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Efeitos da complexidade ambiental sobre a discriminação de veículos 
 

Paulo Noriega 
 

 
RESUMO 

A discriminação do movimento de veículos é uma tarefa vital para todos os 
utilizadores rodoviários. Da sua rigorosa execução depende o evitamento de 
acidentes. Estudos aplicados e fundamentais demonstraram que o observador, 
quando em movimento, tem um desempenho pior a discriminar movimentos de 
aproximação de objectos e veículos do que se estivesse parado. Alguns estudos 
laboratoriais, quantificaram esse efeito em função do fluxo óptico global do ambiente 
visual. Contudo esses estudos deixaram espaço para questionar a validade desses 
resultados em: (1) situação mais realistas de condução, (2) na visão periférica em 
situações do tipo da condução e (3); na visão periférica em situações de marcha de 
peão. Um primeiro estudo com recurso a um simulador de condução respondeu à 
primeira questão e um segundo estudo laboratorial, respondeu à questão de saber se 
o efeito se manifestava na visão periférica e se a informação da acção motora da 
marcha  fazia diferenciar o efeito na visão periférica.  

A complexidade dos ambientes rodoviários da simulação, parametrizados em 
função do fluxo óptico global, relacionaram-se  inequivocamente com a discriminação 
de veículos numa situação de seguimento de outro veículo. Quanto maior a densidade 
de fluxo óptico do ambiente pior foi a tarefa de discriminação do movimento dos 
veículos. O efeito foi mais pronunciado neste estudo realista com simulador de 
condução do que nos estudos laboratoriais anteriores. Ao longo da periferia perde-se 
alguma eficácia na discriminação do movimento de objectos em aproximação e 
quando se acrescenta o efeito do fluxo óptico global, o desempenho degrada-se 
substancialmente. A acção motora não teve um efeito diferenciador neste efeito. 

Concluiu-se que a complexidade ambiental (avaliada em função do fluxo óptico 
global) dos ambientes rodoviários é uma variável interveniente no processo de 
discriminação do movimento de veículos durante a tarefa de seguimento. O estudo 
dois, reforçou essa informação mostrando que o fluxo óptico global também intervém 
ao nível da discriminação de movimentos na visão periférica, tanto ao nível da 
condução automóvel, como ao nível da marcha dos peões. 
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Environmental complexity effects over vehicles motion discrimination 

 
Paulo Noriega 

 
 

ABSTRACT 

Vehicles motion discrimination is a vital task for all kind of road users. On its 
rigorous execution depends the accident avoidance. Applied and fundamental studies 
demonstrated that observer self-motion impairs other objects motion discrimination. 
Lab studies, quantified this effect in function of the visual environment global optical 
flow. However the preceding studies had left space to question the validity of these 
results in: (1) a more realistic driving situation, (2) in the peripheral vision with a driving 
like situation and (3) in the peripheral vision in a pedestrian walking like situation. A first 
study using a driving simulator answered the first question, and a second laboratorial 
study with high control of variables answered the question of knowing if the effect 
extended to peripheral vision and if the role of a motor action like walking differentiated 
the effect in the peripheral vision. 

There was a clear effect of environmental complexity (global optical flow) in the 
vehicle motion discrimination during a following task procedure. The higher the 
environment optical flow density worse was the vehicle motion discrimination task. The 
effect was sharper in this realistic study with driving simulator than in previous lab 
studies. The discrimination of approaching objects throughout the visual field is slightly 
impaired but if is added to the task the effect of global optical flow the performance 
degrades substantially. The walking motor action did not have a differentiator effect. 

In conclusion the ambient complexity (evaluated by global optic flow) of road 
environments is an intervening variable in the process of vehicleʼs motion 
discrimination during a following task. Study two, strengthened this information showing 
that global optical flow intervenes in the motion discrimination in the peripheral vision, 
as much to the level of the driving as to the level of the pedestrian walk. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação teve como objectivo investigar a complexidade dos ambientes 

rodoviários na detecção de veículos. Foi desenvolvida em duas fases, uma realizada 

num simulador de condução e outra num laboratório de percepção. 

Na primeira fase, centrou-se a investigação no efeito que diversos ambientes 

podiam ter na condução automóvel. Mais concretamente, na discriminação de veículos 

durante uma situação de seguimento de outro veículo. Usando uma ferramenta de 

análise de imagem, que permitia indexar a complexidade ambiental a níveis de 

densidade de fluxo óptico, pretendeu-se demonstrar que o desempenho nessa tarefa 

era mediado pela densidade de fluxo óptico dos ambientes. 

Na segunda fase, usou-se um ambiente imersivo para investigar a magnitude 

do efeito do fluxo óptico na discriminação do movimento de objectos na visão 

periférica. Dadas as especificidades da visão periférica na detecção do movimento, 

procurou-se descobrir se a visão periférica também seria sensível ao fluxo óptico, 

durante a discriminação de objectos em aproximação numa rota de colisão. 

Resultados positivos neste estudo permitiriam alargar o conceito de 

interferência de fluxo óptico para mais situações de condução automóvel, 

nomeadamente aquelas que dizem respeito à utilização de dispositivos de auxilio à 

condução que durante o seu uso apenas deixam a visão periférica disponível para 

processar o movimento dos veículos que circulam à frente do condutor. 

Ainda ao nível da visão periférica, investigou-se se um utilizador pedestre 

também seria afectado pelo efeito do fluxo óptico e se a informação que a acção 

motora da marcha dá ao processo de discriminação do movimento, poderia beneficiar 

a discriminação. Este estudo poderia ter implicações na análise da discriminação do 

movimento dos veículos que os peões fazem durante um atravessamento duma rua e, 
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ao nível teórico, na análise do papel que a informação motora dá na tarefa de 

discriminação de movimento 

Quanto à sua organização esta tese está dividida em quatro grandes partes: (I) 

Introdução teórica, (II) Estudo de simulador; (III) Estudo de laboratório; e (IV) 

Discussão e conclusões. 

 

(I) A introdução teórica está organizada em cinco capítulos. 

 

1 - No primeiro capítulo argumenta-se por uma perspectiva de segurança 

rodoviária, que se designa ambiental, que é o pano de fundo que justifica a 

investigação em factores humanos no tráfego rodoviário, portanto, o tipo de 

investigação realizada nesta tese. 

2- O segundo capítulo apresenta as vantagens e desvantagens dos 

simuladores de condução, ferramenta que foi utilizada neste estudo. 

Os três pontos seguintes, são de enquadramento teórico específico para se 

perceber como chegamos a cada um dos problemas estudados. Deste modo, após a 

revisão teórica de cada um destes capítulos, apresentamos o enquadramento do 

problema e os respectivos resultados esperados para cada uma das três experiências. 

3 - O capítulo três é sobre percepção do movimento e nomeadamente como 

interage o movimento do próprio sobre a discriminação do movimento de outros 

objectos. 

4 - O funcionamento da visão periférica, é explicada naquilo que é relevante 

para a percepção do movimento de objectos ao longo da periferia, no capítulo quatro. 

5 - O atravessamento da estrada, por peões, é explorado em vários trabalhos 

no capítulo cinco. 
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(II) - A segunda parte apresenta o estudo do simulador (estudo um), que 

designamos por estudo dos Ambientes. 

6 - Apresenta-se a metodologia fazendo-se a descrição do simulador e da 

calibração dos estímulos utilizados. 

7 – Apresentam-se os resultados, sendo que nesta dissertação se optou por 

um modelo que apresentasse primeiro a sua análise resumida e só depois a sua 

apresentação detalhada. 

Apesar de todos os capítulos terem uma ligação conceptual partilhando 

referências comuns, o estudo um liga-se conceptualmente mais ao capítulo três, que 

tem descrito o enquadramento para este estudo que é sobre o efeito da complexidade 

ambiental numa tarefa de condução automóvel 

 

(III) - A terceira parte apresenta o estudo laboratorial (estudo dois), que é 

constituído pela segunda e terceira experiência desta tese. À segunda experiência do 

estudo dois foi atribuído o nome Replicação, por replicar em parte o efeito obtido na 

primeira experiência, mas na visão periférica. A terceira experiência, pelo seu contexto 

de aplicação deu-se o nome de experiência dos peões. 

 

8 - A metodologia do estudo dois, apresentada no capítulo 8 é comum às 

experiências dois e três. 

9 - O capítulo 9 apresenta os resultados da segunda experiência sobre a 

interferência do movimento do próprio na discriminação de objectos na visão 

periférica. Foi a experiência que replicou o efeito obtido na primeira experiência e 

relaciona-se conceptualmente com o capítulo quatro. 

10 - A terceira experiência apresentada no capítulo 10, trata de estudar o efeito 

que a acção motora tem sobre a discriminação de objectos também na visão 

periférica. A possível aplicação deste estudo é no contexto do utilizador rodoviário 
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mais vulnerável, o peão. O enquadramento do problema deste estudo está no capítulo 

5. 

 

(IV) A quarta parte apresenta a discussão dos resultados e as conclusões. 

Tendo um capítulo para cada experiência. Capítulo 11 experiência dos ambientes, 

capítulo 12 experiência de replicação na periferia e 13 experiência dos peões. O 14º 

capítulo apresenta as conclusões finais. 
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1. UMA PERSPECTIVA AMBIENTAL DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA 

Apesar da sinistralidade rodoviária ter uma etiologia multicausal, demasiadas 

vezes se atribui a responsabilidade apenas à falta de civismo dos condutores. Coloca-

se a hipótese de que o problema essencial não é o da desobediência das normas, 

mas sim um problema estrutural do meio rodoviário. Defende-se que a mudança do 

comportamento do condutor é conseguida através da manipulação estrutural do meio 

rodoviário. A estrutura pode ser responsável pela sinistralidade provocando duma 

forma directa acidentes, ou de uma forma indirecta através dos processos de 

aprendizagem de condução. Os condutores aprendem no meio onde conduzem, e 

também imitando outros condutores. Neste sentido, atribui-se ao meio um papel 

fundamental no processo de aprendizagem dos condutores. Ou seja, se o meio estiver 

mal estruturado, necessariamente vai propiciar uma aprendizagem incorrecta e logo a 

ocorrência de erros. Se esses erros de aprendizagem forem muito frequentes, a 

probabilidade de se multiplicarem ainda mais pelo efeito da aprendizagem social é 

maior. Como tal, tem-se um meio rodoviário onde há muitos erros. 

1.1. Introdução 

No livro “Human Factors for Highway Engineers” os autores (Fuller & Santos, 

2002) descrevem o seguinte cenário “Imagine alguém a entrar entusiasticamente no 

seu escritório, com a notícia de que tinha inventado um novo sistema de transportes 

terrestre, um sistema que era barato para os utilizadores e que também oferecia um 

série de benefícios extras, (...) um sistema que podia ser usado tanto por novos como 

por velhos, e que permitia percorrer grandes distâncias em pouco tempo, um sistema 

que podia ser usado a qualquer hora, estivesse bom ou mau tempo. Seria tão popular, 

que qualquer pessoa no mundo, poderia usar esse sistema para percorrer milhares de 

quilómetros por ano.” 

A história continua com os custos deste sistema. Por ano morreriam no mundo 

inteiro cerca 1.2 milhões de pessoas, cerca de 50 milhões ficariam feridas (OMS, 
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2004) os prejuízos materiais seriam imensos, etc. Se fosse possível escolher entre ter, 

ou não, este sistema, obviamente que diríamos à pessoa para voltar para o seu 

gabinete para inventar outro sistema. 

Mas a verdade é que se usa este sistema e, apesar das grandes vantagens da 

mobilidade automóvel, a factura é dramaticamente cara.  

Não querendo ignorar a reconhecida multicausalidade associada à 

sinistralidade rodoviária, apresenta-se uma perspectiva baseada no conhecimento do 

factor humano na condução. Esta acentua uma intervenção ao nível da estrutura 

rodoviária, como desencadeante de bons comportamentos na condução. 

Acentua-se esta perspectiva, porque se sabe que infelizmente ainda são 

frequentes explicações fáceis para a sinistralidade rodoviária, que podem ser 

resumidas na seguinte afirmação “A culpa das altas taxas de sinistralidade é dos 

condutores. Os condutores sofrem duma falta de civismo crónico. Basicamente é um 

problema cultural” 

O conjunto de soluções associadas a esta visão é frequentemente: o 

endurecimento das normas e das medidas repressivas, as campanhas mediáticas de 

mudança de atitudes, e as medidas educativas. Ao longo deste texto explica-se 

porque se prefere  acentuar outro tipo de soluções para o problema da segurança 

rodoviária. 

Uma vez que se destacam as intervenções ao nível da estrutura rodoviária 

como determinantes na mudança de comportamentos, interessa então responder à 

seguinte questão: 

 

1.2. Como pode a estrutura ser responsável pela sinistralidade? 

A estrutura pode ser responsável pela sinistralidade de duas formas: 
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DIRECTAMENTE - Um piso mau, um buraco na estrada, uma sinalização 

incorrecta, etc., são tudo situações que aumentam a probabilidade de ocorrência de 

acidentes. 

INDIRECTAMENTE - Através dos processos de aprendizagem de condução. 

Os condutores aprendem no meio onde conduzem1, nas estradas, e também imitando 

outros condutores. Neste sentido, atribui-se ao meio um papel fundamental no 

processo de aprendizagem dos condutores. Ou seja, se o meio estiver mal 

estruturado, necessariamente vai propiciar uma aprendizagem incorrecta, e logo a 

existência de erros. Se esses erros de aprendizagem forem muito frequentes, a 

probabilidade de eles se multiplicarem ainda mais pelo efeito da aprendizagem social 

é maior. Como tal, temos um meio rodoviário onde há muitos erros. 

Em suma, há muitos comportamentos de condução incorrectos cuja 

consequência directa é a sinistralidade elevada. O que já não se pode afirmar é que a 

causa directa seja a falta de civismo dos condutores.  

 

1.3. Boa aprendizagem no meio 

Uma estrutura rodoviária bem concebida pode ser a iniciadora de bons 

comportamentos de condução. Suporta-se esta afirmação, explicando-se, quer os 

mecanismos de aprendizagem operante presentes na condução, quer os mecanismos 

de aprendizagem social (imitação do comportamento dos outros). 

 

1.3.1. A aprendizagem operante 

Numa análise comportamentalista da aprendizagem (Fuller, 1993), pode dizer-

se que o comportamento é regulado pelas suas consequências. Um comportamento 

                                                
1 Segundo um relatório da OCDE, citado por Stewart e col. (1993), um condutor precisa 

em média de cerca de 100 000 Km para ser considerado com experiência suficiente para ser 

seguro na complexa tarefa perceptiva de condução. 
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que é seguido de uma consequência positiva é reforçado e aquele que é seguido por 

uma consequência negativa é evitado.  

Naturalmente, a relação entre o comportamento e consequências não é 

independente do contexto. Isto significa que essa relação é definida (se fizer x 

acontece y), por acontecimentos antecedentes ou concorrentes. A relação - se viajar 

depressa, chego a tempo - também é dependente de factores antecedentes como a 

existência de polícia ou de outros carros. 

Este tipo de análise é referido (Fuller, 1998), como ABC (Antecedent-

Behaviour-Consequence). Isto porque a relação entre comportamento e 

consequências é normalmente condicionada pelos acontecimentos antecedentes. 

Desta forma, o comportamento passa a estar também sob o controlo dos 

antecedentes, denominados de estímulos de controlo ou discriminativos. Para este 

autor, o ABC como forma de análise de comportamento dá um enquadramento à 

incorporação dos processos de aprendizagem e motivação na investigação dos 

factores humanos e, mais importante, faz realçar qual o papel dos estímulos ou 

acontecimentos que estando presentes podem controlar o comportamento.  

Para Fuller (1998), a aprendizagem da condução, segura ou insegura, é 

resultado da confrontação com uma quantidade elevada de contingências do tipo ABC, 

presentes no meio rodoviário. Um problema acrescido para a aprendizagem é que a 

previsibilidade destas contingências funciona muitas vezes numa base probabilística. 

Durante a aprendizagem pode ser mais reforçado o comportamento negativo 

se a probabilidade de este ser recompensado for mais elevada do que a probabilidade 

de ser punido. Isto observa-se, por exemplo, em estradas rurais onde não há qualquer 

policiamento, tendo-se observado velocidades muito elevadas nestas estradas, ou nas 

aproximações a intersecções em alta velocidade nos locais onde os condutores 

pensam que é muito pouco provável que apareçam outros veículos. Em resumo, como 

a contingência entre um comportamento recompensador e uma consequência punitiva 

é improvável, os condutores aprendem o risco. Com este processo a experiência que 

é necessária à aprendizagem da condução pode levar a uma adaptação incorrecta. 



(I) 1 - Uma Perspectiva Ambiental de Segurança Rodoviária  

 
23 

Para Fuller (1998), uma gestão sistemática do processo de aprendizagem pode 

contrariar os efeitos dessa aprendizagem resultante de um comportamento inseguro 

motivador. 

Essa gestão passa pela manipulação dos acontecimentos antecedentes 

controlados pelos estímulos discriminativos. A aprendizagem, ou mudança de 

comportamento é dependente dos estímulos discriminativos que especificam a relação 

entre um determinado comportamento e a sua consequência. Estes estímulos são 

constituídos pelos sinais de trânsito, bandas sonoras, traçado da via, etc. Para serem 

efectivos, têm de obedecer a uma série de regras (Fuller, 1998): 

• Claros e não ambíguos, evitando dar informação incorrecta ao condutor. Por 

exemplo, incluir as indicações de qual a via a seguir e as características das 

junções ou cruzamentos. Assinalar correctamente a presença de câmaras de 

vigilância ou bandas sonoras. Significa agir através do estímulo discriminativo ao 

invés da acção pelas consequências. Pois será preferível desencorajar maus 

comportamentos do que puni-los, pois a punição implica que existiu o mau 

comportamento. 

• Consistentes. Se um sinal é utilizado para sinalizar uma banda sonora alta, deverá 

sempre ser utilizado o mesmo sinal para sinalizar esse e só esse tipo de banda 

sonora. 

• De confiança. O exemplo óbvio é o de sinalização de obras, que muitas vezes se 

mantém no lugar por tempo indeterminado, mesmo após os trabalhos terem 

finalizado há muito tempo. Os condutores aprendem a não diminuir a velocidade a 

não ser quando vêm sinais evidentes de obras como máquinas ou trabalhadores. 

Outro exemplo ainda mais problemático é o da sinalização de crianças/escola que 

só é de confiança em períodos de aulas, e nas horas de trânsito das crianças entre 

a escola e as suas casas. Pelo facto desses estímulos discriminativos estarem 

sempre presentes, os condutores aprendem a ignorá-los. Naturalmente a sua 

confiança poderia ser melhorada se fossem acrescentados sinais luminosos nas 

alturas onde de facto houvesse crianças. 
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1.3.2. A aprendizagem social 

Outra questão que se foca, relativa à aprendizagem, relaciona-se com a 

aprendizagem social. Além da aprendizagem no meio, os condutores também 

aprendem, ou adoptam, comportamentos por observação dos outros condutores. Esta 

ideia é dada por Groeger (1995) que, num estudo de revisão sobre o aumento da 

submissão dos condutores à legislação de tráfego, conclui que os efeitos da 

informação normativa2 são muito reduzidos e são intrinsecamente dependentes da 

observação do comportamento de outros condutores. 

Os trabalhos revistos relacionam-se com a observação do acatamento das 

normas de segurança rodoviária (e.g. limites de velocidade). Os estudos são 

realizados em condições naturais e testaram o acatamento das normas em função do: 

(1) aumento da probabilidade da infracção ser detectada; (2) aumento das 

consequências da detecção da infracção (e.g. elevar o nível punitivo das multas); e (3) 

os efeitos do fornecimento de informação. 

(1) O aumento da probabilidade da infracção ser detectada foi manipulada 

através da colocação de um veículo da polícia a vigiar na berma da estrada. Verificou-

se a média de infracções dos limites de velocidade impostos. Em resumo, estes 

estudos mostram que há uma redução da velocidade dos veículos, que se estende em 

halo por uma área de cerca de 1 km. Este resultado só se verifica nos locais onde há 

vigilância. Há também uma variabilidade muito grande na descida de velocidade que 

só diminui à medida que a vigilância se estende no tempo, isto é, se no dia a seguir à 

vigilância esta estiver ausente as velocidades voltam aos valores anteriores. Contudo, 

para um período de vigilância de cinco dias seguidos, após a ausência da vigilância 

nota-se um efeito residual na descida de velocidade com a duração de cerca de seis 

dias. As tentativas de demonstrar a rapidez de acção das forças policiais em actuar 

sobre os infractores foi manipulada com a colocação de outro veículo "infractor" a ser 

multado junto ao da polícia. Esta manipulação teve resultados idênticos ao do carro da 

polícia sozinho. 
                                                

2 Entendemos como informação normativa aquela que emana dum código legal como, 

por exemplo, os limites de velocidade e que é também transmitida através da sinalização.  
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Outra forma estudada de manipular a probabilidade de detecção de infracções 

foi através da correlação entre o número de aplicação de multas e a média de descida 

de velocidade. Os estudos referidos por Groeger (1995) apontam para uma relação 

fraca entre o número de multas aplicadas numa secção de estrada e a velocidade, não 

havendo uma relação entre o número de horas de patrulhamento policial/número de 

multas com a média das velocidades e a taxa de acidentes. 

Contudo, o uso dum sistema automático que "multava" automaticamente os 

infractores, fez descer numa semana o número de infractores de 800 para metade e 

nas semanas subsequentes para cerca de 20 infracções diárias. Concluindo-se que, 

reduzindo a incerteza na probabilidade da infracção ser detectada, a aplicação de 

multas funcionava. 

