 p ara p laca sim p le s)

R 2 =28,0%
D e tNo i=d istân cia de de te cção noturna d a R19 e m m e tros
D =1 para diâm e tro de 1000m m (0 para 80 0m m )
RI=1 para sinal A IP (0 para sinal GT)
A=1 para placa de adv e rtê ncia ante rio r (0 para ausên cia)
II=1 para parte incorp orada AIP (0 para parte incorp orada GT)
I=1 para placa inco rporada (0 p ara p laca sim p le s)
G =1 para placa sim ples com grav ata (0 se m gravata)

4. Resultados
A1- Regulamentação de Velocidade
Distância de
leitura
Período
diurno

Distância de
leitura
Período
noturno

LeiDia = 201,6 − 10,4.U + 39,7.D + 23,5.A + 58,7.I − 14,0.V
± 97 ,4 ± 22,6

± 22 ,3 ± 22,0

± 22 ,8 ± 12,4

R2 =42,6%
LeiDia=distância de leitura diurna da R19 em metros
U=1 para entorno urbano (0 para rural)
D=1 para diâmetro de 1000mm (0 para 800mm)
A=1 para placa de advertência anterior (0 para ausência)
I=1 para placa incorporada (0 para placa simples)
V=velocidade de tráfego em 10km/h (e.g. V=9 para 90km/h)

LeiNoi = 66,8 + 69 ,1.D + 26,2.RI − 38 ,7.II + 42,5.I + 7 ,6.G
± 15,2 ± 16,5 ± 22,6 ± 30,2 ± 18,6 ± 22 ,4
R2 =49,9%
DetNoi=distância de detecção noturna da R19 em metros
D=1 para diâmetro de 1000mm (0 para 800mm)
RI=1 para sinal AIP (0 para sinal GT)
II=1 para parte incorporada AIP (0 para parte incorporada GT)
I=1 para placa incorporada (0 para placa simples)
G=1 para placa simples com gravata (0 sem gravata)

4. Resultados
A2- Sinalização de Advertência da Regulamentação de Velocidade
Variável, Período
Distância de
detecção
Período diurno

Período noturno
Distância de
leitura
Período diurno

Período noturno

Modelo Selecionado

DetDia = 108 ,5 + 82 ,4.N + 132,6.L + 54.3.R
,
± 23,5 ± 21,0 ± 25 ,7 ± 29,7

R2 =91,65%

DetDia=distância de detecção diurna da advertência da R19 em metros
N=1 para 3 ou 4 faixas (0 para 2 faixas)
L=1 para letra de 300mm (0 para 175mm)
R=1 para repetição à esquerda/direita (0 para só direita)
Não foi possível estimar modelos adequados para distância de
detecção pela colinearidade nos dados.

LeiDia = 222 ,5 + 76,3.N + 129,4.L + 41,9.R + 51,7.J − 5 ,8.P
± 84,2 ± 31,3
2

± 29 ,7

± 39 ,8

± 38 ,1 ± 3,1

R =81,5%
LeiDia=distância de leitura diurna da advertência da R19 em metros
N=1 para 3 ou 4 faixas (0 para 2 faixas)
L=1 para letra de 300mm (0 para 175mm)
R=1 para repetição à esquerda/direita (0 para só direita)
J=1 para placa projetada (0 para placa simples)
P=presença de veículos pesados % (e.g. P=10 para 10%)
Não foi possível estimar modelos adequados para distância de leitura
pela colinearidade nos dados.

4. Resultados

• Experimento D: Linhas Longitudinais

Avaliar a influência das diversas variáveis na
distância de detecção das linhas longitudinais (LBO,
as linhas de borda, e LMS, as linhas divisórias de
faixas de mesma direção), incluindo o efeito dos
dispositivos auxiliares.

Neste caso, avaliou-se também o efeito no
posicionamento efetivo dos veículos na seção
transversal.

4. Resultados

• Experimento D: linhas longitudinais
- largura da linha longitudinal (LBO ou LMS);
- padrão da linha longitudinal (contínua, seccionada ou
tracejada, incluindo a cadência t:s e a dimensão do traço t
ou do espaço s);
- nível de retrorrefletividade da linha longitudinal (ausência
de retrorrefletividade ou retrorrefletividade com índice de
retrorrefletividade IR de 80, 150 ou 250 mcd/m2/lux);

4. Resultados

• Experimento D: linhas longitudinais
- uso de dispositivo auxiliar para delineamento (sem ou
com tachas, com coeficiente de intensidade luminosa CIL
de 60 ou 90 mcd/lux);
- uso de dispositivo auxiliar adicional (como marcadores de
alinhamento) ou placas de regulamentação ou advertência
correspondentes (advertência de afunilamento de pista
adiante).

4. Resultados

O Experimento D se subdividiu em:

• Experimento principal (D1): linha de bordo da pista;
• Experimento secundário (D2): linha de divisão de faixas
de mesmo sentido

4. Resultados
 Freqüência das Variáveis Resposta – Exp. D1

Distância de Detecção: DetDia, D1.
Porcentagem de Transgressões:
TransDia, D1.

