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RESUMO
ESTANISLAU Jr., Hamilton Rogério. Eficiência da Fiscalização Eletrônica de
Velocidade na Redução de Acidentes. 2017. Trabalho de Conclusão do Curso de
Pós-Graduação lato sensu em Perícia de Acidentes de Trânsito – Instituto Federal de
Santa Catarina, Florianópolis/SC, 2017.
O presente trabalho visa analisar a eficiência da fiscalização eletrônica na redução de
acidentes de trânsito. Para atingir tal objetivo são levantados alguns dados estatísticos
e pesquisas científicas sobre o tema. A visão dominante extraída a partir das
pesquisas e das análises estatísticas aponta para a eficiência da fiscalização
eletrônica de velocidade como instrumento de redução dos acidentes, dos feridos e
dos mortos no trânsito. A partir desta constatação passamos a analisar um caso
concreto, o laudo pericial 001/2016. O objeto desse laudo pericial é um acidente entre
uma motocicleta e um automóvel em que este, ao sair de uma via local e atravessar
a via, é colidido em sua lateral dianteira esquerda por aquela, que seguia pela via
preferencial, uma rodovia. A perícia apurou que a motocicleta seguia a uma velocidade
de aproximadamente 70 Km/h e que a velocidade regulamentar sinalizada no local
era de 40 Km/h. Logo, deduz-se que se houvesse um dispositivo controlador de
velocidade naquele local o acidente provavelmente teria sido evitado. Por fim, concluise pela eficácia dos fiscalizadores eletrônicos de velocidade, especialmente para
serem aplicados em locais com maior probabilidade de ocorrência de acidentes. Mas,
também, recomenda-se sua utilização ampla, em toda a extensão das vias e rodovias.
Palavras-chave: Fiscalização Eletrônica de Velocidade. Redução de Acidentes.
Acidentes de Trânsito. Fiscalizadores de Velocidade. Fiscalização de Trânsito.

ABSTRACT
ESTANISLAU Jr., Hamilton Rogério. Efficiency of Electronic Speed Control in Accident
Reduction. 2017. Conclusion of the lato sensu Postgraduate Course in Traffic Accident
Expertise - Federal Institute of Santa Catarina, Florianópolis / SC, 2017.
The present work aims to analyze the efficiency of electronic control in the reduction
of traffic accidents. In order to achieve this goal, some statistical data and scientific
research on the subject were conducted. The dominant view extracted from statistical
research and analysis points to the efficiency of electronic speed enforcement as an
instrument to reduce accidents, injuries and deaths in traffic. Having this information in
mind, we turn to analyze a concrete case, the expert report 001/2016. The object of
this expert report is an accident between a motorcycle and an automobile, in which the
motorist, when leaving a local road and crossing the road, is bumped on his left front
side by the one that followed the main road, a highway. The expert found out that the
motorcycle followed at a speed of approximately 70 km/h and that the speed regulated
on the spot was 40 km/h. Therefore, it is deduced that were there a speed controller in
that location, the accident would probably have been avoided. Finally, it is concluded
by the effectiveness of the electronic speed controllers, especially to be applied in
places with greater probability of occurrence of accidents. But it is also recommended
its wide use, along the entire length of roads and highways.
Key words: Electronic Speed Control. Accident Reduction. Traffic-accidents. Speed
Controllers. Traffic Inspection.
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1 INTRODUÇÃO
Em função de o Brasil ser considerado um país com alto índice de
acidentes de trânsito, o resultado é um potencial aumento na taxa de letalidade.
As principais causas de acidentes de trânsito graves no Brasil são a embriaguez
e o excesso de velocidade.
Diante desse quadro, entidades e órgãos ligados à organização,
regulamentação e fiscalização de trânsito têm especial interesse na análise e
discussão das causas dos acidentes para configurar as formas de prevenção e
a mitigação das suas consequências.
No presente trabalho de conclusão, objetiva-se analisar uma dessas
causas, a velocidade. Dentro do escopo deste trabalho, serão verificadas a
eficiência da fiscalização eletrônica do excesso de velocidade na redução de
acidentes rodoviários graves e a relevância da perícia e das estatísticas de
acidentes na definição de locais prioritários para instalação de equipamentos
fiscalizadores de velocidade.
A análise fundamentar-se-á em uma revisão bibliográfica que apresentará
dados, no Brasil e no mundo, sobre a experiência da fiscalização eletrônica de
velocidade e o seu impacto nos índices de acidentes, através da análise de
vários dados estatísticos.
Por fim, será analisada a aplicação do tema pesquisado a um caso
concreto, o acidente objeto do laudo pericial 001/2016 (Apêndice A), trabalho
final de avaliação da fase presencial da Curso de Especialização em Perícia de
Acidente de Trânsito, promovido pelo CERFEAD/IFSC.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O hábito de não respeitar os limites regulamentares de velocidade é algo
que está entranhado na cultura do motorista brasileiro. Infelizmente este mau
hábito pode estar contribuindo decisivamente para o aumento do índice de
acidentes e o nível de gravidade destes.
Pode-se especular que o comportamento comum do condutor em
exceder os limites de velocidade decorra da falta e/ou ineficiência da
fiscalização, dos valores das multas e penalidades, da ineficiência do poder
público e da justiça em aplicar as leis. Fato é que no dia a dia do nosso trânsito,
mais explicitamente nas nossas rodovias, efetivamente não são respeitados os
limites de velocidade estabelecidos.
Mas será que o excesso de velocidade pode ser apontado como um fator
protagonista para os altos índices de acidentes nas vias de trânsito e/ou para o
aumento da gravidade desses acidentes?
Tentando buscar subsídios para responder a esta pergunta, evocamos à
Comissão Europeia que, em seu sítio na internet, informa que o excesso de
velocidade desempenha papel determinante em 30% (trinta por cento) dos
acidentes mortais. O mesmo sítio informa ainda que 40% a 50% (quarenta a
cinquenta por cento) dos condutores excedem os limites de velocidade e que
10% a 20% (dez a vinte por cento) ultrapassam esse limite em mais de 10 Km/h
(dez quilômetros por hora). Lembrando que os dados apresentados se referem
aos