(2) O segundo tipo de trabalhos, relativo ao acatamento das normas, 

relacionou-se com o aumento da severidade das penas. Groeger (1995) refere que, 

apesar de ser intuitivamente apelativa, a ideia de que as ameaças legais são capazes 

de controlar eficazmente o comportamento desde que sejam percepcionadas como 

imediatas, inevitáveis e severas, essa noção não tem sido muito apoiada por estudos 

empíricos de lei criminal. Em termos gerais, o aumento das consequências tem um 

efeito reduzido no tempo. Funcionando apenas num período próximo à entrada em 

vigor das novas penas mais punitivas. Isto porque nessa altura são acompanhadas 

duma aplicação da lei mais frequente (e.g. aplicação da tolerância zero). Passado um 

espaço de tempo determinado os efeitos do agravamento das consequências sobre a 

descida do número de infracções volta aos números anteriores. Assim a severidade da 

pena não é em si desencorajante, especialmente nas situações em que a detecção da 

infracção é mais improvável. 

(3) O terceiro tipo de trabalhos relaciona-se com os efeitos de fornecimento de 

informação aos condutores. Estes trabalhos mostram que, apesar das campanhas de 

informação pública por si só não terem um efeito sobre o acatamento das regras, 

quando articuladas em conjunto com campanhas de actuação das forças policiais 

reforçam os seus efeitos. Alguns trabalhos testaram a passagem de informação nos 

meios de comunicação sobre uma campanha de detecção de velocidade. Comparando 

os dias em que foi noticiada a informação da campanha com os dias onde não era 
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noticiada, registaram-se nos dias de notícia velocidades inferiores. Outro caso de 

informação é relativo aos sinais de trânsito. Por exemplo, os sinais de trânsito do tipo 

"velocidade controlada por radar" só funcionam quando de facto há também uma força 

policial a vigiar. Este efeito mantém-se mesmo quando é usado um sinal sofisticado 

que diz ao condutor qual foi a sua velocidade de circulação e o avisa que tem de ir 

mais devagar quando ultrapassa o limite. Conclui-se que só com a mediação da 

presença da força policial estes tipos de informações (campanhas e sinais de trânsito) 

são mais eficazes. 

Ao nível do fornecimento de informação por campanhas refira-se, também, que 

Cunha e Gomes (1993) põem em causa a eficácia das campanhas de prevenção 

rodoviária com base no estudo do efeito primus inter pares numa amostra de 

condutores portugueses. Nesse estudo, os autores concluíram que a maior parte dos 

condutores portugueses (65,6%) se julga com competências de condução acima da 

média e que, sendo assim, as campanhas que tenham como objectivos o melhor 

cumprimento de normas e de regras de segurança, dizem respeito não aos próprios, 

mas sim aos outros condutores. Este efeito não é exclusivo da cultura portuguesa. 

Guerin (1994), descreve um efeito semelhante numa amostra de condutores 

neozelandeses. 

Contudo, ainda relativamente ao efeito do fornecimento de informação aos 

condutores, Groeger (1995) refere uma série de trabalhos sistemáticos sobre uma 

técnica de sinalização denominada "collective feedback" que parece mais eficaz para o 

acatamento das normas. Esta técnica consiste num sinal que indica o número de 

condutores que, num período passado (dia anterior ou na semana passada), 

ultrapassou um dado limite de velocidade. Este tipo de sinal teve um efeito real de 

descer a velocidade durante as 26 semanas em que foi experimentado. Foi mais 

eficaz do que a vigilância policial e não provocava uma sobre-reacção semelhante à 

de ver a polícia, isto é, descer a velocidade mais do que o necessário. 

Fora destes três tipos de estudos, Groeger e Chapman (1994) desenvolveram 

um trabalho onde também estudaram o acatamento de normas de condução. Uma das 

normas que estudaram era a distância de segurança inter-veículos definida no seu 

estudo como uma distância mínima de um segundo. Eram manipuladas uma série de 
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condições: colocação de sinais de trânsito a indicar a distância mínima; sinalização 

sonora no veículo quando se diminuía a distância para menos de um segundo; e o 

facto dos outros condutores estarem ou não a cumprir a norma da distância inter-

veículos. Os resultados mostraram que o sinal sonoro era eficaz na manutenção da 

distância mínima inter-veículos. Os sinais de trânsito não eram eficazes. Quanto ao 

seguimento da norma pelos outros condutores, se eles estivessem a respeitar a 

distância inter-veículos então o acatamento da norma por parte dos participantes era 

elevado. Caso os outros condutores não estivessem a manter a distância, então o 

acatamento dos participantes era baixo. Contudo, quando se cruzavam as condições 

experimentais, saliente-se que o uso do sinal sonoro era eficaz em todas as 

condições. 

Esta revisão de Groeger (1995) põe em causa o acatamento das normas em 

meio rodoviário pelo simples facto de existirem, de serem lei. Nomeadamente, o uso 

de alguns sinais, a aplicação de penas mais severas e até o uso exclusivo de 

campanhas de informação para mudar o comportamento de condução. Aquilo que 

parece ser efectivo sobre o aumento do acatamento das normas é, por um lado, a 

percepção directa de que há um aumento da probabilidade de ser multado (e.g. 

proximidade do carro da polícia), ou quando ao nível do grupo há um acatamento da 

norma (e.g. sinal de feedback colectivo ou observação da distância inter-veículos 

mantida pelos outros). Para o acatamento da norma o que importa é aquilo que o 

condutor sente que é transmitido pelo ambiente envolvente e não aquilo que o 

condutor questiona sobre si próprio. Ou seja, os condutores baseiam-se em 

informações facilmente acessíveis sobre si próprios e sobre o ambiente para guiar o 

seu comportamento e não em interrogações exaustivas sobre si próprios ou sobre a 

tarefa de condução presente. Neste sentido, a aprendizagem é também dependente 

da observação do comportamento dos outros, como se observa nos trabalhos dos 

sinais de feedback e da distância inter-veículos. 

Um aspecto que deve ser salientado, relativo ao estudo de Groeger & 

Chapman (Groeger, 1995; Groeger & Chapman, 1994), é que o sinal sonoro que 

utilizaram funcionou sempre, independentemente das condições em que era utilizado. 

É interessante porque o estímulo discriminativo da violação da norma (distância inter-
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veículos) era dado pelo próprio veículo e através dum canal sensorial distinto do 

visual, aquele mais preenchido pela tarefa de condução. 

Este resultado reforça o “problema” do carácter automático da condução e a 

importância relativa das normas. Primeiro, porque, como se viu, há diversos factores a 

interagir no seu cumprimento e depois porque há uma relação parca entre as 

violações às normas e a relação com a sinistralidade. 

Carsten (1998), ao referir-se ao já lugar comum de que o factor humano é 

responsável por 95% da sinistralidade rodoviária, alerta para o perigo deste cliché 

culpar apenas o operador do veículo em vez de quem concebe o sistema ou os 

operadores do sistema rodoviário como um todo. Carsten (1998), refere estudos 

aprofundados sobre acidentes que provam que as infracções intencionais são o factor 

que menos contribui para a sinistralidade, sendo os erros básicos3 aqueles mais 

frequentes e que mais contribuem para a sinistralidade. 

 

1.4. Como dirigir o comportamento dos condutores 

Para lá das formas punitivas e de vigilância de actuar sobre o comportamento 

dos condutores, existem formas alternativas de intervir. Uma análise dos acidentes 

mais baseada numa análise científica e ergonómica pode modificar a nossa visão das 

causas dos acidentes, bem como das medidas a adoptar para os evitar. Um princípio 

geral da ergonomia é o de que só em última análise se deve responsabilizar o 

operador humano pelo acidente. Isto é, devem-se procurar as causas dos acidentes 

no sistema que o homem opera, causas essas que do ponto de vista ergonómico 

podem ter origem numa concepção incorrecta do interface homem/máquina e ou 

homem/“meio” e portanto à má adaptação destes (máquina e “meio”) ao operador 

humano.  

Segundo Brown (1997), a abordagem ergonómica, com base nos paradigmas 

de processamento de informação, permite medir objectivamente as exigências das 
                                                

3 Faltas e falhas. 
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tarefas, levando aos conceitos de carga de trabalho de sistema (system workload) e 

capacidade de processamento de informação do utilizador. Tendo por base as 

abordagens ergonómicas passou-se a dar mais atenção a uma adequada alocação de 

tarefas entre o operador humano dum sistema e os seus componentes tecnológicos. A 

consequência mais importante em termos de intervenção rodoviária, segundo este 

autor, é que os erros e acidentes não são necessariamente melhor solucionados com 

medidas remediativas, i. é., educação, formação e aplicação da lei. Para o autor, 

essas medidas apenas podem modificar o comportamento indirectamente através da 

mudança das atitudes, dos conhecimentos, da compreensão ou perícias. De forma 

oposta, as explicações psicológicas que têm por base o erro humano em sistemas 

complexos, fazem dirigir a atenção para a necessidade de métodos de engenharia que 

apoiem o comportamento humano falível. Assim, estas medidas operam uma 

mudança directa do comportamento por acção da modificação das exigências da 

tarefa. 

Diversos estudos justificam esta forma de intervenção na área do tráfego 

rodoviário. Se nos reportarmos à análise da tarefa de condução, apercebemo-nos que 

na maioria do tempo em que se conduz o desempenho da tarefa, está a ser realizado 

a um nível automático ou quase automático. Sendo assim, a condução é em grande 

parte uma actividade “automática”. 

Durante a condução, é possível conversar com o passageiro do lado, ou ouvir 

rádio, e simultaneamente conduzir. Isto é exequível porque a condução tem uma 

componente automática, onde são activados mecanismos perceptivo motores 

provenientes de uma aprendizagem e treino prévios. Se após a realização de um 

percurso se se pedir ao condutor para evocar ou descrever os sítios por onde passou, 

ele nem sempre tem essa capacidade pois como a condução é automática, os 

elementos do percurso podem não ter relevância suficiente para ficarem retidos na 

memória. Um exemplo paradigmático prende-se com o nível máximo de desempenho 

no registo de sinais de tráfego. Num estudo de campo realizado na Suécia (Rumar, 

1994), os condutores eram mandados parar após terem passado um sinal de trânsito e 

perguntavam-lhes qual era o último sinal por que tinham passado. Os resultados 

mostraram que em média 50% das vezes os condutores não se recordavam dos 

sinais, variando esta média em função do tipo de sinal. 
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Estes exemplos põem um pouco em causa a eficácia de medidas 

regulamentares, pois a condução não é uma actividade puramente consciente. Por 

outro lado, há trabalhos que ilustram a possibilidade de intervir sobre o comportamento 

do condutor através de medidas de engenharia que obriguem o condutor a conduzir 

correctamente, ou que até o façam ter um comportamento correcto sem se aperceber 

que está a ser a isso “conduzido”.   

As bandas sonoras são o exemplo mais claro do tipo de medidas de 

engenharia que obrigam o condutor a diminuir a velocidade. Outro exemplo pode ser 

dado por um estudo realizado em duas estradas nas quais a velocidade e número de 

acidentes estava acima da média, e onde se conseguiu fazer a redução da velocidade 

através de medidas simples de engenharia (Waard, Jessurun, Steyvers, Raggatt, & 

Brookhuis, 1995). As medidas estruturais implementadas incluíram: eliminação dos 

delineadores laterais, aumento da largura da linha central e colocação de uma 

superfície rugosa sobre a linha central e nas bermas, sendo que a das bermas era 

mais larga que o delineador antigo. Deste modo a largura de cada faixa de rodagem 

era menor. Como resultado destas medidas, a velocidade média dos carros diminuiu. 

Quando os condutores se desalinhavam do eixo da sua faixa, eram confrontados com 

pistas cinestésicas e auditivas provenientes das superfícies rugosas que por 

desconforto e aumento da percepção da velocidade, os obrigava a reduzir a 

velocidade. Os resultados deste estudo foram possíveis através da compreensão 

prévia do funcionamento da tarefa de alinhamento e de quais as pistas visuais que a 

auxiliam (guias laterais) e dos modelos de carga mental que previam que um aumento 

de carga mental (complexidade da tarefa) faria reduzir a velocidade. Ou seja, como 

foram eliminadas as pistas visuais e a largura de cada faixa diminuiu, a dificuldade e 

carga mental da tarefa de alinhamento aumentou. Como o alinhamento era mais difícil, 

o condutor ou reduzia a velocidade ou então era “castigado” com o desconforto da 

superfície rugosa. 

Noutro trabalho, desenvolvido em simulador (Horberry, Gale, & Bolarin, 1999), 

estudou-se uma forma de evitar que os veículos altos batessem nas pontes baixas ao 

tentarem passar por debaixo destas. Este problema tem alguma frequência no Reino 

Unido e deve-se ao julgamento perceptivo incorrecto da altura da ponte, associado ao 

facto dos condutores não saberem a altura do seu veículo e não verem ou ignorarem 
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os sinais de altura nas pontes. Os autores partiram do princípio que, se fizessem com 

que as pontes aparentassem ser mais baixas, os condutores seriam mais cautelosos. 

De facto, através dum efeito de ilusão óptica feito nas marcas da face da ponte, o 

julgamento perceptivo da altura da ponte era de que esta era mais baixa. Deste modo 

as decisões dos condutores de veículos altos seriam mais cautelosas. 

Outros trabalhos interessantes sobre a categorização cognitiva de estradas 

(Kaptein & Theeuwes, 1998; Riemersma, 1988; Theeuwes, 1998) explicam a 

importância do desenho do meio ambiente na condução. O que estes trabalhos 

referem é que os condutores categorizam cognitivamente os diversos tipos de 

estradas. Esta categorização é feita através da experiência em cada tipo de estrada e 

é muitas vezes independente da categorização normativa (legal) das estradas. Em 

função de cada categoria estabelecida cognitivamente, o condutor tem uma 

expectativa do tipo de meio e o seu comportamento é adaptado a esse meio e em 

parte conduzido por essas expectativas. Naturalmente, se as suas expectativas ou 

categorização cognitiva estiverem de acordo com a categorização normativa da 

estrada, a probabilidade de erros é menor, pois o comportamento vai estar bem 

adaptado ao meio. Por outras palavras, se estivermos numa via que pelo seu desenho 

esteja cognitivamente categorizada como uma via rápida, não é um sinal de limite de 

velocidade de 50km/h que vai fazer baixar a velocidade. 

 

1.5. Síntese 

Havendo uma multicausalidade na sinistralidade rodoviária, as medidas de 

prevenção têm necessariamente de ser diversificadas. O que estes artigos referem é 

que, apesar de serem necessárias, as medidas de policiamento e as campanhas 

mediáticas de prevenção têm alguns limites. O policiamento teria a sua eficácia 

máxima se fosse constante no tempo e no espaço. Em caso de qualquer violação da 

norma, o condutor teria a certeza absoluta que era imediatamente autuado. 

Obviamente um sistema de vigilância desta natureza é na prática impossível. As 

campanhas têm um efeito reduzido no tempo e como a condução é em grande parte 

uma actividade automática, eventuais mudanças de atitudes gerais que queiram 
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promover, como por exemplo, o respeito dos limites de velocidade, não garantem uma 

mudança dos automatismos da tarefa de condução que são aprendidos durante a 

própria condução. 

Uma boa medida de prevenção é aquela que promove a aprendizagem de 

comportamentos correctos a partir do meio onde estes se aprendem, isto é, na 

estrada. Partindo do conhecimento detalhado do operador/condutor, pode olhar-se 

para o ambiente rodoviário como um produto de intervenção ergonómica que, sendo 

bem concebido ou optimizado, promove boa aprendizagem no meio e bons 

comportamentos de condução. 

 



(I) 2 – Validade de Simuladores de Condução  

 
33 

2. VALIDADE DE SIMULADORES DE CONDUÇÃO 

Neste trabalho, usou-se um simulador de condução como ferramenta principal 

para obtenção dos seus dados. Assim, apresenta-se neste capítulo uma revisão sobre 

a validade destas técnicas, isto é, sobre a possibilidade dos resultados obtidos em 

simulação serem transferíveis para a realidade. 

Tradicionalmente os estudos laboratoriais de tradição experimentalista têm a 

vantagem de ter altos níveis de validade interna, pois o elevado controlo das variáveis 

permite comprovar o efeito das variáveis independentes sobre as dependentes. 

Contudo aquilo a que se chama validade externa ou ecológica, compromete-se nos 

estudos laboratoriais de tradição mais experimentalista. Isto, porque os 

comportamentos observados em situação real são condicionados por um conjunto 

muito mais alargado de variáveis, impossíveis de replicar no contexto laboratorial 

clássico. Neste sentido, os modelos obtidos em estudos experimentalistas apesar de 

fornecerem informação relevante, para por exemplo estudos mais aplicados, não são 

muitas vezes directamente transferíveis para a compreensão do comportamento 

humano em contexto natural. 

Por outro lado os estudos em situação real, tendo validade ecológica, carecem 

por vezes de validade interna. Sendo o número de variáveis em situação real muito 

elevadas, por vezes torna-se difícil de compreender que variáveis foram determinantes 

para um determinado comportamento.  

No estudo da condução automóvel, um compromisso possível entre os estudos 

laboratoriais de índole experimental e os estudos em situação real, é o uso de 

simuladores de condução. Em termos genéricos, diversos autores (Blana, 1996; 

Padmos & Milders, 1992; Santos, 1996), apontam diversas vantagens do uso de 

simuladores de condução no estudo dos factores humanos: (1) Aumento da validade 

interna dos estudos, pois a simulação permite aumentar tanto o controlo experimental 

das variáveis manipuladas, como dos resultados obtidos; (2) Aumento da validade 

externa dos estudos, pois a simulação permite um aumento quantitativo e qualitativo 

das variáveis a manipular, portanto, pode-se estudar mais variáveis em simultâneo e 

com maior grau de realismo; (3) Estudo de situações extremas e de risco, pois com a 
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simulação pode-se estudar situações que violam as leis físicas naturais e/ou situações 

de elevado risco que em contexto natural seriam impossíveis, muito arriscadas e dum 

ponto de vista ético questionáveis; (4) Em termos de custos e eficiência, podem 

permitir simular alterações dos ambientes rodoviários, de forma segura e mais 

económica; (5) Permitem o teste empírico de modelos de processamento, pois com a 

simulação pode-se testar modelos de processamento de informação visual e ou 

motora.  

Relativamente à validade, Keith e col. (2005), no seu relatório sobre factores 

humanos e segurança na Europa, citam diversos pontos orientadores do que deve ser 

a validade nos simuladores, que são de uso corrente no TNO4: (1) A validade deve ser 

definida em relação a uma questão específica de investigação; (2) Esta depende da 

informação que é usada para desempenhar a tarefa; (3) nem sempre é necessário um 

simulador de elevada fidelidade; (4) a validade absoluta significa, a mesma dimensão 

do efeito no simulador e nos dados obtidos na estrada; (5) a validade relativa significa, 

o mesmo ranking de dimensão de efeitos. 

A validade relativa é obtida com mais frequência do que a absoluta nas 

investigações feitas com simulador. O simulador permite prever o comportamento do 

condutor apesar das diferenças absolutas. Um facto conhecido, é que as velocidades 

nos simuladores costumam ser mais elevadas do que na estrada real. Contudo esta 

falta de validade absoluta, não tem de ser necessariamente um problema, pois pode-

se fazer o ajuste para a velocidade real à posteriori (Keith, et al., 2005). Assim se a 

velocidade for mais elevada 5km/h no simulador, pode-se subtrair essa velocidade na 

situação real. 

Apesar das vantagens do simulador, e da sua validade crescente com os 

desenvolvimentos tecnológicos recentes, alguns limites ainda se mantêm. Os limites 

das técnicas de simulação, determinados por restrições aos níveis do equipamento e 

programas devem ter a sua importância ponderada em função do que se pretende 

simular. Isto significa que um limite para uma tarefa não o é necessariamente para 
                                                

4 O TNO (Netherlands Organization for Applied Scientific Research) é uma organização 

focada na investigação aplicada que utiliza simuladores há mais de trinta anos. 
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outra. Os limites das técnicas de simulação, e as formas de os contrariar podem ser 

descritos ao seguinte nível: 

1. Resolução de imagem espacial e temporal: O limite de resolução do sistema 

visual humano é muito superior à máxima resolução espacial utilizada nos 

sistemas de projecção dos simuladores. O limite de resolução5 do sistema visual é 

de 120 linhas por grau. Um sistema de projecção com uma resolução equivalente 

ao limite humano teria que ter uma resolução elevadíssima. Exemplificando, se se 

tivesse um observador colocado em frente a uma superfície de projecção com três 

metros de largura a uma distância idêntica, este teria um ângulo visual de cerca 

de 53 graus, o que exigiria uma resolução de 6360 linhas. Uma forma de fazer 

com que o número de linhas por grau aumente para o observador, mantendo o 

mesmo hardware, é afastar mais o observador do écran (diminuir o ângulo visual). 

Contudo, esta solução faz reduzir o campo visual. 

A resolução temporal relaciona-se com o número de imagens geradas por 

segundo. Está assim associada à qualidade de movimento que, segundo Proffitt e 

Kaiser (1986) depende do algoritmo que é usado para um movimento em 

particular e do facto do computador ter ou não potência suficiente para executar o 

algoritmo a tempo da próxima actualização de imagem. A execução dos 

algoritmos pode ser optimizada diminuindo os níveis de detalhe das imagens 

usadas, o que diminui a quantidade de informação a ser apresentada. Efeitos de 

aliasing espacial, dependentes da resolução espacial, podem também diminuir a 

qualidade do movimento. Este efeito pode ser descrito como um cintilar da 

imagem dos objectos em movimento que é devido à insuficiente resolução 

espacial do sistema. 