4. Resultados
D1- Linhas de Bordo
Variável, Período
Distância de
detecção
Período diurno

Modelo Selecionado

Distância de
detecção
Período noturno

DetNoi = 271,4 + 56,8.R1 − 25 ,6.T − 29 ,1.V

DetDia = 63,2 + 30,0.U − 28,6.C
± 16,5 ± 17 ,7 ± 18,0

R2=43,5%

DetDia=distância de detecção diurna da LBO tracejada em metros
U=1 para entorno urbano (0 para rural)
C=1 para curva à direita (0 para curva à esquerda)

± 68 ,4 ± 20,2

± 18 ,5 ± 8 ,6

R2=74,1%

DetNoi=distância de detecção noturna da LBO tracejada em metros
R1=1 para LBO com IR=150 (0 caso contrário)
T=1 para uso de tachas (0 para ausência)
V= velocidade de tráfego em 10km/h (e.g. V=9 para 90km/h)

4. Resultados
D1- Linhas de Bordo
Porcentagem de
Transgressões
Período diurno

Porcentagem de
Transgressões
Período noturno

TransDia = −1,9 − 8,7.U − 3,7.C + 1,8.V
± 7 ,2 ± 1,8

± 1,7

R2=48,3%

± 0,9

TransDia=porcentagem de transgressões diurna da LBO
U=1 para entorno urbano (0 para rural)
C=1 para curva à direita (0 para curva à esquerda)
V=velocidade de tráfego em 10km/h (e.g. V=9 para 90km/h)

TransNoi = −9,6 − 1,8.U + 3,1.L − 8,2.R1 − 2,8.T + 1,9.V
± 4,4 ± 1,0 ± 1,2

± 1,1

± 1,1

± 0,5

R2 =67,3%
TransNoi=porcentagem de transgressões noturna da LBO
U=1 para entorno urbano (0 para rural)
L=1 para largura de 200mm (0 para 150mm)
R1= para LBO com IR=150 (0 para IR=80)
T=1 para uso de tachas (0 para ausência)
V= velocidade de tráfego em 10km/h (e.g. V=9 para 90km/h)

4. Resultados
D2- Linhas de Divisão de Faixas de Mesmo Sentido
Variável, Período
Porcentagem de
posicionamento
central
Período diurno

Modelo Selecionado

Porcentagem de
posicionamento
central Período
noturno

PosCentrNoi = 20,9. + 4 ,2.R1 + 19 ,9.R2 + 4 ,3.T + 22 ,7.Q

PosCentrDia = −22 ,8 + 31,1.U + 8,5.T + 2,1.P
± 21,0 ± 5 ,5 ± 5,2 ± 0,6

R2 =81,1%

TransDia=porcentagem de pos.central diurna da LBO
U=1 para entorno urbano (0 para rural)
T=1 para uso de tachas (0 para ausência)
P=presença de veículos pesados % (e.g. P=10 para 10%)

± 9,0 ± 6 ,3

± 7 ,6

± 5,8

± 4,7

R2 =77,3%
TransNoi=porcentagem de pos.central noturna da LBO
R1= para LBO com IR=150 (0 caso contrário)
R2= para LBO com IR=250 (0 caso contrário)
T=1 para uso de tachas (0 para ausência)
Q= fluxo de tráfego em 1000v/h (e.g. Q=2 para 2000v/h)

5. Conclusões
Experimentos A e D:
- De forma geral, considerando os resultados de ambos os
períodos, foi possível obter resultados bastante
consistentes com a expectativa teórica para a maior parte
dos efeitos estimados com significância estatística.

- Esta conclusão apóia a validade do método de avaliação
do desempenho funcional da sinalização viária
desenvolvido para este trabalho nesta aplicação.

5. Conclusões
Observação embarcada
- Vantagem: possibilidade de obter informações sobre trechos
extensos e de analisar elementos relacionados que se sucedem
ao longo da via.
- Desvantagem: o número de elementos de sinalização ao longo
da via é muito grande e é necessário selecionar um sub-conjunto
que pode ser observado em um único percurso (ou separar os
elementos de um trecho em um número mínimo de percursos).

5. Conclusões
Observação estacionada
- Vantagem: informações mais detalhadas e potencialmente mais
precisas sobre o local em análise.
- Desvantagem: possibilidade de avaliar somente um local de
análise para cada ponto de observação

5. Conclusões

• De forma geral, foram obtidos resultados consistentes com
a expectativa teórica e com os valores recomendados nos
métodos de projeto usuais.

• Por ex., o aumento do diâmetro das placas de regulamentação
de 0,80 para 1,0 metro, na hipótese de que os algarismos tem
altura igual a 40% do diâmetro da placa prevê-se um aumento da
distância de leitura de 32m e da distância de detecção de 48m,
sem distinguir o período diurno ou noturno.
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