condutores

europeus.

Considerando

os

índices

de

acidentes

proporcionalmente à população e à frota podemos esperar que esses
percentuais para os condutores brasileiros sejam ainda mais elevados
(Comissão Européia, Mobilidade e Transportes – Segurança Rodoviária, 2017).
Ainda nesse sentido, confirmando a ligação entre velocidade e
acidentalidade, Yamada (2005) informa que o TRL (Transport Research
Laboratory) em conjunto com o Departamento de Transportes do Reino Unido,
desenvolveu durante a década de 1990 uma extensa investigação sobre a
relação entre velocidade e acidentes em rodovias de pista simples na Inglaterra.
O estudo concluiu que quanto maior a velocidade adotada pelos motoristas
maior a possibilidade de envolverem-se em acidentes. Os principais resultados
das pesquisas foram:
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-um aumento de 10% na velocidade média resulta em acréscimo de 26% na
frequência de acidentes com vítimas;
-o aumento da velocidade média é particularmente forte nos acidentes em
entroncamentos, sugerindo que estratégias voltadas à redução da velocidade
em cruzamentos em nível têm grande potencial de redução de acidentes;
-a influência da velocidade em acidentes graves e fatais é maior que sobre o total
de acidentes; um aumento de 10% na velocidade pode levar a um aumento de
30% de acidentes graves e fatais.
Dado este cenário alarmante de permanente ameaça à segurança viária,
é premente a necessidade de tomada de medidas que disciplinem a velocidade
no trânsito para que atinjamos níveis menores de mortalidade.
O controle da velocidade dos veículos é uma grande via para essa
almejada melhora e redução das vítimas do trânsito. E a forma mais eficiente de
controle da velocidade dos veículos é a fiscalização eletrônica.
A fiscalização eletrônica de velocidade, segundo os
especialistas, é comprovadamente um dos meios mais eficientes
para o controle de velocidade, pois é realizado durante 24 horas
por dia e o infrator é detectado e identificado por registro
fotográfico, permitindo ao agente da autoridade de trânsito emitir
o auto de infração, baseado em dispositivos legais definidos em
Lei (Lei nº 9.503 de 23/09/97, do Código de Trânsito Brasileiro).
(YAMADA, 2005, p.2).