2. Conflitos perceptivos. Estes estabelecem-se pelo facto de existirem duas 

realidades simultâneas de que se tem noção, uma que é o padrão bidimensional 

que aparece no ecrã e outra o acontecimento tridimensional que está a ser 

representado. Este conflito pode, por exemplo, estabelecer-se entre indicadores 

visuais de profundidade fisiológicos e os indicadores monoculares. 

                                                

5 O limite de resolução é o mínimo espaço que separando dois pontos permite ao 

sujeito distinguir um ponto do outro (Essilor s.d.) 
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Exemplificando, a convergência e a acomodação (indicadores de profundidade 

fisiológicos) dão a indicação de profundidade equivalente à distância do suporte 

da imagem (e.g. écran a 1m) e a dimensão relativa e a perspectiva (indicadores 

monoculares) dão a indicação de profundidade do objecto que se representa (e.g. 

carro a 20m). O conflito perceptivo referido pode ser anulado para distâncias de 

observação maiores do que dois a três metros, a partir das quais as pistas 

fisiológicas fornecem pouca informação de profundidade (Padmos & Milders, 

1992). 

3. Avaliação errada das dimensões dos objectos. Um outro inconveniente que pode 

surgir nas imagens de computador é a avaliação errada das dimensões dos 

objectos. Este facto explica-se pela existência de um campo visual reduzido que 

faz com que os objectos distantes pareçam mais pequenos e mais próximos 

(Santos, 1996). Uma forma de contornar este problema sem aumentar o campo 

visual é o de colocar objectos com dimensões familiares perto dos objectos que se 

querem representar (Proffitt & Kaiser, 1986). 

4. Campo visual mais reduzido. Ao contrário do mundo natural, os suportes de 

projecção dos simuladores têm campos visuais mais reduzidos. A redução do 

campo visual pode ou não ser limitativa dependendo da tarefa em estudo. Se para 

a resolução da tarefa os processamentos no campo visual periférico tiverem 

influência, então essa limitação tem reflexos sobre a validade dos resultados (e.g. 

tarefas de aproximação a cruzamentos). No caso em que a tarefa é mais 

dependente da visão central, então a limitação do campo visual é menos 

importante para a validade dos resultados. Por exemplo, para a tarefa de 

detecção de movimento de veículos no eixo da via é mais importante a visão 

central (Santos, 1996). 
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3. PERCEPÇÃO DO MOVIMENTO – ESTUDO UM 

Muita da investigação em percepção do movimento, teve como justificação, o 

facto deste processamento ser vital para a sobrevivência. Os papéis funcionais do 

processamento do movimento são transversais a muitas das acções humanas do dia a 

dia. Alguns exemplos desses papéis são o reconstruir da tridimensionalidade dos 

objectos através da paralaxe de movimento, a detecção do movimento e o cálculo do 

tempo até ao contacto (TTC), a segmentação das imagens, i.e., a simples separação 

de um objecto do seu fundo, a condução do movimento dos olhos para fixar a atenção 

em objectos relevantes, a codificação da locomoção para informar da nossa própria 

direcção, etc. (Nakayama, 1985). 

Nesta alínea, faz-se a revisão de dois tipos de estudos que dizem respeito a 

um desses papéis, fundamental no evitamento de colisões. Primeiro, observa-se como 

alguns autores explicam como se faz o cálculo do tempo até ao contacto. Segundo, 

revêm-se estudos sobre como o movimento do próprio interfere na estimação do TTC, 

e mais importante para este estudo, como é que os ambientes podem influenciar a 

discriminação do movimento. 

3.1. O cálculo do TTC 

“...eis porque a nuvem negra estará junto da Terra em Agosto de 1965” (Hoyle, 

1964, pp. 24-25), vaticinava “Weichart” anunciando para apenas vinte meses a altura 

em que a nuvem negra atingiria a Terra. Neste cenário de colisão iminente de uma 

nuvem negra com a Terra, em que ninguém conseguia determinar com exactidão o 

tempo que demoraria a atingir-nos, Fred Hoyle, astrofísico e autor de ficção científica, 

através dos cálculos apresentados pelo personagem “Weichart” fornece um método 

simples para calcular o tempo restante. Este método, viria a ser posteriormente 

introduzido como hipótese de como seriam calculados os tempos até à colisão, na 

interacção com objectos em movimento. Nesta linha de raciocínio e também de acordo 

com o ideal de percepção directa (Gibson, 1986), Lee (1976) propõe que este TTC 

seja obtido duma forma directa através da taxa de expansão óptica do objecto, quando 

nos aproximamos dele ou ele se aproxima de nós. A esta taxa, Lee dá o nome de tau 
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!(!). Concretizando, se um objecto se está a deslocar ao longo da linha de visão em 

direcção aos olhos então, no momento t=0 (momento inicial), 

!! =
!!
!! 

Equação 1 

sendo que !! é o tempo até ao contacto no tempo t=0, !! é o ângulo do objecto 

(i.e.	  	  o	  ângulo	  que	  é	  formado	  pelo	  objecto	  no	  olho)	  no	  tempo	  t=0,	  e	  !!	  é	  a	  taxa	  de	  aumento	  

do	  ângulo	  do	  objecto	  no	  tempo	  t=0.	   

Usando análise matemática, Lee (1976) elabora uma teoria sobre o controlo da 

travagem baseada na informação acerca do tempo até à colisão. Segundo este autor, 

a informação que está mais acessível visualmente ao condutor para controlar uma 

travagem ou a distância ao veículo da frente, não é a informação da distância, nem da 

velocidade, nem da aceleração/desaceleração, mas sim a informação acerca do TTC. 

Mostrou como o condutor poderia usar a informação visual do TTC para registar 

quando está em rota de colisão, em julgar quando deverá começar a travar e a 

controlar a travagem em curso. Desta teoria, Lee retirou implicações para as 

velocidades de segurança e a manutenção da distância de segurança, que discute, 

chegando a propor medidas de melhoria da conspicuidade dos veículos e da 

concepção da estrada, de forma a tornar mais disponível a informação do TTC, 

mesmo em condições de fraca visibilidade como a existência de nevoeiro. 

Para além da teoria matemática, Regan e Hamstra (1993) usando uma 

metodologia baseada em estudos de percepção de movimentos de translação6 no eixo 

                                                

6 Em rigor, em todos os movimentos há translação. Nesta tese destacam-se dois tipos 

de movimento de translação. Um que é num plano fronto paralelo aos olhos e outro 

perpendicular ao plano dos olhos. Se considerarmos um sistema de coordenadas x (horizontal), 

y (vertical) e z (em profundidade) um movimento de translação num plano fronto paralelo aos 

olhos é no eixo dos x ou y, e um movimento num plano perpendicular ao plano dos olhos é no 

eixo dos z. Para simplificar a linguagem, vamos nesta dissertação adoptar para os movimentos 

de translação de objectos no plano fronto paralelo (x ou y) simplesmente a designação de 

movimentos de translação em x, ou no eixo do x. Quando nos referirmos aos movimentos 
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dos x (McKee, 1981), conseguiram provar que a informação disponível no TTC é 

processada eficazmente, independentemente das variáveis de segunda ordem como a 

velocidade, a distância ou a dimensão dos objectos. Mesmo fazendo variações 

sistemáticas destes parâmetros, que poderiam ou não manter o mesmo TTC ao longo 

de muitos ensaios, os seus observadores conseguiam estimar eficazmente o TTC 

apenas com base na informação visual disponível no objecto. As pessoas conseguiam 

duma forma eficaz dizer qual se aproximava mais rápido (expandia) e 

independentemente dessa expansão, conseguiam estimar eficazmente quando 

chegaria o objecto (TTC). 

Naturalmente, o conceito de TTC gerou um tipo de discussão teórica sobre se 

este era ou não calculado directamente com recurso ao fluxo óptico dos objectos (tau) 

ou com recurso ao cálculo da distância e velocidade e/ou outros indicadores. Partindo 

do pressuposto que o cálculo do TTC é importante no controlo das acções de 

evitamento de colisões ou na sua antecipação, muitos trabalhos também tiveram um 

forte pendor de aplicação à segurança rodoviária. 

Alguns autores consideraram que o tau não era o determinante principal na 

determinação do TTC (Cavallo & Laurent, 1988; Cavallo, Laya, & Laurent, 1986; 

Groeger & Brown, 1988; Stewart, Cudworth, & Lishman, 1993). Nos estudos de 

Cavallo e col. (1986), pedia-se aos sujeitos que estimassem o momento em que 

esperavam colidir com um objecto estacionário. As experiências foram feitas num 

circuito fechado ao público, os participantes estavam de olhos tapados e no momento 

do teste eram destapados e novamente tapados passados alguns segundos, quando 

achassem que iam colidir deviam carregar num botão. Manipulando a facilidade de 

calcular a velocidade (reduzindo ou aumentando o campo de visão) e a facilidade de 

calcular a distância (usando ou não visão binocular), podia-se perceber se era ou não 

usada a distância e velocidade ou o tau. Quando era mais difícil calcular a distância e 

velocidade a precisão do cálculo do TTC era menor7. Este facto levou os autores a 
                                                                                                                                          

perpendiculares ao plano dos olhos, usamos os termos movimentos de aproximação, expansão 

ou em profundidade.  

7 A precisão no cálculo do TTC será tanto menor quanto mais se afastar do valor real 

do TTC (Do tempo verdadeiro que levaríamos a atingir o objecto). 
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considerar que se usavam mais as medidas indirectas do que o tau para o cálculo do 

TTC. 

Os trabalhos de Stewart e col. (1993) apesar de não negarem que o TTC possa 

ser calculado através do tau, argumentavam que a distâncias grandes a sua precisão 

era baixa, sendo utilizado para o cálculo do TTC a velocidade e a distância. Mais 

especificamente consideravam que nessas situações os condutores usavam outros 

indicadores, como por exemplo a dimensão familiar, para o cálculo do TTC. Esta 

formulação levou-os a considerar que quando os condutores estão em rota de colisão 

potencial com peões a sua percepção da distância é principalmente baseada na 

dimensão familiar, ou seja, se a imagem retiniana de um peão é pequena, presume-se 

que o peão está a uma grande distância. Esta ideia serve para os autores explicarem 

a elevada percentagem de acidentes com crianças, pois explica a existência duma 

avaliação excessiva da distância e portanto uma sobre avaliação do TTC para 

crianças (mais tempo para o contacto do que o real). Assim, segundo os autores, os 

locais onde existam indicadores de distância claros ajudam a um cálculo correcto do 

TTC e diminuem a probabilidade de acidente. O autor baseia esta proposta em 

experiências simuladas e em análises estatísticas de sinistralidade. De facto os seus 

resultados mostram que, onde esses indicadores existem (e.g passadeiras de peões 

com marcas de zebras), a percentagem de acidentes com crianças peões é menor, 

mais especificamente, os dados do seu estudo indicam que a percentagem de 

crianças com acidentes nas zebras é de 24%, fora das zebras é de 34% e nas 

passadeiras com sinal luminoso, sem marcas que sirva de indicador aos condutores, é 

de 29%. 

Também os trabalhos de DeLucia (1991, 1999) ilustram outro tipo de pistas a 

influenciarem a estimação do TTC. Este trabalho deu a conhecer o efeito SAE (Size 

Arrival Effect) e descreve um efeito que a dimensão do objecto pode ter na estimação 

do TTC. Usando um paradigma em que tem de ser feita uma discriminação entre dois 

objectos que estão lado a lado, dizendo qual dos dois chegará primeiro, há um efeito 

de enviesamento provocado pela dimensão. Um objecto maior, por vezes é julgado 

como chegando mais depressa, mesmo que o mais pequeno tenha um TTC menor. 
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Apesar destes trabalhos demonstrarem o uso de indicadores de segunda 

ordem (não directos) para a percepção do TTC, refira-se que além dos trabalhos 

citados de Lee e Regan, outros trabalhos argumentam a favor de uma percepção 

directa do TTC, através do tau. Kruk e Regan (1983) demonstram a existência duma 

sensibilidade diferenciada ao tau numa amostra de pilotos de avião. Esta sensibilidade 

foi avaliada medindo o desempenho dos pilotos numa tarefa simples em que tinham 

de avaliar a mudança de dimensão de um quadrado. Os autores também avaliaram o 

desempenho dos mesmos sujeitos na tarefa de aterragem dum avião em situação 

simulada. Descobriram que quanto maior fosse a sensibilidade ao tau, também melhor 

era a performance na tarefa de aterrar o avião. 

Horst (1991) argumenta também a favor do uso do tau, no cálculo do TTC. As 

experiências deste autor foram realizados numa estrada fechada ao trânsito e pedindo 

aos sujeitos para travarem o mais tarde possível antes dum traço branco pintado na 

estrada. Ao contrário dos trabalhos anteriores (e.g. Cavallo, Laya & Laurent, 1986; 

Cavallo & Laurent, 1988) os sujeitos estavam em situação real de condução. Os 

sujeitos, numa das condições experimentais usavam uns óculos de cristais líquidos 

que faziam interrupções intermitentes (a 5Hz e 25Hz) da visão. Segundo Horst, estas 

interrupções intermitentes não impedem o cálculo da distância e velocidade mas 

excluem a percepção directa do TTC a partir do fluxo óptico. Em termos gerais, os 

resultados mostraram que o desempenho da travagem e respectivo cálculo do TTC 

era pior nas situações de interrupção, o que segundo o autor seria um indicador de 

que para o cálculo do TTC se usaria o tau.  

As diversas conclusões, por vezes divergentes sobre a forma do cálculo do 

TTC, são clarificadas na leitura de um artigo denominado “Visually timed action: time-

out for tau?” (Tresilian, 1999). O autor questiona claramente a exclusividade da 

utilização do tau como única fonte de informação disponível para o cálculo do TTC. Ele 

afirma que, das diversas fontes de informação utilizadas para calcular o TTC, o tau é 

apenas uma delas. Concluindo que a informação que se usa é dependente da tarefa e 

da situação onde se faz o julgamento do TTC. Muito importante, acrescenta ainda, que 

além de diferentes tarefas usarem diferentes fontes de informação, a forma como essa 

informação é usada no controlo da resposta poderá também variar de tarefa para 

tarefa e com o treino e aprendizagem. Assim, independentemente da fonte de 
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informação, o controlo da resposta poderá ser dado duma forma automática ou não-

automática. Esta ideia é suportada pela investigação que refere que há duas vias 

funcionais de processamento de informação visual no neocortex (Milner & Goodale, 

1992). A via dorsal ou motora mais envolvida no controlo de acções motoras 

automáticas e a via ventral ou cognitiva envolvida no processamento daquilo que 

suporta a percepção visual consciente e os julgamentos cognitivos. Exemplificando, o 

que se passa em muitas experiências que envolvem a estimação do TTC é que 

apelam mais ao uso da via cognitiva, quando por exemplo pedem aos observadores 

para fazer uma previsão de quando o veículo nos atingirá, depois de fazerem a 

oclusão do mesmo. Este problema do controlo da resposta, que pode ser mediado 

pela via cognitiva em tarefas de laboratório e pela via motora, por exemplo nas acções 

de intercepção, segundo Tresilian, torna difícil fazer generalizações acerca da forma 

como a informação é usada para estimar o TTC.  

Fundamental, será que as investigações sobre estimação do TTC, se 

aproximem do contexto real da acção. A utilização de um simulador de condução, ou a 

utilização de uma passadeira que acrescenta informação da acção motora a uma 

tarefa de discriminação de movimento, são exemplos dessa aproximação. Deste 

modo, aumenta-se a compreensão das pistas envolvidas na estimação do TTC. 

Posteriormente, essa informação poderá ser usada no apoio de intervenções 

ergonómicas de concepção que salientem as pistas utilizadas aumentando a 

segurança rodoviária. 

 

3.2. Interacção com o movimento do próprio 

O estímulo visual que chega ao olhos de um observador em movimento é 

constituído por um fluxo óptico dinâmico que fornece informação, tanto sobre o 

movimento do próprio, como sobre as características do ambiente onde se circula 

(Gibson, 1986). Nesta dissertação designa-se o primeiro como fluxo óptico global e o 

segundo como fluxo óptico local. Na sua teoria do controlo visual da travagem, Lee 

(1976) considera que as heurísticas de cálculo de margens de TTC são idênticas no 

caso do veículo da frente estar parado ou em movimento. Enuncia os princípios 
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ecológicos Gibsonianos e é responsável pela sua concretização prática no 

desenvolvimento do conceito de tau. Contudo ficou um espaço de pesquisa aberto 

para as interacções entre o fluxo óptico local e global. 

Também Warren (1995), relativamente ao controlo visual da locomoção 

considera que em princípio, as leis que controlam o acto de direcção (alinhamento) e 

de travagem (TTC) - situações em que o sujeito está em movimento - poderiam 

aplicar-se tanto a objectos em movimento como parados uma vez que regulam o 

movimento relativo entre o observador e o objecto. Exemplificando, durante uma 

perseguição, a expansão óptica do alvo especifica que nos estamos a aproximar dele, 

um ângulo visual constante especifica que seguimos a uma distância constante, uma 

contracção óptica especifica que nos estamos a afastar.  

O problema que pretendemos explorar é o de se saber se o movimento do 

próprio pode ter algum efeito sobre a estimação do TTC de um outro objecto em 

movimento, por outras palavras, como interage o fluxo óptico global com um fluxo 

óptico local também ele com movimento.  

Diversos estudo exploraram esta questão, quer laboratorialmente, quer em 

situação de condução. Uma linha de estudos investigou mais os efeitos de interacção 

espacial entre o fluxo óptico global e local (Gray, Macuga, & Regan, 2004; Probst, 

Brandt, & Degner, 1986; Probst, Krafczyk, & Brandt, 1987), enquanto outra linha se 

centrou mais nos efeitos que a adaptação temporal ao fluxo óptico local teriam sobre o 

fluxo local, na estimação do TTC (Gray & Regan, 1999a, 2000a, 2000b) 

 

3.2.1. Interacção espacial fluxo óptico global/local 

No estudo laboratorial de Gray e col. (2004) estudaram-se as interacções entre 

o movimento do próprio e o movimento dos objectos. Os autores simularam uma 

velocidade constante de movimento próprio em linha recta através de uma nuvem de 

objectos colocados aleatoriamente no espaço. Um padrão de fluxo composto por 

oitenta pequenos quadrados pretos foi projectado numa tela grande. Para simular o 
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movimento do próprio, os quadrados aumentavam de velocidade e expandiam. No 

meio desta nuvem havia um espaço em branco, onde era projectado o objecto alvo. 

Numa das experiências, avaliava-se o efeito do movimento do próprio sobre a 

estimação da velocidade do alvo. Primeiro, exibia-se o alvo sem movimento do padrão 

de fluxo, depois o alvo com movimento do padrão de fluxo e pedia-se aos participantes 

para dizerem em qual das situações o alvo tinha andado mais rápido. Os resultados 

demonstraram uma interacção entre o movimento do próprio (padrão de fluxo) e a 

avaliação do movimento do objecto alvo. Quando era simulado um movimento para a 

frente do sujeito, os objectos alvos eram vistos como andando mais devagar e quando 

o movimento próprio simulado era para trás, os objectos alvo eram avaliados como 

andando mais rápido. Pode concluir-se, que nas situações mais vitais, em que o 

sujeito se desloca para frente e o objecto na direcção do sujeito, a percepção da 

velocidade do movimento do objecto era inibida pelo movimento do próprio. 

Numa segunda experiência, os autores avaliaram se variações na simulação 

da direcção do movimento do próprio alteravam a percepção da direcção do 

movimento do alvo. Nesta situação, descobriram que existia um viés na direcção dos 

alvos na direcção do movimento do próprio. 

Num dos outros estudos laboratoriais (Probst, et al., 1986) os autores 

procederam à determinação de limiares e tempos de detecção do movimento de 

objectos em situações de movimento do sujeito. O movimento do sujeito foi induzido 

através de canais sensoriais (visual, vestibular e cervico-somatossensorial) que podem 

induzir a sensação de que o sujeito está em movimento. Foram realizadas diversas 

experiências, onde os vários canais eram estimulados em conjunto ou separadamente. 

A tarefa dos sujeitos era a de discriminar a direcção do movimento (esquerda 

ou direita) de um pequeno alvo (1º diâmetro) num écran (90ºx53º). Esta tarefa era 

realizada em várias condições, uma em que o sujeito se encontrava estático e outras 

situações dinâmicas em que se estimulavam os canais sensoriais de indução de 

movimento. Nas condições dinâmicas, o movimento podia ser: (a) do padrão do fundo 

visual (estimulação do canal sensorial visual); (b) da cabeça (estimulação vestibular); 

ou (c) do corpo (estimulação cervico-somatossensoria)l. Ainda havia condições onde 
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se estimulavam os três canais em simultâneo. Os resultados deste trabalho mostraram 

que sempre que se estimulavam os canais sensoriais de indução de movimento, a 

detecção do movimento do objecto alvo era dificultada. Ou seja, comparando os 

limiares ou tempos de detecção entre a situação estática e as  dinâmicas, os tempos e 

limiares eram sempre mais elevados para as últimas. Outro resultado importante foi o 

efeito inibidor sobre a detecção do movimento nas situações dinâmicas, era muito 

superior na situação de estimulação do canal visual. Naturalmente, as duas 

conclusões principais deste trabalho foram a de que existe um efeito inibidor do 

movimento do próprio sobre a detecção de objectos e a indução de um movimento 

puramente visual do sujeito, constitui o factor responsável por uma inibição mais 

significativa da percepção do movimento de um objecto.  

O efeito inibidor do movimento do próprio (f.o. global) sobre a detecção do 

movimento do objecto (f.o. local) têm implicações directas para a condução automóvel, 

uma vez que no meio rodoviário somos constantemente confrontados com movimento 

de  objectos estando nós próprio em movimento. Neste sentido Probst e col. (1987) 

realizaram um estudo aplicado à condução automóvel onde testaram o efeito inibidor 

referido. 