Os fiscalizadores e redutores eletrônicos de velocidade são ferramentas
que têm demonstrado serem extremamente eficientes na redução dos acidentes
de trânsito, refletindo, consequentemente, no aumento da segurança no trânsito,
tanto em vias urbanas quanto em rodovias.
É certo que muitas vidas estão sendo salvas com a utilização da
fiscalização eletrônica de velocidade. Mas constitui uma tarefa muito complexa
quantificar eventos evitados, não ocorridos. A melhor forma encontrada é a
análise através da estatística de acidentes em períodos anteriores comparada
com os números após a instalação de equipamentos de fiscalização de
velocidade, em um mesmo local. Por este método, é possível estimar a redução
de acidentes, de feridos e de mortes.
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É flagrante o impacto da fiscalização eletrônica de velocidade
nos índices de acidentes tal que em alguns trechos viários onde
foi feito levantamento dos acidentes ocorridos antes e depois da
instalação de Fiscalizadores Eletrônicos de Velocidade,
verificou-se redução de 30% no número de acidentes e de até
60% na ocorrência de vítimas fatais. (LOPES e PORTO JUNIOR,
2007).

Ainda, no mesmo sentido, tentando estimar quantos acidentes foram
evitados e quantas vidas foram salvas com a utilização de redutores eletrônicos
de velocidade, Burger et.al. (2010) apuraram estimativas que indicam que cada
equipamento redutor eletrônico de velocidade instalado salva pelo menos uma
vida por ano. Os autores referenciam, ainda, que em 2010 cerca de 2,7 bilhões
de veículos eram monitorados em vias urbanas e rodovias e que o índice de
respeito dos motoristas ao passar pelos equipamentos era de 99,9%. Tais dados
levaram à avaliação de que mais de 15 mil vidas foram salvas nos 17 anos
anteriores à data da pesquisa.
Segundo Vieira (2003), periódicos afirmam que o Brasil poupa 1500 vidas
por ano, em média, decorrente da utilização de aparelhos eletrônicos de
fiscalização de trânsito. Somente no Distrito Federal estima-se uma redução de
40% no número de acidente com mortes no trânsito entre 1996, ano da
implantação dos primeiros equipamentos eletrônicos de fiscalização de trânsito,
e o ano de 2001. Algumas publicações especializadas salientam que nas
grandes cidades vem caindo o número de acidentes desde a instalação de
radares nas vias. Esta redução se revela em números, tais como uma diminuição
de 30% dos acidentes e de 60% do número de mortes. Em São Paulo há relatos
de queda de 7,5% de mortes no trânsito em 2002. O índice de desrespeito à
velocidade regulamentar na Marginal Tietê passou de 50,12% para 1,1%.
Os dados apresentados impressionam e depõem a favor da extrema
eficiência da fiscalização eletrônica, provocando um impacto relevante e
imediato na segurança viária. Mas cabe observar que “...todos esses dados
merecem ser conferido por uma estatística séria e exaustiva sobre os resultados
do uso de radares na fiscalização de trânsito e a redução de acidentes” (VIEIRA,
2003, p.4).
Contudo, a utilização de radares também promove críticas. O principal
argumento das pessoas contrárias à fiscalização eletrônica de trânsito é que este
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método, com o decorrer do tempo, teria perdido o caráter preventivo e educativo
para constituir-se primordialmente em fonte arrecadatória do estado.
Vieira (2003, p.6) observa que desde que os radares eletrônicos passaram
a ser utilizados na fiscalização de trânsito, estes se transformaram nos maiores
autuadores de infrações e, por consequência, nos principais instrumentos para
induzir à arrecadação de multas.
Com o auxílio desses radares, as municipalidades constataram
um acréscimo das suas receitas e vislumbraram, na fiscalização
de trânsito, um meio de aumentar seus recursos. Por sua vez,
as empresas contratadas pelos Municípios para o fornecimento
e manutenção desses radares eletrônicos passaram a auferir
grandes lucros, principalmente quando alguns contratos
permitiam que elas ganhassem por produtividade, ou seja,
quanto mais multas houvesse, maior seria a sua remuneração.
Por outro lado, muitos condutores tiveram suspensos seu direito
de dirigir, o que causou a perda de emprego ou do meio de vida
dos motoristas profissionais. (VIEIRA, 2003, p.6).

Considerando a falta de credibilidade e o oportunismo dos governantes
no Brasil, é natural que a população desconfie da credibilidade do sistema de
fiscalização eletrônica, supondo a existência de uma “indústria de multas”.
Entretanto “a crítica deve ser restrita aos locais onde essa
fiscalização é realizada de forma equivocada e não pode ser
generalizada ao sistema como um todo, já que as experiências
internacionais e nacionais mostram os efeitos benéficos da
fiscalização eletrônica na redução de acidentes” (LOPES, 2010,
p.27).

Além dos dados de redução de acidente é necessário que o sistema de
fiscalização conte com credibilidade e visibilidade, ou seja, que o sistema de
medições e emissão de autuações seja considerado seguro e confiável e que a
fiscalização seja sinalizada. Desta forma a fiscalização inibe o cometimento de
infrações ao invés simplesmente de buscar flagrar o maior número de infratores.
Nesse sentido:
Dois fatores da fiscalização têm sido identificados para auxiliar o
estabelecimento do suporte comunitário: a credibilidade e a
visibilidade (FHWA, 1995). A visibilidade da fiscalização é
importante porque aumenta a percepção pública do risco de ser
autuado com excesso de velocidade, o que pode incentivar os
motoristas a modificarem seu comportamento (SWADLING,
1997). Por essa razão, exposição em longo prazo à fiscalização
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de velocidade visível pode também ajudar na mudança de
comportamento.
Também é importante que a comunidade acredite que as
atividades de fiscalização têm credibilidade. Se esse status é
atingido, estratégias de suporte, tais como campanhas de
conscientização pública, terão mais sucesso. (BOCANEGRA,
2006, p.39).