Nesse trabalho os autores compararam o desempenho na detecção de 

movimento de objectos, em duas condições. Uma condição em que o observador se 

encontrava em movimento e outra em que ele se encontrava parado. 

Na condição de movimento, as experiências foram realizadas numa estrada 

fechada ao trânsito, tendo os participantes a tarefa de seguir em movimento (a 50 ou 

70km/h) um veículo alvo. A dado momento o veículo alvo acelerava ou desacelerava. 

A tarefa dos sujeitos era a de detectar alterações na distância entre o seu veículo e o 

alvo. Quando tal sucedesse, premiam um botão e referiam se o alvo se estava a 

aproximar ou afastar. Os tempos de detecção do movimento eram registados 

automaticamente. Um sistema de radar para medir a distância inter-veículos instalado 

no veículo do sujeito permitia um controlo rigoroso da variável distância (distância 

inicial e mudança dessa distância). 
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Na condição parado, os autores optaram por fazer a experiência em 

laboratório. Para tal, os sujeitos eram colocados em frente a um monitor onde aparecia 

uma elipse com uma área retiniana semelhante à do veículo alvo8. Esta elipse 

aumentava ou diminuía de dimensão simulando um afastamento (aceleração) ou 

aproximação (desaceleração) de um objecto. As variações na área da elipse 

correspondiam a velocidades relativas9, semelhantes às da experiência real. De forma 

idêntica à experiência de campo, os sujeitos premiam um botão quando detectavam 

uma mudança na dimensão da elipse e relatavam se esta se tinha afastado ou 

aproximado. 

Os resultados foram: (1) quanto mais baixa era a velocidade relativa mais 

elevados eram os tempos de detecção; (2) tempos de detecção significativamente 

mais elevados na situação de movimento. Com um factor de elevação médio de 3.5 

relativamente à condição parado.  

Relativamente aos primeiros resultados, os autores argumentam que o facto 

das detecções serem mais difíceis nas velocidade relativas mais baixas ajudariam a 

explicar os dados estatísticos de que 50% dos acidentes envolvendo colisões traseiras 

se dão a velocidades relativas baixas de 19Km/h. Os segundos resultados levaram os 

autores a concluir da maior dificuldade de detectar o movimento nas situações de 

tráfego (movimento), pois o movimento do próprio teria um papel inibidor na detecção 

das alterações das velocidades relativas dos outros veículos. 

 

3.2.2. Interacção temporal fluxo óptico global/local 

Num dos estudo de interacção temporal, a tarefa dos observadores consistia 

na realização de uma estimação do TTC de um objecto em aproximação (Gray & 

Regan, 1999a). Esta estimação era feita usando uma metodologia em que os sujeitos 
                                                

8 A dimensão real da elipse e da traseira do veículo alvo não eram idênticas. Contudo a 

área das suas projecções retinianas eram idênticas. 

9 Vr (velocidade relativa) = | Velocidade do alvo - Velocidade do sujeito |  
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tinham de dizer se um determinado TTC de um alvo era maior ou menor que um outro 

alvo de referência10. Os autores variaram a adaptação a movimentos de expansão, 

criando um alvo que consecutivamente expandia, desaparecia e voltava a aparecer e 

expandir, isto em sequências temporais rápidas durante cerca de 10 minutos. Depois 

deste período de adaptação à expansão, as estimações de TTC eram mais longas do 

que na situação sem adaptação. Eram aumentadas em cerca de 8 a 16% quando 

eram baseadas em informação monocular e 18-25% quando baseadas em informação 

binocular. Este efeito foi também testado laboratorialmente com movimento simulado 

do próprio e os resultados, da estimação do TTC de objectos em aproximação, quando 

havia adaptação ao movimento simulado do próprio (vecção) para a frente, foi 

semelhante ao estudo anterior (Gray & Regan, 2000b). 

Confirmando estes resultados, os mesmos autores, realizaram um estudo em 

simulador de condução (Gray & Regan, 2000a), em que fizeram com que os 

condutores se adaptassem ao movimento durante uma condução de cinco minutos, 

após a qual tinham de fazer uma manobra de ultrapassagem. O facto de estarem a 

conduzir cinco minutos (com adaptação) fazia-os iniciar as manobras de 

ultrapassagem mais tarde, cerca de 0,2 a 0,5s depois. Isto não acontecia se antes 

vissem estímulos estáticos ou estivessem em curva. Se antes vissem movimentos em 

marcha-atrás, isso fazia que fossem mais rápidos na ultrapassagem. Também a 

remoção da textura da estrada fazia com que se reduzisse este efeito de adaptação. 

                                                

10 Um alvo de referência é o objecto com o qual se compara o alvo teste. A 

comparação entre alvo e a referência pode ser temporalmente diferida, como no caso do 

primeiro estudo apontado na alínea anterior (e.g. primeiro apresenta-se a referência e depois o 

teste e o sujeito responde qual é mais rápido dos dois) ou simultânea estando o alvo e a 

referência presentes no mesmo momento, mas espacialmente separadas. No caso do estudo 

referido, a referência era diferida mas construída mentalmente, através do fornecimento de 

feedback de respostas certas e erradas, e os autores denominavam-na como the mean of the 

stimulus set. Com o fornecimento de feedback, os sujeitos conseguem construir uma referência 

mental de uma velocidade média do conjunto dos estímulos. Este tipo de referência, foi 

também foi usada no estudo já referenciado de McKee (1981) que é a primeira autora a 

descrevê-lo e no estudo de Regan e Hamstra (1993). 
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Por outro lado, a colocação de um veículo à frente do f.e.o. (tarefa de seguimento) 

fazia com que este efeito não se desse. 

 

3.2.3. Efeitos da densidade de fluxo óptico global 

O efeito da densidade de fluxo óptico (textura) foi estudado em contexto 

laboratorial por Santos e cols. (2000). Os autores realizaram uma experiência de 

discriminação de movimento onde o objecto alvo era envolvido por diversos cenários 

visuais que variavam na sua densidade de fluxo óptico. Um software de análise de 

imagem de medição de fluxo óptico (c.f. 6.3.5 Fluxo óptico pg. 86), permitia fazer uma 

medição precisa da densidade do fluxo óptico global. Deste modo foram criados seis 

ambientes visuais, que tinham densidades de fluxo óptico global crescentes. A Figura 

1 apresenta um desses ambientes, com o objecto a detectar (A)  e a respectiva 

representação vectorial do fluxo óptico global (B). 

Os participantes da experiência, tinham que fazer a discriminação do 

movimento do objecto. Usando uma tarefa de escolha forçada, discriminavam um 

movimento de aproximação ou afastamento do objecto alvo. As seis situações, tinham 

densidades de f.o. global que variavam de 9% a 89%. De acordo com o efeito inibidor 

do fluxo óptico (f.o.) global sobre o f.o. local, as hipóteses desta experiência eram de 

que quanto maior fosse a densidade de f.o. global a envolver o objecto, maior seria o 

efeito de inibição. Ou seja, mais difícil seria detectar o movimento do objecto, o que se 

reflectiria no aumento dos tempos de detecção. Para a densidade mais baixa de f.o., 

9%, os tempos médios de detecção foram de 858ms, enquanto que para a densidade 

mais elevada, 89%, os tempos médios foram de 1276ms. Os resultados na Figura 2 

confirmaram as hipóteses, mostrando que quanto maior fosse a densidade de fluxo 

óptico global à volta do objecto a detectar, maiores eram os tempos de detecção. 
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(A) Estimulo com fundo e objecto (B) Representação vectorial do f.o. global 

Figura 1 Estímulo e fluxo óptico global 

 

 

Esta experiência, demonstrou que quanto maior for a quantidade de movimento 

que um determinado meio gera (quando o sujeito se move), mais difícil será fazer a 

detecção. Por outras palavras e usando a terminologia computacional diríamos que o 

fluxo óptico global inibe a detecção do fluxo óptico local. 

No contexto mais aplicado da discriminação de movimento de veículos 

(Noriega, 2004), autores da mesma equipa de investigação testaram o efeito do fluxo 

óptico operacionalizado em função de diversos ambientes rodoviários. Os autores 

usaram três tipos de pisos com densidades de fluxo óptico diferentes para verificar se 

obteriam efeitos semelhantes às experiências mais fundamentais de Santos e col. 

Figura 2 Resultados de médias de tempos de discriminação (Adaptado de Santos et. al 
2000, pg. 41) 
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(2000). Usando uma tarefa de discriminação semelhante ao estudo anterior, verificou-

se nesse estudo que quanto maior fosse a densidade de fluxo óptico medida nos 

pisos, maior era a dificuldade de discriminação do movimento de outros veículos. O 

piso que tinha uma densidade de fluxo óptico mais elevada era um piso de betuminoso 

com bandas cromáticas. Apesar desta sinalização ser utilizada para advertir o 

condutor da necessidade de reduzir a velocidade ou para sinalizar a presença de uma 

passadeira, situações críticas em termos de segurança rodoviária, foi precisamente 

neste tipo de piso que os participantes do estudo tiveram maior dificuldade em fazer a 

discriminação de outros veículos. 

Outro resultado que foi comum a todos os estudos sobre o efeitos do 

movimento do próprio sobre a percepção do movimento de objectos, foi que à medida 

que a velocidade relativa aumentava o efeito de inibição ia diminuindo. Fazendo, por 

exemplo, com que os tempos de discriminação fossem sendo mais baixos, para 

velocidades relativas mais altas e que a diferença entre os tempos de discriminação 

entre os pisos fosse sendo menor. 

O ponto que se segue, enquadra o problema e hipóteses específicas 

desenvolvidas no estudo um, que têm como objectivo explorar a interacção entre o 

ambiente rodoviário e a discriminação de outros veículos durante a tarefa de 

seguimento. 

 

3.3. Enquadramento do problema e resultados esperados - Ambientes 

Nos estudos referidos anteriormente (Noriega, 2004), o fenómeno da 

discriminação do movimento foi investigado de uma forma um pouco restrita. Estava-

se num contexto laboratorial onde o procedimento da tarefa de discriminação do 

movimento era constituído por uma tarefa única. Os participantes eram colocados em 

frente a um ecrã, onde, em diversos ensaios, era  projectado no período de quatro 

segundos um veículo que ora desacelerava (aproximava-se do sujeito) ora acelerava 

(afastando-se do sujeito). A tarefa dos participantes era apenas dar uma resposta 

(usando os botões do rato) que discriminasse o movimento do veículo que aparecia à 

sua frente (ex. o veículo aproxima-se de si ou afasta-se?).  
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Ficaram em aberto as implicações que os resultados obtidos nestes estudos 

poderiam ter numa situação real de condução. Ou seja, durante a condução, além da 

discriminação do movimento, acrescentam-se uma série de tarefas motoras e 

cognitivas com graus de exigência diferenciada. Há também uma panóplia de 

estímulos simultâneos e por vezes concorrentes, que requerem uma resposta. A 

discriminação de movimento é mais uma destas tarefas. 

Tornou-se então necessário estudar a discriminação de movimento em 

situação mais próxima da condução real, para se poder estimar a magnitude do efeito 

de inibição do fluxo óptico, de modo a que se pudessem tirar implicações para o 

design e concepção dos ambientes rodoviários. Com o objectivo de explorar esta 

questão, desenvolveu-se o estudo de simulador apresentado nesta dissertação.  

A forma como o escolhemos fazer, foi através da utilização de uma tarefa 

comum em condução, o seguimento de outros veículos. Segundo Brookhuis (Cit. por 

Oh, Park, & Ritchie, 2006 pg. 994) os estudos com tempos de reacção em situações 

de seguimento de veículos, no seu todo têm provado constituir uma medida robusta da 

atenção e de aspectos perceptivos do desempenho na condução. Também em termos 

de segurança rodoviária, um bom desempenho na discriminação dos veículos da 

frente, durante a tarefa de seguimento é vital para uma boa manutenção de distância 

de segurança e evitamento de colisões. Em Portugal, no ano de 2008, segundo o 

relatório anual da Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária (ANSR, 2008), houve 

17380 colisões com vítimas, sendo que dessas, 3582 foram colisões traseiras. Em 

número, as colisões traseiras são a terceira causa de vítimas dentro das colisões. 

Assim, o objectivo deste estudo foi o de testar a influência de diversos 

ambientes rodoviários, sobre o desempenho dos condutores numa tarefa de 

seguimento de outro veículo. A execução segura da tarefa de seguimento depende 

das velocidades a que circulam os veículos, da distância entre eles e, naturalmente da 

reacção do condutor a discriminar as aproximações do veículo da frente. É nesta 

reacção, que designamos como discriminação do movimento, e na sua relação com 

diversos ambientes rodoviários que se centrou este estudo. 
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Em termos de resultados, esperava-se: (1) confirmar que nos ambientes onde 

houvesse uma densidade de fluxo óptico mais elevada, o desempenho fosse pior; (2) 

que quanto mais baixa fosse a velocidade relativa pior fosse o desempenho; (3) que 

para velocidades relativas mais altas a diferença entre desempenhos nos ambientes 

fosse diminuindo. 
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4. VISÃO PERIFÉRICA DO MOVIMENTO - ESTUDO DOIS 

Em termos de distribuição de áreas da retina, a fóvea e a região macular estão 

mais envolvidas na visão de detalhes (acuidade visual), na discriminação da cor, 

estereoscopia, e outras capacidades de discriminação fina e complexa como o 

reconhecimento de faces e a leitura. Na área da visão periférica, as funções principais 

relacionam-se com a detecção de estímulos, sensibilidade ao flicker e sensibilidade ao 

movimento e às interacções visuo-vestibulares (Monaco, Kalb, & Johnson, 2007)  

Com o aumento da excentricidade11 retiniana há geralmente um declínio das 

funções visuais associadas à fóvea e à região macular. Por exemplo, a acuidade 

(Merigan & Katz, 1990; Millodot & Lamont, 1974), a sensibilidade aos contrastes 

(Rijsdijk, Kroon, & van der Wildt, 1980; Rovamo, Leinonen, Laurinen, & Virsu, 1984), a 

discriminação de uma cor (Anderson, Mullen, & Hess, 1991)  e o reconhecimento de 

objectos e letras (Seiple, Holopigian, Shnayder, & Szlyk, 2001) vão sendo mais difíceis 

à medida que se aumenta a excentricidade de onde são observados.  

Contudo, estas perdas de desempenho na visão periférica são mais de ordem 

quantitativa do que qualitativa (Gurnsey, Roddy, Ouhnana, & Troje, 2008; Rovamo, 

Virsu, & Nasanen, 1978; Sally & Gurnsey, 2007; Virsu, Näsänen, & Osmoviita, 1987). 

Isto significa que, se à medida que aumentarmos a excentricidade, aumentarmos a 

dimensão do estímulo, pode ter-se um desempenho semelhante nas duas áreas 

visuais. Neste sentido, não há um funcionamento qualitativamente diferente, mas sim 

quantitativo. Como a distribuição dos fotoreceptores (cones e bastonetes) varia na sua 

densidade ao longo da periferia, tem de existir um aumento da dimensão do estímulo 

para que o desempenho seja idêntico12. Muita da investigação fundamental em visão 

                                                

11 As posições retinianas são tipicamente descritas em coordenadas polares e o termo 

excentricidade refere-se à distância desde o centro da retina expresso em graus de ângulo 

visual. 

12 A distribuição de cones é máxima na fóvea e vai diminuindo para a periferia onde a 

distribuição dos bastonetes é mais elevada. Mas este é apenas um exemplo de uma razão 
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periférica passa por investigar qual o escalonamento (aumento) necessário que o 

estímulo, na sua dimensão relevante, tem que ter, para que a performance seja 

equalizada com a visão central, ou descobrir se nalguma tarefa específica há um 

funcionamento qualitativamente diferente. Denomina-se E2, a excentricidade na qual a 

característica relevante do estímulo em análise, tem de “duplicar”, para que o 

desempenho seja semelhante ao da fóvea. 

Este nível de perda de desempenho é menor para as funções associadas à 

visão periférica, como por exemplo a detecção de movimento. Um exemplo 

frequentemente citado é o estudo de Leibowitz, Johnson e Isabelle (1972). Estes 

autores mediram os limiares de detecção de movimento até aos 80°, usando um 

quadrado branco que se movia num fundo preto para a direita ou esquerda. Os 

limiares foram subindo com a excentricidade, contudo quando se fazia uma correcção 

do erro refractivo periférico, usando umas lentes especiais, essa subida era menos 

acentuada e as diferenças interindividuais esbatiam-se. Os autores concluíram que, 

em condições normais, a sensibilidade periférica para o movimento seria limitada por 

variáveis dióptricas em vez de variáveis retinianas. 

Dum ponto de vista funcional, tem sentido que a visão periférica seja mais 

sensível ao movimento pois a estimulação fora do eixo central de visão fornece uma 

pista importante para onde dirigir o olhar. Estímulos novos na periferia, podem 

constituir oportunidades ou perigos que devem ser rapidamente avaliados. Aliás, em 

termos de velocidade de processamento, a visão periférica é mais rápida que a visão 

central (Carrasco, McElree, Denisova, & Giordano, 2003). No entanto, esta “velocidade 

de processamento” referida pelos autores, não se traduz num desempenho mais 

rápido. Os autores mediram o percurso completo do processamento da informação 

visual, derivando medidas conjuntas de discriminabilidade e velocidade, e descobriram 

que a velocidade de processamento de informação variava com a excentricidade, 

sendo que o processamento era mais rápido quando o estímulo com a mesma 

dimensão aparecia a 9º do que a 4º, mas este efeito era diminuído quando o estímulo 

era escalado para igualar a dimensão da representação cortical. Portanto, esta maior 

                                                                                                                                          
para o desempenho ser pior com o aumento da excentricidade. Para uma sistematização de 

outras razões (c.f. Poirier e Gurnsey 2005) 
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“velocidade de processamento” não é contraditória com declínios relatados com 

medidas de desempenho já referidas. 

Um grande número de estudos realizados sobre percepção de movimento na 

periferia, quer mais fundamentais (Carrasco, et al., 2003; Leibowitz, et al., 1972; 

Monaco, et al., 2007; van de Grind, Koenderink, & van Doorn, 2000), quer mais 

aplicados (David, Chapman, Foot, & Sheehy, 1986; David, Foot, Chapman, & Sheehy, 

1986) são realizados com movimentos de traslação no eixo dos x. 

Mas muitos dos movimentos de objectos que temos de discriminar, por 

exemplo durante a condução automóvel ou durante a marcha, e que são vitais para o 

evitamento de colisões, correspondem a movimentos de aproximação. Os movimentos 

de aproximação de objectos, perpendiculares ao plano dos olhos, correspondem à 

expansão da projecção do objecto sobre os campos visuais da retina à medida que o 

objecto se aproxima.  

Relativamente aos movimentos de objectos em expansão na visão periférica, 

também há provas de que o desempenho na periferia é diferenciado relativamente ao 

da visão central (Regan & Vincent, 1995). Estes autores tinham como objecto de 

estudo a compreensão de quais as pistas visuais utilizadas na percepção dum objecto 

em aproximação. Na visão central, Regan e Hamstra (1993) já tinham demonstrado a 

existência duma dissociação entre a estimação do TTC e a taxa de expansão do 

objecto. Em termos práticos isto significa que somos capazes de fazer a estimação do 

TTC, com base em informações visuais diferentes daquelas que utilizamos para 

avaliar a expansão do objecto. 

No estudo de 1995 (Regan & Vincent), usando excentricidades até aos 32°, 

demonstrou-se que com o aumento da excentricidade estes dois processos vão 

perdendo independência. Isto significa que alterações na taxa de expansão podem 

iludir o observador na estimação do TTC (repare-se que o facto do objecto expandir 

mais depressa não quer dizer que chegue mais depressa, a expansão depende das 

dimensões e distâncias iniciais e velocidades). Assim, é possível afirmar que na 

periferia as pistas disponíveis para fazer a estimação são menores ou avaliadas com 

uma eficácia menor. No entanto, os autores não deixam de referir que o declínio do 
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desempenho na estimação para a periferia é de grandeza menor do que em tarefas de 

acuidade. 

Também num estudo com um pendor mais aplicado (Manser & Hancock, 

1996), se demonstrou que a periferia era menos sensível à estimação do TTC do que 

o centro. Neste estudo um veículo aproximava-se do participante em frente, ou numa 

excentricidade de 40° e era feita uma oclusão da imagem. A tarefa consistia em 

estimar quando é que o veículo colidiria com o próprio. Em termos gerais, os 

resultados mostraram que o erro na estimação do TTC era tanto maior quanto maior 

fosse o TTC inicial. Este erro era maior na excentricidade de 40°. 

Ambos os estudos referidos (Manser & Hancock, 1996; Regan & Vincent, 1995) 

deixaram de fora a interferência do movimento do próprio sobre a percepção do 

movimento de aproximação de objectos na visão periférica. Sabemos que o 

movimento próprio interage com a percepção do movimento de objectos, mas não 

sabemos como é essa interacção na periferia. 

No entanto, em estudos de crowding13 pode procurar-se como funciona a 

interferência de movimento sobre a detecção do movimento de um objecto alvo. Bex e 

Dakin (2005) testaram a interferência que outros objectos, também em movimento e 

flanqueando o primeiro, tinham sobre a discriminação da direcção do movimento. 

Nesse estudo, os sujeitos tinham de discriminar a direcção do movimento de umas 

linhas (para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita) dentro de um círculo 

(patch gabor), sendo a interferência provocada por outros círculos nos flancos deste. A 

Figura 3 ilustra o tipo de estímulos utilizados e a correspondente direcção do 

movimento das linhas.  

Também neste caso, a amplitude da interferência espacial aumentava com a 

excentricidade. Mas, o mais interessante, é que flancos com direcção aleatória e 

                                                

13 O crowding diz respeito à interferência que os objectos espacialmente próximos têm 

na discriminação do objecto a detectar. Por exemplo as letras e números que podem facilmente 

ser identificados sozinhos, quando estão rodeados por muitos outros caracteres alfanuméricos 

a uma distância próxima, são mais dificilmente detectados. 
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flancos cuja direcção formavam padrões globais de rotação ou expansão (movimento 

radial) eram mais perturbadores do que os flancos que formassem padrões de 

movimentos no eixo do x, independentemente da direcção do elemento alvo. Apesar 

deste estudo não ser de transferência directa para a interferência do movimento do 

próprio, pela natureza limitada da própria estimulação usada (gabor patches, 

excentricidade só até aos 8°), não deixa de permitir colocar a hipótese de que o 

movimento do próprio poderá ter alguma interferência na discriminação de 

movimentos de objectos em expansão na periferia. O movimento do próprio, gera um 

fluxo óptico radial, que é de natureza idêntica ao movimento radial descrito (movimento 

de aproximação e expansão), onde a perturbação da discriminação do objecto alvo foi 

maior. 

Naturalmente, além da natureza limitada da estimulação dos estímulos, a 

própria área de estimulação destes estímulos é reduzida. Pressupor que os resultados 

de uma área tão pequena pudessem ser transpostos para a interferência dum fluxo 

óptico global, seria também pressupor que as áreas de processamento de fluxo óptico 

global no centro e na periferia funcionavam de forma equivalente, não sendo 

independentes umas das outras. De certa forma isso é confirmado pelos estudos de 

Habak, Casanova e Faubert (2002). Numa tarefa de escolha forçada, onde os sujeitos 

decidiam sobre a direcção do movimento próprio (dizer se estão a andar para a frente 

ou para trás), os autores analisaram o efeito da estimulação periférica e central na 

percepção do fluxo óptico e concluíram que os inputs visuais centrais e periféricos, 

não são separáveis na integração do fluxo óptico. Ambos os inputs visuais contribuem 

igualmente para a percepção do fluxo óptico.  
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Figura 3 Tipo de estímulos usados por Bex e Dakin (2005). 
Em cima as gabor patches utilizadas, e em baixo a 
representação do movimento do objecto alvo com seta 
branca e a preto dos flancos. 

 

4.1. Enquadramento do problema e hipóteses – Replicação 

Neste estudo utilizou-se uma metodologia de discriminação de movimento. 

Estando dois objectos a aproximarem-se em simultâneo do observador, a sua tarefa 

foi a de discriminar qual dos objectos chegaria primeiro até si. Ao contrário de outros 

estudos, que procuraram saber que fontes de informação visual são utilizadas para 

estimar o momento de colisão do objecto, qual é mais rápido, ou qual expande mais 

rápido (Gray, et al., 2004; Gray & Regan, 1998, 1999a; Regan & Hamstra, 1993; 

Regan & Vincent, 1995), aqui apenas se pretendeu avaliar como é que a vecção 

afectava a discriminação do movimento de objectos em aproximação na visão 

periférica. 

Neste ponto, a metodologia que se usou relativamente aos outros estudos 

referidos, é original porque exige uma discriminação do movimento, estando os dois 

objectos (esferas) presentes no momento da avaliação. Noutros estudos, com outros 

objectivos mas que envolveram movimento de objectos em aproximação, pretendeu-
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se por exemplo: fazer um julgamento do tempo de colisão dos veículos por parte dos 

peões (Seward, Ashmed, & Bodenheimer, 2007); estudar quais as pistas visuais 

envolvidas na estimação do TTC na visão central (Regan & Hamstra, 1993) e na 

periférica (Regan & Vincent, 1995); saber o efeito da vecção na estimação do TTC ou 

da trajectória do objecto na visão central (Gray, et al., 2004); ou saber de efeitos 

associados ao conhecimento das formas na estimação do tempo até à passagem do 

objecto (López-Moliner, Brenner, & Smeets, 2007). Em todos estes trabalhos usou-se 

uma referência temporalmente diferida, (quer isto dizer que se pede aos observadores 

que, por exemplo, observem um movimento de um objecto e a seguir observem outro 

e digam qual dos dois o atingiria primeiro, ou se o objecto chegaria primeiro que a 

média de x estímulos visionados durante a experiência), ou uma imagem mental do 

movimento do objecto (interrompe-se o movimento do objecto e pede-se ao sujeito 

para pressionar quando acha que o objecto o atingiria, ou passaria ao seu lado, ou se 

passaria antes ou depois de um som). 

Como o objectivo deste trabalho não foi estudar a estimação de um tempo até 

à colisão, mas estudar a interferência da vecção na discriminação do movimento de 

objectos ao longo da visão periférica, pareceu mais adequado que essa discriminação 

não fosse feita em função de memórias de movimentos passados ou de imagens 

mentais. A visão periférica detecta os movimentos dos objectos com facilidade, 

discrimina qual o mais relevante e faz dirigir os movimentos sacádicos para esse 

objecto. Após essa fixação, é realizada uma qualquer estimação de segurança e 

respectiva acção (e.g. aproxima-se muito depressa, tenho de travar, ou não poso 

atravessar caso seja um peão). O presente estudo centrou-se mais na fase inicial de 

discriminação, nesse sentido não seria lógico usar uma metodologia em que os 

estímulos a comparar estivessem temporalmente diferidos. As opções metodológicas 

tomadas foram as julgadas mais válidas para o problema em estudo.  

Tanto o estudo um desta dissertação, como outros estudos, demonstraram que 

existe uma interferência da vecção (movimento do próprio real ou simulado) sobre a 
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percepção do movimento de objectos em profundidade14 . Esta interferência pode 

manifestar-se sobre: a percepção da velocidade do objecto ou sobre a sua direcção 

(Gray, et al., 2004), sobre a estimação do TTC (Gray & Regan, 1999b, 2000a, 2000b) 

ou sobre os tempos de reacção (Probst, et al., 1987). 

Contudo, a resposta a este efeito da vecção na visão periférica não foi 

estudada. Há estudos que analisam quais as fontes de informação visual (e.g. taxa de 

expansão, velocidade) para a estimação de TTC na periferia (Regan & Vincent, 1995), 

ou que descrevem efeitos de interferência sobre a discriminação de movimentos de 

translação no eixo do x, na periferia (Bex & Dakin, 2005). No entanto, não há trabalhos 

que analisem o efeito da vecção sobre a discriminação do movimento de expansão na 

visão periférica.  

Enquanto no estudo um, se quantificaram os efeitos da vecção sobre a 

discriminação de movimento de veículos, em função das densidades de fluxo óptico, 

neste estudo, o objectivo foi avaliar o efeito da vecção na discriminação de 

movimentos de objectos em aproximação, mas na visão periférica. 

Em certa medida, pretendeu-se estudar um efeito conhecido da visão central, 

mas agora na visão periférica. Foi neste sentido que se chamou a este estudo 

“Replicação”. Não no sentido de replicar um estudo anterior, mas no sentido de 

replicar o efeito na visão periférica. As implicações da confirmação deste efeito 

reforçariam as nossas conclusões anteriores, uma vez que em situações vitais, como 

a condução, muitas vezes se usa a visão periférica para detectar movimentos de 

objectos em aproximação. Por exemplo, durante a tarefa de seguimento de um 

veículo, com muita frequência se desvia o olhar do veículo da frente, para olhar para o 

rádio, para o GPS, para o carro do lado, etc. Mas, como está a nossa visão periférica a 

processar informação dos veículos que se aproximam? Com que eficácia ao longo da 

periferia é executado o processamento desse tipo de movimento? Assim a experiência 

dois teve como objectivo dar resposta a essa pergunta. 

                                                

14  Do inglês Motion in Depth ou MID, para se referirem aos movimentos dos objectos 

em aproximação ou afastamento do sujeito.  
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De acordo com a revisão efectuada, aquilo que se esperava é que o 

desempenho piorasse com: (1) o aumento da excentricidade e; (2) com o efeito do 

movimento do próprio (vecção)  
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5. ESTUDOS DE ATRAVESSAMENTO DE ESTRADA 

Uma grande parte da investigação sobre percepção de utilizadores rodoviários 

vulneráveis, onde se incluem os peões, analisa os factores associados à percepção 

desses utilizadores, por parte dos condutores. Mais escassa é a literatura sobre a 

forma como os peões percepcionam os veículos no ambiente rodoviário. Aqui 

pretendeu-se dar alguns exemplos desses estudos, com relevância para o 

enquadramento do problema da terceira experiência 

Na linha dos estudos de estimação de TTCʼs, Seward e col. (2007) 

determinaram limiares diferenciais de TTCʼs, usando uma comparação com uma 

referência temporalmente diferida. Em cada ensaio, apresentava-se sequencialmente 

aos sujeitos um par de vídeos e a tarefa do sujeito era discriminar em qual dos dois 

vídeos o veículo chegaria primeiro ao sujeito. Um dos veículos tinha sempre um TTC 

de referência e no outro variava-se o valor de TTC. Numa das experiências, estudou-

se o ponto de vista do peão. (C.f. Figura 4). Usaram-se estímulos com veículos a 

virem da esquerda, da direita ou de frente. Os participante fixavam os veículos em 

aproximação, em todas as situações, não era objecto de estudo a visão periférica. Os 

autores não encontraram diferenças entre as três perspectivas, nos limiares 

diferenciais de estimação de TTC. Também não encontraram diferenças entre o tipo 

de veículo.  

 

Figura 4 Estímulos usados nos estudos de Seward e col. (2007) 

 

Num outro estudo (David, Chapman, et al., 1986), já foi avaliada a visão 

periférica do movimento. Os autores centraram-se no estudo das diferenças na visão 
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periférica de movimento entre crianças e adultos. Em termos gerais, os resultados 

mostraram que as crianças mais novas, as de 7 anos, eram piores a detectar 

movimento na periferia que os outros de 9 e 11 anos e os adultos. Na experiência em 

que obtiveram esses resultados, foi usado um movimento de translação em x, em 

excentricidades de 42° e a 84°, simulado através de movimento aparente de luzes 

(uma luz apaga e a que está ao seu lado acende), presas a uma superfície cilíndrica. 

Os sujeitos indicavam que tinham percebido um movimento verbalizando a palavra 

stop. Depois usavam os dedos para sinalizar a direcção do movimento (foi para a 

esquerda ou direita). Para controlar os movimentos oculares, no centro havia uma 

caixa de dígitos que servia como ponto de fixação e que requeria a atenção constante 

dos sujeitos na detecção de alteração de um dígito. Nessa caixa apareciam zeros e 

uns e o participante tinha de carregar num botão quando aparecesse o um. O design 

estava concebido de modo a não coincidirem ensaios com detecção de “um” com 

movimentos periféricos, deste modo diminuía-se a interferência da dupla tarefa. Em 

termos de resultados gerais, os autores obtiveram um efeito da excentricidade que se 

manifestava por um número mais baixo de detecções na excentricidade maior. 

Numa segunda experiência, realizada com filmagens reais de automóveis em 

aproximação a um ponto de atravessamento, os sujeitos fixavam um ponto central e 

premiam um botão mal vissem o veículo, que podia vir de longe ou perto, da esquerda 

ou direita, devagar ou rápido, aparecer a uma excentricidade maior (59°) ou uma 

menor (2°). Depois desta fase, tinham de tomar a decisão de atravessar ou não. Este 

segundo tempo de decisão era obtido operando uma alavanca para a frente, que 

significava atravessar, ou carregando num segundo botão na base da alavanca que 

significava não atravessar. Apesar do efeito que haviam encontrado da idade se ter 

diluído, os autores verificaram algum efeito da excentricidade, penalizando os tempos 

de detecção na excentricidade maior. No que diz respeito ao tempo de decisão de 

atravessar ou não, não houve diferenças nas duas excentricidades. 

Num estudo que recorria a análise de imagens reais de atravessamento 

(Oudejans, Michaels, Van Dort, & Frissen, 1996), foi avaliado o efeito da locomoção no 

atravessamento da estrada. Segundo os resultados da análise feita pelos autores, em 

termos de estimação temporal, a eficácia é maior quando o peão está em marcha do 

que quando parte para o atravessamento parado. Obviamente, que parar antes de 
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atravessar dá uma margem de segurança maior. Mas em termos de cálculo do tempo 

entre o peão ter passado e o carro atingir o ponto de passagem (time gap) a 

estimação é melhor quando conta com a informação da locomoção do próprio. Os 

autores centraram esta análise apenas em termos de vantagens de informação visual 

que permite e explicita a acção, ou das affordances usando o termo de Gibson (1986). 

Não queriam tirar implicações deste estudo para a segurança rodoviária, afirmando 

que é mais seguro não parar antes de atravessar. 

No desenvolvimento deste estudo, onde é analisado o papel da informação da 

acção do próprio (locomoção) na estimação temporal, seria também interessante 

explorar essa questão num estudo laboratorial mais controlado.  

É o caso dum estudo que explora a questão psicológica da dissociação entre 

processo de visão para a percepção (tomar uma decisão verbalmente) e a percepção 

para a acção (atravessamento real). Num engenhoso estudo de atravessamento de 

estrada (te Velde, van der Kamp, Barela, & Savelsbergh, 2005), foi realizada uma 

comparação entre um julgamento verbal de atravessamento de estrada, com uma 

acção onde havia atravessamento real. O estudo era feito em laboratório onde existia 

uma pequena estrada e uma bicicleta activada mecanicamente que se aproximava do 

ponto de atravessamento a diversas velocidades e distâncias. Os sujeitos olhavam 

para uma luz do lado esquerdo e quando a bicicleta iniciava a marcha vinda do lado 

direito, a luz apagava e o sujeito olhava para o outro lado para tomar a decisão de 

atravessar ou não. Na tarefa de julgamento verbal, diziam imediatamente se podiam 

ou não passar a estrada. A bicicleta parava após a resposta dos sujeitos. Na tarefa de 

acção, pedia-se aos sujeitos para atravessarem se pudessem. Nesta condição, o 

tempo era medido desde o início do ensaio até o primeiro pé estar no chão. A 

experiência era feita em três blocos. O primeiro era um bloco com julgamento verbal, o 

segundo de acção e o terceiro era outra vez verbal. 

Os resultados mostraram que os julgamentos verbais não eram idênticos aos 

julgamentos de quem tinha de atravessar em comportamento real a estrada. Houve 

um efeito significativo sobre a percentagem de atravessamentos, sendo que a 

percentagem de julgamentos verbais de que a estrada era possível de atravessar de 

forma segura foi mais elevada do que na situação de atravessamento real, mas 
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apenas na comparação do terceiro com o segundo bloco. Já no que diz respeito à 

precisão desses julgamentos, eles foram mais fiáveis na situação de acção. Ou seja a 

percentagem de julgamentos arriscados foi mais elevada na situação verbal (note-se 

que o cálculo desta precisão para situação de acção, era feito com base no tempo real 

de atravessamento e do tempo de iniciar o atravessamento e no caso do verbal, era 

feito um rácio entre julgamentos inseguros por total de julgamentos de 

atravessamento). A existência destas diferenças, levou os autores a afirmar que os 

julgamentos verbais não representavam o atravessamento real da estrada. Concluindo 

que a componente da acção parece ser essencial e não deve ser ignorada. 

Os autores ancoraram a necessidade de fazer experimentação em situação 

natural (i.e. incluindo acção relevante) em vez de pedir respostas verbais, na teoria do 

processamento de informação visual para a acção e percepção (Milner & Goodale, 

1992) já referida anteriormente no capítulo da percepção do movimento (c.f. 3.1. pg. 

37) . Cada uma das tarefas teria assim recorrido preferencialmente a duas vias 

diferentes, a tarefa de acção para a via dorsal (processa informação visual necessária 

para o controlo das acções, que muitas vezes não pode ser verbalizada), e a verbal 

para a ventral (processa informação necessária para reconhecer objectos e 

acontecimentos, que pode ser verbalizada). Isto explicaria maior precisão na tarefa de 

acção, uma vez que o atravessamento da estrada, sendo uma tarefa mais dependente 

de processamento visual de acção, seria mais eficazmente realizada pela via dorsal. 

 

5.1. Enquadramento do problema e hipóteses – Peões 

Dos diversos estudos analisados sobre a percepção que os peões têm dos 

objectos em movimento, num foi dada atenção à estimação do TTC mas não na visão 

periférica (Seward, 2007). Num dos outros estudos analisado (David, Chapman, et al., 

1986) acrescentou-se a informação do que se passa na visão periférica. Pode dizer-se 

que em termos gerais e também de acordo com os estudos já apresentados no 

capítulo sobre visão periférica do movimento, o desempenho é pior com o aumento da 

periferia. Outros estudos introduziram na sua análise a componente de acção motora 

(Oudejans, et al., 1996; te Velde, et al., 2005) chegando à conclusão que a sua 
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inclusão, muda os resultados aumentando a precisão do desempenho relacionado 

com a estimação de tempo. 

Em termos metodológicos relataram-se várias formas de realizar os estudos, 

com determinação de limiares de TTC (Seward, et al., 2007) e relataram-se duas fases 

observadas nas respostas, resposta de detecção e outra de decisão de atravessar 

(David, Chapman, et al., 1986). Estas fases, poderão ser apenas constrangimentos de 

uma metodologia, e eventualmente têm sentido apenas numa perspectiva de 

processamento de informação clássico da psicologia cognitiva. Numa perspectiva de 

teoria de processamento de informação visual para a acção e percepção (Milner & 

Goodale, 1992) podem não existir fases e a informação e acção estarem integradas 

sem essa separação. 

Nesta experiência, repetiu-se o procedimento da experiência dois, com 

pequenas alterações: Usou-se uma velocidade de marcha equivalente à usada por 

peões (movimento próprio - vecção) de 1,3m/s e acrescentou-se à tarefa a informação 

da acção motora da marcha.  

Se ao acrescentar-se a informação para a acção à tarefa de discriminação, 

esta aumenta a precisão da tarefa, pode dizer-se que se aumenta o suporte para um 

modelo de percepção/acção, menos cognitivista. Esse foi um dos problemas em 

estudo desta terceira experiência. Esta repetiu, com algumas diferenças, a experiência 

de replicação. 

No contexto do estudo da percepção nos peões, foi o estudo simultâneo das 

diversas variáveis que o tornou original. Comparou uma situação com movimento 

próprio (com vecção) com outra sem movimento próprio (sem vecção), ao mesmo 

tempo que analisou a visão periférica do peão em duas excentricidades (25º e 55º), 

numa situação que não corresponde nem à pura detecção nem à decisão, mas à 

discriminação de qual de dois objectos chegará primeiro ao peão. 

Em situações de tráfego intenso pode ser provável que, além da detecção do 

veículo e decisão de atravessar, possa ser necessário fazer uma discriminação de 

qual o veículo que se aproxima mais rapidamente. A partir dessa discriminação, 
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eventualmente, o peão pode fixar a sua atenção para aquele que discriminou como 

chegando mais cedo. 

De acordo com a revisão efectuada, aquilo que se esperava era que o 

desempenho: (1) melhorasse com a inclusão da acção motora  (2) piorasse com o 

aumento da excentricidade (3); e piorasse com o efeito do movimento do próprio 

(vecção) . 
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6. METODOLOGIA DO ESTUDO DE SIMULADOR  

Na alínea 6.1. apresenta-se o tipo de amostra utilizada, como foi recolhida e 

faz-se a sua descrição. Na alínea 6.2. descreve-se o simulador de condução DriS e 

faz-se a descrição específica de como o simulador foi utilizado na experiência 

realizada. Na alínea 6.3. faz-se uma descrição detalhada dos estímulos experimentais 

utilizados e como se mediram e controlaram os seu parâmetros, tais como as 

luminâncias e densidades de fluxo óptico. 

A alínea 6.4. resume os parâmetros experimentais utilizados e a 6.5. explica o 

procedimento experimental usado na experiência. Esta última alínea permite 

compreender o desenrolar de uma sequência experimental completa, pela qual 

passaram todos os participantes deste estudo. 

 

6.1. Constituição da amostra. 

A amostra deste estudo foi constituída por 23 condutores, 3 do sexo feminino e 

20 do sexo masculino, com uma média de idades de 27 anos (desvio padrão = 2,5). A 

idade mínima foi de 22 anos e a máxima 32 anos. Os procedimentos para 

recrutamento da amostra basearam-se na experiência de condução, dois anos no 

mínimo, e na experiência de simulador. A maioria dos participantes eram estudantes 

universitários e 19 foram pagos pela participação nas experiências. 

Segundo dados empíricos de validação de simuladores (Blaauw, 1982) sabe-se 

que o desempenho nos simuladores é mais sensível à experiência de condução do 

que a própria condução com veículo real. Uma vez que se estudou uma tarefa 

presente na condução automóvel, foi essencial constituir uma amostra que tivesse 

experiência de condução. 

 A experiência no simulador foi outro factor importante, pois apesar de ter 

havido um investimento no realismo do simulador, as diferenças com a condução real 

ainda se mantinham. Assim, para os participantes no estudo, quer através do treino ou 
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através da experiência prévia em outros estudos realizados com o simulador, 

procurou-se que existisse um à-vontade mínimo que garantisse uma condução eficaz. 

O critério de eficácia na condução do simulador foi cumprido quando os condutores 

mantinham facilmente o alinhamento da direcção em segmentos de recta e curva e 

conseguiam em simultâneo operar os comandos do veículo e cumprir instruções 

simples do experimentador. 

Neste sentido, e de acordo com os objectivos do estudo, optou-se por uma 

amostra o mais homogénea possível por dois motivos.  

O primeiro, sendo o objectivo do estudo o efeito dos ambientes na tarefa de 

seguimento de outro veículo e discriminação do seu movimento, não pareceu 

adequado usarem-se amostras heterogéneas. Essas seriam adequadas se se 

quisesse, por exemplo, estudar a variação do efeito dos ambientes em função da 

idade. 