Embora seja pertinente ressalvar que não há muitos estudos científicos
para apurar a eficiência da fiscalização eletrônica, até porque a sua utilização é
relativamente recente, fica evidente a sua eficiência, por meio das estatísticas
disponíveis, como medida efetiva de redução de acidentes, impactando
principalmente na redução de acidentes graves e fatais.
Da mesma forma, alguns desvios de finalidade, como a colocação da
fiscalização em locais inadequados e a sinalização ineficiente/inexistente não
invalidam a relevância da fiscalização eletrônica, pois são vícios sanáveis.
Devem essas inconsistências ser corrigidas por uma regulamentação que
objetive primordialmente a inibição do cometimento de infrações pelos
condutores.
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3 RESULTADOS E ANÁLISE
Nesta fase do trabalho, cabe analisar a aplicação do tema pesquisado ao
caso concreto, que aqui se configura como o atendimento do acidente objeto do
laudo pericial 001/2016 (Apêndice A), trabalho final de avaliação da fase
presencial do Curso de Especialização em Perícia de Acidente de Trânsito,
promovido pelo CERFEAD/IFSC. Ressalve-se, essa ocorrência é fictícia, foi uma
cena de acidente criada pelo corpo de instrutores do curso para que fosse
periciada pelos estudantes, mas foi baseada em um acidente real, doravante
denominado acidente referência, ocorrido na rodovia BR-116, Km 145.6, em
Mandirituba-PR, no ano de 2015, conforme Boletim de Acidente de Trânsito
emitido pela Polícia Rodoviária Federal.
Complementarmente, será feita breve análise sobre a incidência, desde o
início de 2006, de acidentes ocorridos no mesmo local do acidente referência e
com características semelhantes. Então, a partir dessa análise comparativa,
buscar-se-á avaliar e verificar se há ali uma condição ambiental adversa, do
relevo e/ou deficiência de sinalização e fiscalização, que cause um índice
elevado de acidentes.
O acidente analisado no laudo pericial foi uma colisão transversal entre
uma motocicleta e um automóvel. A motocicleta seguia pela rodovia, via
preferencial de trânsito e colidiu na lateral esquerda dianteira do automóvel, que
atravessava a faixa.
No local do acidente, na rodovia pela qual a motocicleta seguia, havia
sinalização de limite de velocidade, indicada por placa regulamentadora, de 40
Km/h (quarenta quilômetros por hora).
A motocicleta deixou uma marca de frenagem, antes da colisão, de
aproximadamente 18 (dezoito) metros. O condutor da motocicleta foi
arremessado a aproximadamente 14 (catorze) metros do ponto de colisão e
faleceu no local, em decorrência das lesões causadas pelo impacto entre os
veículos e do impacto do corpo arremessado com o asfalto.
Considerando que o automóvel não deixou nenhuma marca de frenagem
antes da colisão e que se imobilizou acoplado à motocicleta, praticamente sobre
o ponto de colisão, conclui-se, conforme consta no laudo, que o automóvel
desenvolvia uma velocidade baixa no momento do acidente.
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Considerando os 18 (dezoito) metros de frenagem antes da colisão e os
14 (catorze) metros de distância que o corpo do condutor da motocicleta foi
arremessado após a colisão, o laudo buscou estimar a velocidade da motocicleta
no momento da colisão. Conforme consta no laudo: “Os dois processos, a
frenagem e o arremesso do condutor são eventos que representam dissipação
de energia durante o acidente. Cada parcela de energia dissipada possibilita
estimar uma velocidade parcial do veículo. ”
Calculou-se então a velocidade estimada da motocicleta entre 70,40 Km/h
(setenta vírgula quarenta quilômetros por hora) e 75,31 Km/h (setenta e cinco
vírgula trinta e um quilômetros por hora).
Foram apresentados aqui uma descrição básica do acidente e um resumo
da análise das velocidades. Essas informações constam no laudo pericial de
maneira mais detalhada. A perícia, a partir dos dados apresentados, em análise
da evitabilidade do acidente, referencia ”...a velocidade excessiva da motocicleta
ter sido fator determinante e decisivo para a ocorrência do acidente”.
E, a partir dessa análise, conclui que a causa principal do acidente em
questão foi a velocidade excessiva do veículo V2, motocicleta Honda/CBX250
Twister, o que não permitiu ao seu condutor agir de forma eficaz para evitar a
colisão. Levando-se em conta a velocidade mínima estimada para V2 antes da
frenagem de 70,40 km/h, esta era bem superior à velocidade permitida para o
local que é de 40Km/h.
A perícia ratifica ainda, sobre o automóvel, que ele saía de uma via local
e atravessava a via. Mesmo havendo placa de sinalização indicando parada obrigatória na interseção, não há dados que apontem esta conduta como determinante para a ocorrência do acidente. O condutor de um veículo ao chegar em
uma interseção e avaliar o tempo para efetuar a travessia, faz essa avaliação
considerando que os veículos transitam em uma velocidade minimamente compatível com o local. Portanto não há no presente laudo como inferir pela responsabilidade, mesmo que parcial, do condutor do veículo V1, automóvel, na ocorrência da colisão.
A velocidade regulamentar e sinalizada no local do acidente era de 40
Km/h (quarenta quilômetros por hora). A velocidade mínima estimada na qual a
motocicleta se deslocava era de aproximadamente 70 Km/h (setenta quilômetros
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por hora), ou seja, a motocicleta estava excedendo o limite de velocidade, pelo
menos, em 75% (setenta e cinco por cento).
A fiscalização eletrônica de velocidade visa justamente inibir esse tipo de
desrespeito aos limites impostos nas vias. No caso em análise a presença de
uma lombada eletrônica ou de um radar, muito provavelmente teria evitado o
acidente ou diminuído a sua gravidade.