O segundo, o uso de uma amostra muito diferenciada seria muito dispendioso, 

uma vez que obrigaria a muitas horas de treino para se obter o factor experiência no 

simulador. 

6.2. Equipamentos e materiais. 

O estudo de simulador foi realizado com recurso ao simulador de condução 

(DriS – Driving Simulator) do Laboratório de Análise de Tráfego da Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) e teve o apoio da FCT, no âmbito do 

projecto Tempos de Colisão e Ultrapassagens (POCTI/ECM/11299/2001 de 2003 a 

2005). O simulador está fisicamente localizado no Departamento de Engenharia Civil, 

na FEUP. 

 

6.2.1. Simulador de condução DriS 

Em termos globais, o simulador foi constituído por um posto de condução num 

veículo real (Volvo 440 Turbo), um sistema de projecção (Barco Data 801s), um 
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computador (estação gráfica) que fazia a gestão da simulação, e mais dois 

computadores (PCʼs) para a reprodução do som e para o painel de instrumentação do 

veículo. A estação gráfica foi constituída por um PC comercial, com processador Intel 

Pentium IV, a 3.0 Ghz e com placa gráfica Nvidia GeForce FX 5600 xt. Todos estes 

componentes comunicavam através de rede Ethernet.  

A integração do sistema realizou-se com base em ferramentas de simulação de 

ambientes virtuais genéricos (Genes) de desenvolvimento local. O conjunto assentava 

na plataforma Performer, versão para Linux, que era o sistema operativo usado na 

estação gráfica. 

 

Figura 5 Planta do simulador DriS. Imagem reproduzida e adaptada com autorização do autor  
(Jacob 2005). 
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Figura 6 Corte A-Aʼ da sala do simulador. Imagem reproduzida e adaptada com autorização do 
autor (Jacob 2005). 

 

O veículo estava instalado numa sala com cerca de 50m2 (Figura 5, Figura 6 e 

Figura 7), que foi preparada especialmente para estudos de simulador. Deste modo, 

todas as superfícies da sala eram pretas de modo a evitar a interferência de reflexos, e 

as janelas podiam ser tapadas com um sistema duplo de cortinas opacas, de forma a 

isolar a sala de qualquer fonte externa de iluminação. O projector foi colocado por cima 

do veículo, não interferindo com a visualização da imagem que era projectada numa 

tela de 320cm de largura por 240cm de altura. Numa sala adjacente estava o posto de 

controlo do simulador, onde foi possível controlar a simulação e onde foram 

programados os estímulos experimentais utilizados em cada simulação.  

Para a especificação dos ambientes de simulação, usaram-se ficheiros de texto 

designados por WDF (World Description Files), onde se programaram os objectos da 

simulação, como: o traçado da via e a sua localização; a localização exacta dos outros 

veículos e os seus comportamentos, como a sua velocidade e aceleração; que 

texturas se associavam aos objectos, etc.  

O posto de condução foi instrumentado com um conjunto composto por volante, 

vários comandos (ignição, piscas, buzina, etc) e pedais de acelerador e travão. Este 

conjunto foi especificamente desenvolvido para o DriS. Usou-se um painel virtual em 

vez do painel de instrumentos original.  
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O sistema de som implementado, além do computador para simulação e 

geração do som, contava ainda com dois amplificadores de áudio e um grupo de 

quatro colunas de som, assinaladas a azul na Figura 5. Uma das colunas é visível na 

fotografia inferior da Figura 7, junto à roda do lado direito da frente do veículo. 

 

Figura 7 Simulador de condução. Em cima vista 
lateral de uma simulação. No meio vista de 
participante durante simulação no posto de 
condução. Em baixo, vista geral da sala de 
simulação. 
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Em termos de registo de dados, o simulador DriS15 permitiu o registo de todas 

as variáveis envolvidas no processo de simulação do veículo conduzido 

interactivamente e de todos os outros veículos envolvidos. Os dados foram gravados 

para ficheiro binário em tempo real sendo convertidos para ficheiro de texto após a 

experiência terminar. Em tempo real apenas foram monitorizados os dados essenciais 

ao controlo da experiência. 

 

6.2.2. Programas informáticos 

Além do software já referenciado usado no DriS, houve necessidade de usar 

outro software de apoio à construção dos cenários de simulação, nomeadamente os 

programas de edição de imagem Photoshop e Gimp. Usou-se também software 

desenvolvido localmente para análise de imagem (c.f. 6.3.5 pg. 86). Para a análise de 

dados usaram-se os programas SPSS e Microsoft Excel. 

  

6.2.3. Experiência um 

Na experiência um, foi projectada na tela (Figura 7) uma imagem com a 

dimensão de 320cm de largura por 240cm de altura. Os estímulos foram gerados a 30 

imagens por segundo. O sistema de projecção de vídeo (Barco 801s) tinha uma 

resolução ajustada para 1280*960 píxeis com um refrescamento de imagem de 60 Hz. 

A distância de visionamento entre o ponto de vista do condutor e a superfície 

do ecrã foi de 3,86m, o que perfazia um ângulo visual de 45º na horizontal e 34.5º na 

vertical. O ponto de vista do condutor estava à altura de 1,1m, alinhado pelo centro da 

tela. 

                                                

15 Para uma descrição detalhada do simulador veja-se Campos (2006) e Campos, 

Leitão e Rodrigues (2007) 
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Por questões associadas à metodologia de recolha de dados, utilizaram-se dois 

comandos junto ao volante, um do lado esquerdo e outro do lado direito que serviam 

respectivamente para assinalar uma aproximação do veículo da frente ou um 

afastamento. Este tipo de comandos é semelhante, aos usados como dispositivo de 

avanço ou recuo de mudança em veículos com mudanças semi-automáticas. A 

escolha deste procedimento em que o condutor não opera os pedais do acelerador e 

travão devem-se a vários motivos e são frequentemente usados noutros estudos, 

mesmo em situação real de condução. 

Por exemplo, Probst e col. (1987), treinavam os condutores para se manterem 

a uma distância fixa do veículo da frente. Quando eles se conseguiam manter um 

determinado tempo, então, o veículo da frente desacelerava ou acelerava e os sujeitos 

pressionavam um botão do seu veículo para sinalizar a detecção. Já os autores 

Lamble, Kauranen, Laakso e Summala (1999), também a estudar a tarefa de 

seguimento, optaram por usar um veículo com posto de condução à direita (tipo 

ensino), onde um condutor treinado, colocava o carro a uma distância fixa do veículo 

da frente. Nesse momento, ligava o cruise control e passava a condução do veículo 

para o participante. Apenas quando este detectasse que o veículo da frente 

desacelerava deveria pressionar o travão. 

Sem o recurso a estas metodologias, o estudo da discriminação do movimento 

ou do seguimento de outros veículos, obrigaria a um tempo de experiências e a um 

número de amostragens muitíssimo superior. 

 

6.3. Descrição e Calibração dos estímulos 

6.3.1. Descrição dos estímulos 

Os ambientes da simulação foram constituídos por imagens de síntese 

representando o veículo seguido (veículo alvo) cinzento claro (com textura minimizada 

e luzes de sinalização de travagem não activas), numa estrada com uma faixa de 

circulação com dois sentidos, com eixo de faixa de rodagem descontínuo em rectas e 

contínuo em curvas, e guias laterais. Durante a condução o condutor tinha a tarefa de 
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discriminar movimentos de aproximação ou afastamento do veículo alvo. O veículo 

alvo, cuja desaceleração ou aceleração tinha que ser detectada pelos condutores 

participantes nas experiências, era um VW Polo cinzento, que acelerava ou 

desacelerava com 5 velocidades diferentes. A experiência foi constituída por três 

blocos experimentais correspondentes a três ambientes diferentes. 

 

6.3.2. Veículo alvo 

O veículo alvo (Figura 8), partilhava de algumas especificações idênticas às 

usadas em experiências de outros autores (Noriega, 2001; Santos, et al., 2000). 

Assim, como imagem traseira do automóvel foi utilizado um VW Polo de 1992, com as 

seguintes dimensões: Largura máxima – 140cm; Altura máxima (das rodas ao 

tejadilho) – 135cm, Altura sem as rodas – 105cm. A cor do veículo, foi relativamente 

aos estudos referenciados, mudada para cinzento. 

As rodas do veículo foram ajustadas para uma luminância próxima à da 

estrada, sendo visíveis para o observador, de forma a evitar um efeito de flutuação do 

veículo, mas de difícil discriminação. Assim, para efeitos de discriminação de 

movimento considerou-se a altura útil de 105 centímetros. 

A distância inicial do veículo alvo era de 20 metros, o que em medidas 

angulares correspondia a 4º na horizontal de largura máxima e 3º na vertical (altura 

sem pneus). Esta distância inicial foi escolhida para permitir uma comparação dos 

nossos resultados com os de estudos anteriores. Esta distância mantinha-se 

constante durante a condução, alterando-se quando o veículo alvo acelerava ou 

desacelerava. De notar que em trabalhos anteriores de natureza mais laboratorial 

(Noriega, 2001; Santos, et al., 2000) como o veículo alvo estava sempre alinhado pelo 

centro do ecrã, o ângulo mantinha-se constante. Nesta experiência nem sempre o 

alinhamento pelo centro do ecrã era garantido, uma vez que durante a condução há 

sempre pequenos desalinhamentos provocados pelos ajustes de direcção do volante. 
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Figura 8 Veículo alvo 

 

6.3.3. Ambientes 

Ambientes viários comuns 

Os ambientes foram constituídos pelos pisos e a sua envolvente, onde era feita 

a condução. Apresentam-se primeiro os elementos que se mantiveram constantes 

para os três tipos de ambientes. Os elementos viários comuns aos três tipos de 

ambientes foram dimensionados de acordo com as normas indicadas para projectos 

de estrada de duas vias na rede fundamental (Figura 9). As dimensões estão 

expressas em centímetros. Em zonas de curva, o traço era contínuo. A estrada tinha 

um comprimento total de 29,16km. O Quadro 1 descreve os vários tipos de segmentos 

da estrada quanto à sua frequência, comprimento e raio de curvatura. 

No horizonte estavam representados uns montes com relevo de vários tons de 

verde e amarelo, por cima destes representou-se um céu limpo com poucas nuvens. O 

terreno era composto por uma textura esverdeada com pouco relevo. Refira-se que a 

distância ao solo (estrada) do eixo visual foi fixada em 110 centímetros, a qual 

corresponde aproximadamente, à altura a que ficam os olhos de um condutor.  
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Ambientes 

Neste estudo usaram-se três tipos distintos de ambientes, cada um com 

densidades diferentes de fluxo óptico (f.o.): Ambiente com árvores e sombras na 

estrada (Sombras); Ambiente de estrada rodeada de muros (Muros); e um ambiente 

de uma estrada sem árvores nem muros (Plano).  

 

 N Comprimento Raio curvatura 
Segmentos  (Metros) (Metros) 

Recta 1 18 504 ∞ 
Recta 2 3 864 ∞ 

Curva1 (Esquerda) 12 504 1500 
Curva2 (Direita) 15 504 1500 

Segmento de curvas em S 1 3 432 6*750+3*510 
Segmento de curvas em S 2 3 864 2*[6*750+3*510] 

Quadro 1 Segmentos de estrada utilizados 
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Figura 9 Estrada, guias laterais e traços descontínuos (cm) Largura total das duas vias  
700, bermas 250; Traço descontínuo central: largura 12, comprimento 400, espaçamento  
1000; Guias laterais: largura 15, distância à berma 250. 
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A Figura 10 ilustra os três ambientes referidos. Do lado esquerdo de cada 

figura, pode ver-se uma representação do ambiente com o veículo utilizado, estando 

este na posição inicial a 20 m do observador. Do lado direito apresenta-se a respectiva 

representação vectorial do fluxo óptico global de cada ambiente, e a zona de 15° 

considerada para efeitos de contabilização de densidades de fluxo óptico. 

 

Figura 10 Tipo de ambiente e respectiva representação vectorial de movimento do ambiente 
(sem veículo). 

Os valores de densidade de fluxo óptico dos pisos foram obtidos por intermédio 

de um programa de análise de imagem desenvolvido no Laboratório de Análise 
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Imagem do INEB (c.f. 6.3.5 Fluxo óptico pg.86). As densidades de fluxo óptico obtidas 

para o ambiente sombras foram de 37%, para o de muros 26% e para o plano 11%.  

 

6.3.4. Luminância, contraste e ângulos visuais 

A luminância dos estímulos foi medida através de um fotómetro Minolta LS110 

de alta precisão, concebido para aplicações científicas. Trata-se de um fotómetro tipo 

spot, com um ângulo de medição de 1/3 de grau ou inferior, segundo as lentes de 

aproximação usadas. Os valores de contraste foram calculados usando a equação de 

Michelson: 

Equação 2 Contraste de luminância 

! =
(!"#$%â!"#$  !"#.−  !"#$%â!"#$  !"#. )
(!"#$%â!"#$  !"#.+  !"#$%â!"#$  !"#. )

 

 

Existe evidência empírica de que o contraste é um factor decisivo na percepção 

de movimento, sendo por isso controlado na generalidade das investigações. Pelo 

contrário, é controverso o papel da cor dos componentes considerando alguns autores 

que não é relevante (Teller & Lindsey, 1993), enquanto outros defendem que a 

luminância e a cor são igualmente importantes para a percepção de movimento 

(Papathomas, Gorea, & Julesz, 1991). 

O papel da luminância e da cor em movimentos de aproximação foi estudado 

em condições experimentais laboratoriais (Noriega, Santos, & Albuquerque, 1996). Os 

resultados desse estudo sugerem que a luminância constitui o parâmetro fundamental 

na detecção de movimento. Quando o objecto alvo se diferencia do fundo apenas pela 

sua luminância, os tempos de detecção são idênticos aos obtidos com estímulos 

diferenciados na sua cor e luminância. Quando o sujeito tem disponíveis apenas 

diferenças de cor entre o objecto alvo e o fundo, os tempos de detecção de movimento 

aumentam de forma estatisticamente significativa. Estes resultados permitem validar 

os estudos presentes, nos quais apenas a luminância foi objecto de controlo. A 
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utilização do algoritmo de fluxo óptico para a parametrização de estímulos, também 

baseado exclusivamente nas diferenças de luminância, foi também validado nesse 

aspecto, pelo referido estudo. Os atributos cromáticos foram mantidos constantes, nas 

partes comuns da estrada, não sendo no entanto objecto de controlo. 

No Quadro 2, apresentam-se os respectivos valores de luminância e contraste 

usados neste estudo. Refira-se que para a luminância do veículo, foram medidas as 

suas áreas correspondentes, contabilizando o número de píxeis de cada área, e 

depois fez-se a proporção para cada área. Assim o vidro ocupa 18,1% da área, os 

farolins 8,4% a traseira cinza homogénea 67,8%, e os pneus 5,7%. Em cada 

ambiente, para cada área do veículo e área adjacente ao veículo no piso, foram feitas 

várias medições de luminância que se apresentam no Quadro 2. As médias de 

luminância do veículo ponderam as respectivas proporções das quatro áreas. No fim 

do Quadro 2 apresentam-se os valores de contraste obtidos pela equação de 

Michelson. 
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Medições Ambientes 

(cd/m2) Sombras Muros Plano 

Vidro 

 

3,54 2,75 2,80 

3,66 2,78 2,81 

3,62 2,75 2,85 

Média 3,61 2,76 2,82 

Farolins 

 

3,40 2,58 2,67 

3,37 2,53 2,61 

Média 3,39 2,56 2,64 

Traseira 

 

 

2,90 2,17 2,24 

3,03 2,28 2,33 

2,83 2,19 2,24 

2,78 2,18 2,19 

Média 2,89 2,21 2,25 

Pneus 

 

1,30 1,18 1,12 

1,24 1,15 1,10 

Média 1,27 1,17 1,11 

Lum. Veículo 2,97 2,28 2,32 

Pontos piso 

1,84 2,34 2,39 

2,48 1,63 1,67 

2,34 2,25 2,27 

2,74 1,48 1,42 

1,86 2,37 2,41 

2,00 1,94 1,96 

1,03 2,33 2,37 

Lum. piso 2,04 2,05 2,07 

Contraste 0,18 0,05 0,06 

Quadro 2 Luminância e contraste nos ambientes. 
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Relativamente aos ângulos visuais dos elementos deste estudo, o Quadro 3 

apresenta as distâncias, medidas e ângulos dos estímulos usados neste estudo. Para 

uma análise detalhada do modo de cálculo dos ângulos visuais e das fórmulas 

utilizadas veja-se o capítulo da metodologia do estudo laboratorial (8.4.3  Cálculos das 

medidas dos estímulos pg. 121) 

 

 Distância (cm) Medida (cm) Ângulo 
Ecrã (Horizontal) 386 320 45° 

Ecrã (Vertical) 386 240 34,5° 
Veículo real (horizontal) 2000 140 4º 
Veículo real (Vertical) 2000 105 3º 

Veículo simulado (horizontal) 386 27 4º 
Veículo simulado (Vertical) 386 20,2 3º 

Quadro 3 Distâncias, medidas e ângulos visuais 

 

6.3.5. Fluxo óptico 

Os padrões de fluxo óptico, dependentes dos parâmetros dinâmicos e das 

texturas dos componentes da imagem, foram analisados para cada tipo de piso. Esta 

análise é contextualizada nos parágrafos seguintes. 

Na generalidade das experiências fundamentais em percepção de movimento, 

tal como o estudo dois desta dissertação, os estímulos são programados segundo 

parâmetros previamente definidos. Tal só é possível quando se utilizam imagens muito 

simplificadas constituídas, por exemplo, por conjuntos de pontos. Com estes estímulos 

é possível definir previamente o número de elementos discretos (pontos ou elementos 

texturais), bem como a sua direcção, sentido e amplitude de movimento. Conhecendo 

previamente estes parâmetros é possível ainda proceder a uma representação gráfica 

do fluxo óptico sob a forma de um campo de vectores. Pelo contrário, quando se 

utilizam estímulos constituídos por combinações de texturas complexas, como num 

simulador de condução, o conhecimento do fluxo óptico resultante é apenas intuitivo. 
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Isto é, a utilização de texturas complexas, seleccionadas a partir de imagens pré-

existentes e coladas de forma digital numa estrutura de representação tridimensional, 

impede um acesso imediato aos parâmetros de fluxo óptico resultantes. Este facto 

torna particularmente difícil a replicação de estudos empíricos que recorrem a 

estímulos complexos, quer estes sejam constituídos por imagens gravadas em vídeo a 

partir de situações tridimensionais, quer sejam produzidos por síntese de imagem. 

Neste estudo interessava proceder a uma caracterização precisa dos fluxos 

ópticos. Esta necessidade radicava em duas ordens de factores. Em primeiro lugar 

pretendia-se que houvesse um elevado rigor experimental. Em segundo lugar, as 

nossas hipóteses apontavam para uma variação dos problemas de segmentação do 

movimento do objecto em função da estrutura do fluxo óptico de cada tipo de piso. 

Assim, a importância de atingir elevados critérios de replicabilidade e adequação 

ecológica, por um lado, e de manipular as variáveis experimentais, por outro, levou à 

utilização de algoritmos de processamento de fluxo óptico. Com esta metodologia foi 

possível caracterizar e manipular o fluxo óptico dos estímulos apresentados de forma 

rigorosa. 

A análise de fluxo óptico foi feita utilizando-se o algoritmo de Lucas e Kanade 

implementado por Barron, Fleet e Beauchemin (1994). O programa informático de 

análise de fluxo óptico, baseado no referido algoritmo, foi desenvolvido por uma equipa 

de investigadores, do Laboratório de Análise de Imagem, do Instituto de Engenharia 

Biomédica e da F.E.U.P. (Para detalhes técnicos ver,  Correia, Campilho, Santos, & 

Nunes, 1996). Este cálculo baseou-se no movimento dos pontos da imagem, 

discriminados segundo a sua luminância. As imagens tinham um total de 1280*960 

(1228800) pontos e 1240*920 (1140800) pontos úteis para efeitos de cálculos de fluxo 

óptico. Cada sequência de imagens foi gravada simulando velocidades de 

deslocamento do sujeito baixas (1km/h) para obter uma representação de fluxo óptico 

mais coerente.  

A localização do foco de expansão óptico (f.e.o., ponto de onde divergem todos 

os vectores), foi determinada empiricamente, situando-se sobre a linha do horizonte, 

na linha média horizontal da imagem. Com a origem dos eixos x  e y  no vértice 

superior esquerdo da imagem as coordenadas do f.e.o. são, em píxeis, 640 e 480. 
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Para cada sequência de imagens obteve-se uma representação gráfica, 

vectorial, do fluxo óptico correspondente à imagem intermédia. Essa representação 

exibe apenas uma amostragem do número total de vectores. 

O programa de parametrização do fluxo óptico calculava os aspectos 

dinâmicos de: (1) densidade média total de pontos em movimento (percentagem 

relativa ao número total de pontos úteis na imagem); (2) a magnitude média total do 

movimento (considerando a deslocação de um ponto de uma imagem para a seguinte, 

expressa em número de píxeis); e (3) a densidade e magnitude médias por área de 

imagem. 

Relativamente a este último ponto foram definidas três áreas de imagem 

adoptando critérios perceptivos: a primeira corresponde a uma região para-foveal 

(mais envolvente da zona de discriminação do movimento dos veículos), de 

aproximadamente 15 graus, medidos tendo como referência o f.e.o. (raio do círculo 

exterior de 213 píxel); a segunda e terceira correspondem a uma área visual periférica, 

respectivamente com ângulo aproximado de 15º a 30º e raio de 426 píxel, e com 

ângulo entre 30º e 45º e raio de 639 píxel. 