A instalação de um dispositivo fiscalizador eletrônico de velocidade tem o
potencial de evitar muitos acidentes e reduzir a gravidade de tanto outros. Podese supor que a efetividade da fiscalização eletrônica de velocidade é localizada,
limitada à região onde está instalado o dispositivo. No entanto, em locais mais
suscetíveis a ocorrência de acidentes, como interseções em nível, pontos de
travessia de pedestres, a fiscalização eletrônica atende muito bem ao objetivo.
Objetivando dar maior suporte ao estudo, foi feita pesquisa nos sistemas
operacionais da Polícia Rodoviária Federal a fim de verificar a incidência de acidentes no mesmo local do acidente referência.
No local, a rodovia BR-116, no intervalo do quilômetro 145.5 ao quilômetro
145.8, onde está localizada a interseção de uma via local com a rodovia federal,
a PRF registrou 27 (vinte e sete) acidentes desde o início de 2006 até junho de
2017, incluído aí o acidente referência. Dos outros 26 (vinte e seis) acidentes, 06
(seis) são do mesmo tipo, colisão transversal. Desses 06 (seis) acidentes, 04
(quatro) não tiveram vítimas e 02 (dois) resultaram em uma vítima com lesões
leves. Então, o único acidente grave, que resultou em uma vítima fatal, no local
analisado, foi justamente o acidente que serviu de base para o acidente fictício
no qual se baseou o laudo pericial, o acidente referência.
O local do acidente ora analisado, aquele do laudo pericial, é a interseção
de uma via local e uma rodovia. Essa descrição de local se encaixa perfeitamente como um ponto elegível para a instalação de dispositivo de fiscalização
de velocidade, justamente por se enquadrar como um local suscetível à ocorrência de acidentes causados pelo excesso de velocidade. Porém, a estatística no
local do acidente referência, a rodovia BR-116 Km 145.5-145.8, não corrobora
com tal afirmação. O número de acidentes ocorridos neste local, nos últimos
doze anos, e o grau de gravidade são relativamente baixos. Há, provavelmente,
na região, outros pontos com maiores índices de acidentes graves. Diante disso
e considerando a realidade brasileira, na qual não se dispõe de recursos para
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implantar um sistema amplo de fiscalização de velocidade, a implantação de
controladores deve ser subordinada às estatísticas que indiquem quais os pontos mais vulneráveis à ocorrência de acidentes graves, visando uma maior eficiência.
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4 CONCLUSÕES
A fiscalização eletrônica de velocidade é um modelo de policiamento de
trânsito muito recente, com poucos anos de aplicação e, portanto, com poucos
dados e poucas pesquisas atestando a sua eficiência. Porém, os poucos dados
estatísticos e pesquisas científicas, que buscam apurar a eficiência dos
fiscalizadores eletrônicos de velocidade, convergem predominantemente para a
confirmação da redução dos acidentes, mortes e feridos, a partir da instalação
destes equipamentos.
Este trabalho objetivou verificar a eficiência da fiscalização eletrônica do
excesso de velocidade na redução de acidentes rodoviários graves utilizando
como exemplo uma colisão transversal entre uma motocicleta e um automóvel.
Em que pese a necessidade de rígida regulamentação para evitar que se
instale uma indústria com fins primordialmente arrecadatórios, não se pode
negar a importância e a eficiência da fiscalização eletrônica para reduzir a
violência no transito.
Ainda que a fiscalização visível e sinalizada apresente resultado somente
próximo do local em que o equipamento está instalado consideramos a sua
utilidade e relevância admirável. A instalação de equipamento fiscalizador
eletrônico de velocidade, em local visível, devidamente sinalizada, próximo de
escolas, em locais de grande circulação de pedestres, em interseções de vias
em nível atinge efetivamente seu objetivo. E qual é esse objetivo? Reduzir a
velocidade de trânsito em um ponto localizado.
É esse o modelo de aplicação que seria recomendado no caso prático
apresentado, o acidente objeto do laudo pericial 001/2016. Neste exemplo,
bastaria instalar uma lombada eletrônica ou um radar sinalizado para que fosse
reduzida a velocidade de trânsito especificamente naquele local, uma interseção
em nível entre uma via lateral e uma rodovia. Provavelmente, a adoção desta
simples medida teria evitado a ocorrência daquele e de vários outros acidentes.
Há que se ponderar que é necessário priorizar a instalação de
controladores de velocidade em pontos mais vulneráveis à ocorrência de
acidentes graves. Neste ponto se mostra muito útil a utilização de dados de
perícias de acidentes e estatísticas para determinar qual seriam os pontos

19
elegíveis prioritariamente para se instalar fiscalizadores eletrônicos de
velocidade.
Para além do caso apresentado, o ideal seria, em nossa avaliação, que
fosse estendida a fiscalização eletrônica de velocidade para toda a extensão das
rodovias, com vários pontos de monitoramento. Desse modo, o motorista seria
compelido a cumprir os limites de velocidade sempre, e não somente naqueles
locais em que ele sabe que há fiscalização. Para melhor aceitação de um
sistema de fiscalização mais amplo pela população, talvez se fizesse necessária
também a adequação dos limites de velocidades das vias. Aumentar o limite em
trechos rurais e em locais onde o traçado e a estrutura viária permitam
velocidades maiores seria uma medida que deveria ser avaliada. Naturalmente,
a implantação de um sistema mais amplo de fiscalização eletrônica de
velocidade, sobretudo a alteração de limites regulamentares de velocidade,
dependem de estudos técnicos que amparem a adoção de tais medidas. Este
poderia, então, ser objeto de outro estudo mais aprofundado.
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