Para uma manipulação mais precisa das imagens poderiam ainda ter sido 

analisados os fluxos ópticos por região de imagem (e.g. Estrada, céu e fundo), bem 

como a combinação destas regiões com as áreas em graus referidas anteriormente. O 

programa de fluxo óptico também permitia obter um valor do sentido do movimento 

dos vectores, tanto por região como global. 

Neste estudo, e de acordo com os objectivos foi apenas considerado o fluxo 

óptico computado no primeiro círculo (15º). Estudos anteriores (Santos, 1996) 

mostraram que a zona de principal interferência com a discriminação do movimento de 

objectos, é a zona adjacente ao objecto (até 14º). Deste modo justificou-se ter em 

consideração apenas os 15º. Conforme já referido, as medições realizadas com a 

ferramenta de fluxo óptico, deram no primeiro círculo de 15° e no ambiente de 

sombras uma densidade de fluxo óptico global de 37%, no ambiente de muros 26% e 

no plano 11% (c.f. Anexo 1, pg. 197 para uma visão completa dos outputs das análises 

de fluxo realizadas) 
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6.4. Parâmetros experimentais 

Nesta experiência a nossa variável principal foi o tipo de ambiente utilizado. 

Como referido no ponto anterior o ambiente rodoviário variou em três tipologias: 

Sombras, Muros e Plano. Controlaram-se também os níveis de aceleração e 

desaceleração do veículo da frente (alvo), parametrizando-os em cinco níveis lineares 

(0,19m/s2, 0,37m/s2, 0,56 m/s2, 0,74 m/s2, 0,93 m/s2). Estes cinco níveis correspondem 

a uma aceleração ou desaceleração linear, com a duração de três segundos, e 

acrescentando ou diminuindo respectivamente, cinco níveis de velocidade relativa16 

(2km/h, 4km/h, 6km/h, 8km/h e 10km/h). Ou seja, após a aceleração/desaceleração de 

três segundos o veículo afastava-se ou aproximava-se do sujeito a essa velocidade 

relativa. O Quadro 4 ilustra, para os cinco níveis de velocidade referidos, as 

velocidades finais para a aceleração e desaceleração obtidas durante três segundos a 

partir da velocidade de 50km/h (13,89m/s) e a respectiva aceleração/desaceleração 

linear. 

 

Níveis de velocidade 
(+/-) 

Acel. p/ vel 
final 

Desacel. p/ vel 
final 

Níveis acel./desacel. 
(m/s2) 

2km/h 52 (14,44) 48 (13,33) 0.19 

4km/h 54 (15) 46 (12,78) 0.37 

6km/h 56 (15,56) 44 (12,22) 0.56 

8km/h 58 (16,11) 42 (11,67) 0.74 

10km/h 60 (16,67) 40 (11,11) 0.93 

Quadro 4 Níveis de velocidade e respectivas acelerações. Entre parêntesis as velocidades em m/s 

A tarefa de discriminação de aceleração do veículo alvo (afastamento) ou 

desaceleração (aproximação) foi executada em igual número nos segmentos de recta 

e curva. 

                                                

16 Velocidade relativa é igual à velocidade do observador +- a velocidade do veículo 

alvo. 
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Em resumo, a concepção experimental obedeceu às seguintes condições: 

1. Três ambientes – Sombras, muros e plano 

2. Dois tipos de movimento do veículo - Afastamento e aproximação 

3. Cinco níveis de velocidade relativa do veículo alvo – 2, 4, 6, 8 e 10km/h 

4. Dois tipos de segmento de estrada - Recta e Curva  

5. Uma velocidade constante do condutor - 50km/h. 

6. Uma distância inicial do veículo alvo - 20m. 

7. Cinco (5) ensaios por cada tipo de estímulo 

Realizaram-se três blocos experimentais, correspondentes a cada um dos 

ambientes. Em cada um deles, o número de ensaios de discriminação de movimento 

era de cem (2 movimentos do veículo alvo * 5 níveis de velocidade * 2 segmentos de 

estrada *1 velocidade constante *1 distância inicial *5 repetições). Assim, foram 

realizados 300 ensaios por experiência. 

 

6.5. Procedimentos 

Todos os participantes realizaram testes de visão e preencheram um pequeno 

questionário com dados biográficos e de experiência de condução (Anexo 2). Estes 

testes foram administrados numa fase de constituição da amostra e serviram para 

despistar eventuais problemas médicos de visão, que impedissem a participação nas 

experiências. 

Após a leitura das instruções escritas (Anexo 3) para a realização da 

experiência e da assinatura de um acordo escrito (Anexo 4) os condutores passavam 

à realização do treino. Depois do treino os sujeitos faziam a experiência. Cada 

percurso tinha uma duração de 35 minutos, havendo um intervalo de cerca de 15 

minutos entre cada percurso. A ordem dos percursos foi contrabalanceada. 

Os participantes iniciavam a marcha ligando a ignição do veículo. A partir 

desse momento o veículo entrava em marcha a 50 km/h, sem haver a necessidade de 

carregar nem no acelerador, nem no travão. Durante a condução a tarefa do condutor 
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consistia em discriminar desacelerações (aproximações) e acelerações (afastamentos) 

do veículo alvo que circulava sempre vinte metros à sua frente. Essas detecções 

foram sinalizadas através de dois botões colocados por detrás do volante. A activação 

desses botões foi feita sem necessidade de retirar as mãos do volante. O condutor 

operava o volante e simultaneamente tinha um dedo de cada mão sobre cada um dos 

botões. 

As desacelerações foram sinalizadas com o botão esquerdo e as acelerações 

com o botão direito. Também se pediu aos participantes que respondessem o mais 

rápido possível, procurando, no entanto, dar sempre uma resposta correcta. 

Para ajudar na tarefa de discriminação, o simulador gerava um som (buzina) 

indicativo que a partir desse momento poderia ocorrer uma situação de discriminação 

(desaceleração ou aceleração). Os intervalos temporais entre o som e situação de 

discriminação eram variáveis.  

Os níveis de aceleração/desaceleração foram aleatorizados ao longo de cada 

percurso, de forma a não haver uma antecipação de resposta.  Deste modo, os 

estímulos da prova foram organizados segundo o método de estímulo constante e os 

parâmetros de resposta foram recolhidos através do método de escolha forçada entre 

duas alternativas.  

Os parâmetros de resposta registados foram os tempo de discriminação, 

omissão de resposta, resposta correcta e incorrecta. Cada situação de discriminação 

teve uma duração de seis segundos, em três dos quais o veículo acelerava ou 

desacelerava linearmente, e três segundos nos quais se mantinha a uma velocidade 

constante. Uma omissão era registada se neste tempo não houvesse resposta.  
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7. RESULTADOS ESTUDO SIMULADOR 

Para efeitos de apresentação de resultados, contabilizou-se apenas a 

discriminação da situação de aproximação. Dum ponto de vista de manutenção de 

uma distância de segurança e do evitamento de uma colisão durante o seguimento de 

um veículo é esta a resposta que é relevante. 

Também se eliminaram as respostas na secções curvas da estrada. Apesar 

dos resultados em curva terem sido semelhantes aos obtidos em recta, considerou-se 

que seria pouco rigoroso incluí-los nos nossos resultados. Para evitar efeitos de 

aliasing, que tinham sido notados no uso de modelos 3D de veículos em experiências 

piloto, optou-se por usar uma textura simples da traseira de um veículo (VWPolo), 

adaptada de trabalhos anteriores. Esta opção eliminou os efeitos de aliasing, que 

poderiam ser usados como pista de discriminação de movimento. Contudo, 

considerações posteriores à realização das experiências, fizeram perceber que, em 

curva, o veículo da frente teria, se correctamente representado, uma perspectiva muito 

diferente, não se vendo apenas a traseira mas uma parte maior do veículo. Como tal, 

considerou-se que não seria correcto incluir os resultados dessas observações. 

Uma vez que a nossa variável de estudo principal foi o ambiente e a sua 

relação com a discriminação de veículos, entendeu-se olhar para todas as 

observações como independentes. Assim, em termos de estatística, consideraram-se 

as nossas amostras como independentes, sendo que cada uma delas foi constituída 

pelo conjunto de observações em cada ambiente. Em termos de implicações para a 

segurança rodoviária, todas as observações devem ser contadas, independentemente 

do condutor que a fez. O que se pretendia saber é com que frequência num 

determinado ambiente, ocorrem situações de risco, ou se num determinado ambiente 

ocorrem  com maior ou menor frequência. 

Na sequência do exposto, obteve-se por condutor 75 observações de 

discriminação, 25 para cada ambiente (5 velocidades de aproximação em recta * 5 

repetições). Para cada tipo de condição experimental realizaram-se 115 observações 

(Para uma dada velocidade de desaceleração e um dado ambiente, temos 5 
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repetições por sujeito * 23 sujeitos). Por ambiente, obtiveram-se 575 observações (23 

sujeitos * 5 velocidades de aproximação * 5 repetições). Deste modo, a amostra 

conteve um total de 1725 observações no total do estudo (3 ambientes * 575).  

Em termos de variáveis de desempenho, usaram-se os: 

Tempos de discriminação; Tempo de headway17 (th); e as Omissões e os Erros 

 

7.1. Resultados globais ambientes 

Resumo: Em todos os parâmetros de desempenho analisados, o ambiente em 

que houve um pior desempenho foi o de sombras, seguido do de muros. O ambiente 

plano, com uma densidade de fluxo óptico mais baixo, foi onde o desempenho dos 

condutores foi melhor. 

O tempo médio de discriminação no total das observações foi de 2,58s, com 

um desvio padrão de 1,02s. Os tempos mais elevados foram obtidos no ambiente de 

sombras (M=2,86s, dp=0,99s), seguido do ambiente de muros com um valor médio de 

2,6s e com um desvio padrão de 0,96s. Foi no ambiente plano onde se registaram os 

valores mais baixos (M=2,31; dp=0,91). 

                                                

17 O Tempo de headway (th), tempo para o veículo da frente é definido como o 

quociente da distância ao veículo da frente pela velocidade momentânea do nosso veículo. 

Esta é uma medida usada com frequência no âmbito da segurança rodoviária. São vários os 

critérios de tempo de  headway, variando de estudo para estudo e até de país para país no 

enforcement de distâncias de segurança. Nos Estados Unidos, alguns programas de ensino de 

condução, referem que é impossível seguir um veículo de forma segura com um tempo de 

headway  inferior a dois segundos. Na Alemanha as recomendações são de 1,8s. Na Suécia 

recomenda-se um time headway não inferior a três segundos e são aplicadas multas a partir de 

um tempo inferior a um segundo (Vogel, 2003). No nosso estudo, optamos por usar como 

critério o valor de 1 segundo, critério usado no projecto Europeu HASTE (2005), projecto esse 

também desenvolvido no simulador DriS. 
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Compararam-se os valores de tempos de discriminação dos três ambientes, 

usando análise estatística multivariada, e uma vez que o teste de Kolmogorov-

Smirnov18 revelou a não existência de distribuições normais, em nenhuma das 

amostras representadas pelos tempos de discriminação obtidos em cada ambiente 

(p<0.001 na três amostras), optou-se por realizar o teste não paramétrico de Kruskal-

Wallis. Assim, obtiveram-se diferenças estatisticamente significativas entre os 

ambientes (χ=100,6; df=2; p<0,001). 

Para verificação de que ambientes diferiam entre si, efectuaram-se pós testes 

independentes, não paramétricos de Mann-Whitney. Obtiveram-se diferenças 

estatisticamente significativas entre o ambiente de sombras e muros (z=-4,83 ; 

p<0,001), sombras e plano (z=-9,96, ; p<0,001) e muros e plano (z=-5,35; p<0,001). 

A  Figura 11 ilustra as diferenças de tempos de discriminação para cada 

ambiente, observáveis nas distribuições de tempos de discriminação para cada 

ambiente. Na mesma figura podem-se ler os rácios entre, omissões e erros sobre o 

total de observações para cada ambiente. Refira-se que num total de 1725 

observações, 118 foram omissões ou erros, o que representa uma percentagem de 

6,8%. No rácio omissões e erros sobre o total de observações para cada ambiente 

(575), as omissões e erros foram de 70, 34 e 14 respectivamente para o ambiente de 

sombras, muro e plano. Correspondendo aos rácios apresentados de 0,122, 0,05 e 

0,024. 

Por baixo dos rácios de omissões e erros, apresenta-se também a 

percentagem de observações, para cada ambiente em que o tempo de headway (th) 

foi inferior a um segundo. No caso do tempo de headway considerou-se o número de 

observações válidas (excluindo-se os erros e omissões) a partir da velocidade de 

                                                

18 Refira-se que para cada amostra realizou-se sempre a verificação de pressupostos 

para tentar, sempre que possível, usar testes paramétricos mais potentes. De ora em diante, 

quando se mencionar a utilização de testes não paramétricos isso significa a realização previa 

de testes à normalidade da distribuição e que se verificou uma não normalidade. Por uma 

questão de simplicidade de leitura, apenas quando se verificar a normalidade colocamos os 

valores da estatística dos testes de normalidade. Manteve-se a mesma opção no estudo dois. 
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4km/h, uma vez que na velocidade de 2km/h, mesmo com a duração máxima do 

ensaio de 6 segundos, é superior a um tempo de headway de 1s. 

 

 Figura 11 Resultados globais ambientes 

 

Num total de 1351 observações válidas houve 43 observações em que o tempo 

de headway foi inferior a 1s, o que, representou uma percentagem de 3,2%. Para o 

ambiente de sombras, num total de 445 observações válidas, 20 tiveram com um 

tempo de headway inferior a 1s, o que representou 4,5% das observações. No 

ambiente de muros, de 457 observações válidas houve 15 em que o headway foi 
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inferior a 1s, representando 3,3%. No ambiente plano de 452 observações válidas, 8 

discriminações foram registadas com um headway inferior a 1s, representando 1,8%. 

 

Ainda no mesmo gráfico, a cinzento, por detrás do gráfico de caixa e bigodes, 

acompanha uma barra cinzenta indicadora do percentil 85 de resposta em termos de 

tempo de discriminação. Os resultados do percentil 85 seguem o mesmo padrão de 

resultados dos outros critérios (tempos de discriminação; rácio OE/Total de 

observações e de th). Sendo que o valor do percentil 85 no ambiente de sombras tem 

o valor de 3,91s, no de muros 3,63s e no plano 3,3s. 

 

7.2. Resultados por velocidades e ambientes 

Resumo: Quanto mais baixa a velocidade relativa, pior o desempenho, mas o 

padrão de resultados por ambiente foi semelhante aos resultados globais. Pior 

desempenho no ambiente de sombras, seguido do de muros e melhor desempenho no 

ambiente plano.  

A Figura 12 ilustra os valores médios de tempos de discriminação por 

velocidade relativa e por ambiente. Em termos gerais, observou-se que quanto mais 

baixa fosse a velocidade relativa, pior era o desempenho e que em cada velocidade os 

tempos foram mais elevados para o ambiente sombras, depois o de muros e 

finalmente o plano. O Quadro 5 apresenta as medidas de tendência central (média, 

mediana, desvio padrão), o percentil 85 e o número de observações válidas para os 

tempos de discriminação. 
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Figura 12 Médias de tempos de discriminação por velocidade relativa e ambiente (Barras de 
erro, IC 95%) 
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    2km/h 4km/h 6km/h 8km/h 10km/h Total 

  Sombras 4,30 3,48 2,65 2,45 2,13 2,86 

Média Muros 3,99 3,03 2,37 2,10 1,87 2,61 

  Plano 3,49 2,58 2,05 1,83 1,65 2,31 

  Total 3,85 3,02 2,35 2,13 1,89 2,58 

  Sombras 4,39 3,40 2,57 2,35 2,00 2,64 

Mediana Muros 3,83 2,97 2,30 2,03 1,75 2,37 

  Plano 3,40 2,53 1,97 1,80 1,52 2,10 

  Total 3,77 2,90 2,27 2,07 1,80 2,37 

  Sombras 0,88 0,83 0,65 0,66 0,57 1,00 

dp Muros 1,03 0,85 0,76 0,57 0,53 1,04 

  Plano 1,09 0,66 0,60 0,48 0,51 0,96 

  Total 1,07 0,86 0,72 0,63 0,57 1,02 

  Sombras 5,32 4,35 3,39 3,00 2,73 3,91 

Prct85 Muros 5,31 3,84 2,91 2,63 2,37 3,63 

  Plano 4,75 3,30 2,57 2,30 2,11 3,30 

  Total 5,13 3,89 3,01 2,67 2,45 3,63 

  Sombras 60 109 108 114 114 505 

n Muros 87 114 113 115 112 541 

  Plano 109 114 112 114 112 561 

  Total 256 337 333 343 338 1607 

Quadro 5 Medidas de tendência central, e percentil 85 para os ambientes e velocidades 

 

Testes de Kruskal-Wallis (várias amostras independentes) realizados para 

todas as velocidades, quer agregando os tempos de todos os ambientes, quer 

realizando análises separadas para cada ambiente, revelaram que há diferenças 

estatisticamente significativas entre as velocidades (p<0,001), o que confirma a 

diferença de tempos para as diferentes velocidades. Análises para cada velocidade, 

revelaram que em todas as velocidades houve diferenças significativas entre os 

tempos de discriminação obtidos nos diferentes ambientes (p<0,001), e de todos os 
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pós testes realizados com o teste não paramétrico de Mann-Whitney, apenas numa 

comparação na velocidade de 2km/h entre o ambiente de sombras e muros, se 

observou uma diferença no limiar da significância estatística (z=-1,921; p=0,055), o 

que também pode ser confirmado pela sobreposição dos limites de confiança nessa 

comparação (Figura 12). Em todas as outras comparações os níveis de significância 

foram menores que 0,005. 

 

    2km/h 4km/h 6km/h 8km/h 10km/h Total 

Omissões  Sombras 0,47 0,05 0,06 0,01 0,01 0,59 

e Muros 0,24 0,01 0,02 0,00 0,03 0,29 

erros  Plano 0,05 0,01 0,03 0,01 0,03 0,12 

  Total 0,75 0,07 0,10 0,02 0,06 1,00 

Quadro 6 Rácio de omissões e erros sobre o total de erros e omissões por velocidade 
relativa e ambiente. 

 

Conforme se pode observar no Quadro 6 ao nível do rácio de omissões e erros 

sobre o total de erros e omissões (118=100% Rácio1), a velocidade de 2km/h 

contribuiu para 75% do total de erros e omissões, sendo que as outras velocidades 

juntas contribuíram para 25% dos erros e omissões. Observando o mesmo quadro por 

ambientes e velocidades é o ambiente de sombras que mais contribuiu  para as 

omissões e erros (59%), seguido do de muros (29%) e o plano (12%). 

 

No que diz respeito à evolução das diferenças de tempos entre os ambientes, 

ao longo das várias velocidades relativas, o Quadro 7 apresenta a diferença entre ao 

valores médios de cada ambiente e também a média dessas diferenças. Olhando para 

a média dessas diferenças, observa-se da velocidade relativa mais baixa de 2km/h 

(0,54s) para a mais alta de 10km/h (0,32s) uma diferença de 0,22s. No entanto, essa 

descida não foi constante de velocidade para velocidade. Subiu nos 4km/h, para 

0,60s, estabilizou nos 6 e 8km/h para 0,40 e 0,41 respectivamente e desceu nos 
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10km/h para 0,32s. Em termos de diferenças entre ambientes, também existiu uma 

descida de tempos de discriminação igualmente inconsistente entre os vários níveis de 

velocidade relativa. Sendo excepção, a diferença entre tempos do ambiente de muros 

e plano, onde a descida é consistente e gradual desde a velocidade mais baixa até a 

mais alta. 

 

 Diferenças  2km/h 4km/h 6km/h 8km/h 10km/h 

Sombras-Muros 0,31 0,45 0,28 0,35 0,26 

Muros-Plano 0,50 0,45 0,32 0,27 0,22 

Sombras-Plano 0,81 0,90 0,60 0,62 0,48 

Média diferenças 0,54 0,60 0,40 0,41 0,32 

Quadro 7 Diferença entre tempos de ambientes para cada velocidade 
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8. METODOLOGIA ESTUDO DOIS – LABORATÓRIO 

Na alínea 8.1. explicam-se e justificam-se o tipo e a base da metodologia 

psicofísica usada neste estudo laboratorial. Na alínea 8.2. apresenta-se o tipo de 

amostra utilizada, como foi recolhida e faz-se a sua descrição. 

Na alínea 8.3. descreve-se genericamente o equipamento existente no 

Laboratório de Visualização e Percepção, e faz-se a descrição específica de como 

esse equipamento foi utilizado nas experiências realizadas. Na alínea 8.4. faz-se uma 

descrição detalhada dos estímulos experimentais utilizados, das suas luminâncias, dos 

cálculos trigonométricos envolvidos quer, na descrição dos estímulos, quer da 

validação das medidas das projecções dos objectos no sistema de projecção usado. 

A alínea 8.5 resume os parâmetros experimentais utilizados e a 8.6. explica o 

procedimento experimental usado nas duas experiências (dois e três), deste segundo 

estudo. Esta última alínea, permite compreender o desenrolar de uma sequência 

experimental completa, pela qual passaram todos os participantes deste estudo. 

 

8.1. Metodologia psicofísica 

Neste estudo fez-se a adaptação de uma das metodologias clássicas da 

psicofísica. Usou-se para a organização dos estímulos (sequências de imagem 3D 

animada que simulam duas esferas em aproximação simultânea ao observador) a 

metodologia do estímulo constante combinada com o método de escolha forçada entre 

duas alternativas (método de organização de respostas). 

No método de estímulo constante, todos os estímulos têm igual número de 

ensaios. A ordem de apresentação destes é pseudo-aleatória, logo desconhecida do 

sujeito, o que evita antecipações de resposta e evita possíveis efeitos de ordem. 

O método de organização de respostas usado foi o método de escolha forçada 

entre duas alternativas. Este método implica que a discriminação seja assinalada pelo 
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sujeito, "obrigando" este a indicar o local onde ocorreu o estímulo, ou quando ocorreu 

(e.g. surgiu à esquerda ou à direita, antes ou depois de um sinal sonoro, ou, no 

presente caso, qual a esfera que chega primeiro ao observador). 

Optou-se por adaptar os métodos clássicos da psicofísica a este estudo, por se 

considerar que mantêm a sua validade e permitem a obtenção de resultados 

consistentes. Acresce ainda terem sido usados por outros autores no estudo da 

percepção do movimento de expansão e estimação de TTCʼs . 

 

8.2. Amostra 

De acordo com os objectivos deste estudo, as amostras que se constituíram 

foram o mais homogéneas possíveis em termos de habituação ao tipo de 

experimentação psicofísica utilizada, idade e forma física. Por razões de segurança 

não participaram nas experiências pessoas que pudessem ter quaisquer problemas 

médicos de visão (e.g. pós-operatório, glaucoma, descolamento de retina). Assim 

questionaram-se os participantes sobre a existência de algum problema de saúde, que 

pudesse constituir um entrave à sua participação nas experiências. Uma sequência 

experimental completa, com treino incluído,  podia ter uma duração de quatro a oito 

horas. Deste modo decidimos que os problemas médicos de visão constituíam um 

critério de exclusão. A amostra foi constituída, na sua maioria, por estudantes de 

mestrado ou doutoramento da Universidade do Minho. Sete participantes foram 

voluntários e seis foram pagos para participarem no estudo. O Quadro 8, descreve a 

amostra das experiências dois e três. 

Treze participantes, sete homens e seis mulheres, constituíam a amostra da 

segunda experiência. A média de idades foi de 28,23 anos  com um desvio padrão de 

5,6. A idade mínima foi de 22 anos e a máxima de 40. Dez destes participantes, 

entraram também na experiência três. Sendo a sua média de idades de 27,2  anos e o 

desvio padrão de 4,9 anos. A idade mínima e máxima mantiveram-se. 
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  Amostra 

 n 13 

Experiência Média 28,23 

2 d.p. 5,6 

Replicação Min. 22 

 Max 40 

 n 10 

Experiência Média 27,2 

3 d.p. 4,9 

Peões Min. 22 

 Max 40 

Quadro 8 Descrição da amostra 

 

8.3. Equipamentos e materiais 

O estudo laboratorial (experiência dois e três), foi realizado com recurso 

exclusivo a materiais e equipamentos do Laboratório de Visualização e Percepção 

(LVP). Este laboratório está fisicamente situado no pólo da Universidade do Minho de 

Campus de Azurém em Guimarães, no edifício do Centro de Computação Gráfica 

(CCG). Tem como Parceiros de Desenvolvimento a Fundação para a Ciência e 

Tecnologia, a Universidade do Minho e o CCG.  

 

8.3.1. Descrição genérica 

Para a geração de estímulos foi usado um cluster de três computadores (PCʼs) 

equipados com placas gráficas NVIDIA Quadro FX 4500. Usou-se o sistema operativo 

Linux (UBUNTU) e a aplicação BioMoSe (Biological Motion Segmentation) 

desenvolvida no CCG, para gestão dos estímulos. Esta aplicação corria sobre 
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OpenGL e VR/net Juggler. Este sistema, estava ligada em rede, o que permitia o 

controlo das experiências em tempo real. 

As imagens eram retro-projectadas num sistema de três canais, com uma 

superfície contínua de projecção. Este sistema permitia uma projecção que podia ir até 

aos 300cm de altura por 900cm de largura. Os projectores utilizados eram da marca 

Christie, modelo Mirage S+4k, com tecnologia de três Chips de DLP. Estes projectores 

podiam alcançar uma taxa de refrescamento de 120Hz. 

A Figura 13 esquematiza a sala experimental do LVP. Na Figura 14 uma 

imagem fotográfica da tela de projecção e passadeira também utilizada nestas 

experiências (LVP, 2009). A passadeira podia ser sincronizada com o ambiente virtual. 

 

8.3.2. Programas informáticos 

O BioMoSe, foi desenvolvido no CCG, no âmbito dos projectos de investigação 

multidisciplinares onde se insere este trabalho. Este programa permite o controlo 

espacial e temporal de uma série de objectos num espaço tridimensional. Aos objectos 

podem ser coladas texturas realistas, obtidas por digitalização de fotografias ou 

texturas desenhadas em programas de desenho. Os objectos são colocados e 

dimensionados num sistema de coordenadas tridimensionais (x, y e z) com 

velocidades também referenciadas ao mesmo sistema. 
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Figura 13 Esquema da sala experimental do Laboratório de Visualização e Percepção 

 

 

Figura 14 Perspectiva da superfície de visualização e passadeira. Imagem de demonstração 
do sistema 

 



(III) 8 – Metodologia Estudo Dois – Laboratorial 

 
110 

Usando o BioMoSe o experimentador pôde controlar uma série de parâmetros 

como: o tempo de duração do estímulo, o número de ensaios por estímulo, o número e 

duração do intervalo inter-estímulo, etc. Os parâmetros experimentais foram 

introduzidos pelo experimentador em ficheiros próprios lidos pelo programa (Anexo 5). 

Os resultados foram visualizados em tempo real e gravados num ficheiro de texto para 

posterior análise. Refira-se que alguns parâmetros (e.g. distância do observador à 

superfície de visualização) foram introduzidos e controlados na interface do software 

VR/Net Juggler 

Os estímulos utilizados neste estudo, foram desenvolvidos no programa de 

modelação 3D, Maya2008 da Autodesk. O programa usado para os cálculos 

trigonométricos de parametrização de estímulos foi o Microsoft Excel. Para o 

tratamento de dados usou-se também o Microsoft Excel e o SPSS. Foram, ainda 

desenvolvidas algumas rotinas em linguagem de Script de Maya e em C, quer para 

optimizar a criação aleatória de objectos no Maya (Anexo 6) quer para a introdução de 

parâmetros experimentais no BioMoSe (Anexo 7). A análise de imagem auxiliar para a 

medição de luminância foi realizada com o programa Photoshop. 

 

8.3.3. Experiências dois e três 

Nas experiências dois e três, foi projectada na superfície de visualização (tela) 

uma área de 710cm de largura por 210cm de altura. O refrescamento e resolução 

espacial utilizada por canal, foi respectivamente de 60hz e 1400*1050 píxel. Como 

havia uma área de sobreposição do canal central com os laterais, foi realizado um 

blending19 das áreas sobrepostas. Cada canal projectava isoladamente 1440 píxel 

numa largura de 280cm. Fazendo a proporção para a largura total de 710cm de 

projecção, obteve-se uma resolução de 3651*1050 píxel. Os estímulos foram geradas 

a 30 imagens por segundo usando o software específico em cima referido (BioMoSe). 

A distância de visionamento do observador à tela foi de 200cm, o que perfazia um 

                                                

19 O blending consiste no escurecimento gradual das áreas sobrepostas de modo a que 

não se notem as sobreposições das imagens dos várias canais (Burke, 2004) 
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ângulo de visão horizontal de 121,2° e vertical de 55,4°. A altura dos olhos foi alinhada 

por um ponto de fixação no centro da tela, a 165cm. A Figura 15 figura apresenta um  

esquema em planta da  configuração experimental utilizada. 

 

Figura 15 Esquema de planta da ára de experiência. Participante a dois metros de distância da 
tela. Do lado esquerdo, também a dois metros, a superfície vertical de apoio. Por detrás da tela 
os projectores. Estes distavam três metros da tela. As áreas de projecção sobrepunham-se, 
sendo essa sobreposição corrigida por afinação do “blending” dos projectores. 
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Do lado esquerdo, ou direito consoante os participantes fossem destros (c.f. 

Figura 16), ou esquerdinos era colocado um apoio vertical Refira-se que como a sala 

estava às escuras, apenas iluminada pela luz da tela, algumas referências visuais 

próximas perdiam-se o que podia dificultar a marcha na passadeira. Em estudos piloto, 

alguns participantes demonstraram receio de pôr o pé fora da área do tapete em 

movimento e caírem. A colocação do apoio lateral além de resolver este problema, 

pela criação duma referência física sobre a distância lateral do fim da passadeira, 

também criou uma referência de posicionamento para se manter a distância de 

visualização constante. 

 

Figura 16 Do lado esquerdo participante da experiência dois sentada em banco ajustável em 
altura. Do lado direito, participante da experiência três em marcha na passadeira, com apoio 
do seu lado esquerdo e arnês colocado. Na parte posterior são visíveis os cabos de 
sustentação do arnês e na mão direita o rato. 
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A passadeira foi colocada perpendicularmente ao centro da tela sendo o seu 

centro colocado exactamente a dois metros da tela. 

Para as condições experimentais em que havia marcha, usou-se um arnês 

preso a uma barra horizontal de sustentação, que permitia suspender os participantes 

em caso de queda. O sistema de respostas utilizado (rato com dois botões), estava 

também ligado a um dispositivo de segurança. Se necessário, o participante podia 

puxar o rato para desligar a passadeira. Nas situações experimentais em que o 

participante estava sentado, o banco usado permitia regular a altura, de modo a que a 

linha de visão ficasse de acordo com os parâmetros da experiência , a uma altura de 

1,65m. 

 

8.4. Descrição dos estímulos 

Descrevem-se os estímulos em todas as suas características relevantes para a 

compreensão da parte experimental. A calibração dos estímulos serve para tornar 

explícitas as sua características relevantes. Deste modo além de se conseguir um 

elevado controlo experimental dos estímulos quantificando as suas características 

importantes, também se torna possível fazer a replicação dos estudos. 

 

8.4.1. Estímulos 

Os estímulos utilizados representavam duas esferas verticalmente simétricas 

em relação ao eixo central de visão, que se aproximavam em simultâneo do 

observador, mas com velocidades diferentes20. A tarefa do observador consistia em 

discriminar qual das duas esferas o atingiria primeiro, a do lado esquerdo ou do lado 

direito. 

                                                

20 Havia apenas uma situação de controlo de enviesamento de respostas, onde as 

duas esferas tinham a mesma velocidade 
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A excentricidade das duas esferas, relativamente ao eixo central, foi de 25° 

numa condição experimental e de 55° noutra. As esferas percorriam um caminho na 

diagonal, sendo que o seu centro durante o percurso mantinha a mesma 

excentricidade. O fundo por detrás das esferas foi constituído por uma mancha de 

pequenos círculos. Consoante a condição experimental de vecção, esse fundo podia 

estar estático, sem vecção ou em movimento de aproximação do observador, com 

vecção. Esse movimento percorria a mesma diagonal que as esferas. Com este 

movimento do fundo, pretendeu-se criar uma estimulação visual, semelhante à gerada 

pelo movimento do próprio. A escolha dos 25° e 55° foi feita para maximizar a 

excentricidade, em função do espaço de tela disponível, da tarefa de discriminação 

simultânea e também para fazer com que os objectos tivessem envolvimento do fundo 

suficiente para interferir na segmentação 

A Figura 17 apresenta um esquema em planta do arranjo espacial dos 

estímulos utilizados na experiência dois, e a Figura 18 uma composição fotográfica 

dos estímulos nos 25° e 55°. 

 

Figura 17 Visão de planta dos estímulos utilizados na experiência 2. Esferas a 25° e 55°. Pontos 
por detrás das esferas representam mancha do fundo constituída por círculos. Os dois níveis 
de excentricidade não foram misturados no mesmo bloco experimental. As experiências ou 
foram realizadas com as duas esferas a 25° ou com as duas esferas a 55ª. Na experiência três 
o fundo foi aproximado do observador, ficando à frente das esferas. 
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No início de cada ensaio, as esferas tinham um ângulo visual de 1,92°, 

correspondente a um diâmetro de 140cm e uma distância ao observador de 41,67m. 

No final de cada ensaio, as dimensões angulares da esfera dependiam da velocidade 

da mesma (c.f. Quadro 12, pg. 134). Uma das esferas, denominada de referência, 

tinha sempre uma velocidade de 80km/h, e a outra podia assumir um dos nove valores 

expressos no mesmo quadro. Nove velocidades absolutas das esferas que variavam 

em intervalos constantes entre os 60km/h e os 100km/h. Nas duas experiências, em 

cada velocidade absoluta, tanto a expansão angular dos objectos, como os seus 

TTCʼs se mantiveram constantes. 

Em rigor, nas condições onde há vecção, as velocidades de aproximação dos 

objectos poderiam ter sido subtraídas às velocidades de vecção. Exemplificando, se o 

sujeito estivesse parado e o objecto estivesse a 41,67 metros a uma velocidade de 

100km/h (27,78m/s), demoraria 1,5s a atingir o sujeito (TTC). Para o mesmo TTC de 

1,5s, se o sujeito estivesse ele próprio em movimento, imaginemos a 13,89m/s, então 

estando o objecto a 41,67m, este teria de se deslocar também a 13,89m/s para o TTC 

ser de 1,5s. Assim, uma opção seria ter assinalado as velocidades relativas e não 

absolutas para a situação onde houve vecção. Mas, razões práticas, determinaram a 

opção de manter as velocidades absolutas lineares: por facilidade de comparação 

entre condições experimentais (vecção e não vecção). Também, naquilo que é 

essencial, ou seja, o tipo de informação utilizado na detecção do movimento de 

objectos (e.g. TTC e expansão angular dos objectos), os estímulos mantêm-se 

constantes. As equivalências entre as diversas grandezas de velocidade (angular e 

linear) são apresentadas no Quadro 12 (pg. 134)  

As esferas partiam sempre da mesma distância, e em direcção ao observador, 

independentemente da sua excentricidade. Essa distância de 41,67 metros 

corresponde a um TTC de 3 segundos para uma velocidade de 50km/h (13,89m/s). 

Esta velocidade foi utilizada como velocidade do observador na condição com vecção 

da experiência dois. 
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Figura 18 A fotografia superior ilustra as esferas a 25° e a de baixo a 55°. Note-se também a 
mancha de pontos (círculos) que rodeiam as esferas e que serviam para simular a vecção. Na 
experiência dois, estes círculos foram colocados por detrás das esferas e na experiência três 
eram colocados à frente. Contudo as dimensões e velocidades angulares da mancha e 
respectivos círculos eram iguais nas duas experiências. Na três os círculos ocluíam parte das 
esferas. Estas fotografias estão numa perspectiva lateral, não correspondente ao ponto de 
vista do observador, servindo para efeito de ilustração dos estímulos. 

 

O fundo (pequenos círculos na Figura 17 e Figura 18), que podia estar estático 

(sem vecção) ou em movimento (com vecção), foi na experiência dois, colocado por 

detrás das esferas, portanto a uma distância de 42,37m (41,67 + 0,7 raio da esfera). 

Na experiência três, a dimensão dos círculos, agora à frente da esfera, e a sua 

distância ao observador foram modificadas com o objectivo de equiparar a sua 



(III) 8 – Metodologia Estudo Dois – Laboratorial 

 
117 

expansão angular, com aquela da experiência dois, mas agora para uma velocidade 

do observador de 1,3 m/s, na condição com vecção (C.f. C3 - Medida angular dos 

círculos na experiência três pg. 127). Desta forma garantiu-se que o movimento de 

expansão dos círculos do fundo tivesse sempre a mesma grandeza angular em 

qualquer experiência. Cada círculo do fundo tinha um diâmetro angular de 0,63°, 

ocupando uma densidade de cerca de 40,4% do espaço da mancha do fundo, sendo o 

restante ocupado pelo fundo cinza. 

 

Os círculos do fundo, foram feitos no programa Maya utilizando uma rotina em 

script de Maya (Anexo 7) para aleatorizar a posição dos círculos. Cada círculo era um 

objecto independente, não sendo portanto a mancha do fundo uma textura com 

círculos colados. 

Um problema que eventualmente poderia surgir, era o dos círculos do fundo 

poderem servir como referência para discriminar o movimento das esferas. Linde e 

Sokolov (1988), usando estímulos bidimensionais simples, demonstraram que uma 

linha de referência facilitava a detecção do movimento de objectos. Também numa 

situação onde o movimento do objecto é idêntico ao deste estudo (movimento de 

aproximação), uma referência pode, mediante condições como a sua proximidade 

angular e alguma aprendizagem da situação experimental, facilitar a discriminação de 

movimento. Para controlar esta variável, optou-se por variar a configuração espacial 

global da mancha de círculos do fundo. 

Essa variação foi realizada usando a mesma mancha do fundo, mas rodando-a 

nos três eixos. Tínhamos assim quatro configurações do fundo, a original e mais três 

obtidas pela rotação da mesma sobre cada um dos eixos (x,y,z). Deste modo garantiu-

se um arranjo espacial dos círculos diferenciado, que não permitia a sua utilização 

como referência para a discriminação de movimento. No entanto a densidade de 

distribuição dos círculos era idêntica, pois era a mesma mancha. 

Outro factor crítico no controlo deste movimento de expansão do fundo, foi a 

colocação dos círculos do fundo. Conforme se pode observar (Figura 17), o conjunto 
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de círculos que constituem o fundo, quer nos 25° quer nos 55°, estão perpendiculares 

a uma linha imaginária que vai desde o início do trajecto da esfera até ao observador. 

Note-se ainda que o próprio movimento do fundo tem exactamente a mesma direcção 

e sentido que a própria esfera. Se quisermos, dum ponto de vista ecológico, encontrar 

uma situação correspondente à estimulação visual apresentada por cada uma das 

esferas e respectivo fundo, é como se seguíssemos num veículo em movimento, e 

virando a cabeça para um dos lados, 25° ou 55°, tivéssemos que detectar 

perifericamente a aproximação do veículo da frente. 

Também em termos do controlo dos parâmetros experimentais, a colocação do 

fundo na perpendicular da linha imaginária, garante uma homogeneidade de expansão 

angular dos círculos de fundo em ambas as excentricidades. Se colocássemos um 

fundo perpendicular à linha de visão central, a expansão angular desses elementos 

aumentaria com a periferia e teríamos uma expansão angular mais elevada nos 55° do 

que nos 25°.  

Contudo, apesar da estimulação de apenas uma esfera e respectivo fundo em 

movimento ser ecologicamente válida e relevante dum ponto de vista aplicado, se se 

considerar o movimento simultâneo das duas esferas e dos respectivos fundos, em 

termos de equivalência com uma situação real, ela é pouco provável. No entanto, 

como o nosso objectivo estava centrado na interferência da vecção nas zonas visuais 

periféricas, e não queríamos usar uma metodologia de comparação temporalmente 

diferida (comparar um movimento, com outro apresentado temporalmente desfasado), 

optamos por sacrificar algum realismo da situação, em nome de uma maior validade 

interna. 

 

8.4.2. Luminâncias 

Para os vários componentes (esferas, círculos, fundo cinza) de cada estímulo 

experimental efectuaram-se um conjunto de medições de forma a calcular uma 

luminância média. As medições foram feitas com os estímulos parados, para cada 

estímulo na situação de início de estímulo. Os quadros em anexo (Anexo 8), são 

indicativos dos valores registados. 
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Para se calcular a luminância média do fundo (círculos e fundo cinza), recorreu-

se à análise de uma imagem previamente gravada (Figura 19). Desde o centro da 

esfera, foi analisada uma área envolvente com um raio de 6°. Foi contabilizada a área 

de imagem ocupada pelos círculos e pelo fundo cinza. Respeitando esta proporção, 

calculou-se a luminância do fundo, ponderando as respectivas áreas dos seus 

elementos (círculos e fundo cinza) de acordo com a equação seguinte.  

Equação 3 Luminância do fundo 

!! = !!!!í!"#$%&  ×  !" + (!!!!"#$%&'#()  ×  !") 

Onde !!! significa luminância média,  

pc é a ponderação relativa à área ocupada pelos círculos 

pf é a poderação relativa à área ocupada pelo fundo cinza 
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Figura 19 Imagem usada para calcular áreas de círculos, fundo e esfera. A imagem foi primeiro 
aumentada no contraste. Foi desenhado um circulo de cor diferente sobre a esfera. Depois foi 
feita uma selecção por cor de cada elemento para contabilizar o número de píxeis. O fundo 
branco, representa o fundo cinza. 

 

A partir da soma em píxeis (1747712) da área dos círculos (706308) e do fundo 

cinza (1041404), considerou-se os respectivos valores de ponderação, pc = 0,404 e   

pf = 0,596, obtidos pela proporção de cada elemento relativamente ao total da sua 

soma. 

Os valores de luminância dos vários componentes, encontram-se expressos no 

Quadro 9. 
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 Esq.25 Dir.25 Esq.55 Dir.55 

Exp2     

Círculos 8,43 8,34 7,38 7,17 

FundoCinza 22,04 21,59 20,08 19,65 

MédiaFundoPond. 16,11 15,81 14,56 14,23 

Esfera 7,56 7,45 6,51 6,23 

Exp3     

Círculos 8,39 8,32 6,58 6,74 

FundoCinza 21,67 21,34 20,13 20,21 

MédiaFundoPond. 15,87 15,65 14,27 14,38 

Esfera 6,99 7,37 6,50 6,51 

Quadro 9 Valores de luminância. 

 

8.4.3.  Cálculos das medidas dos estímulos 

Os estímulos foram projectados sobre uma tela de 710cm (horizontal) por 

210cm (vertical). A distância de observação foi de 200cm e escolhida em função da 

maximização do ângulo visual e do tipo de estimulação utilizada (aproximação 

simultânea de dois objectos em excentricidades simétricas). Assim, apresentam-se os 

cálculos para determinação dos ângulos visuais da tela, dos estímulos experimentais 

usados (esferas, círculos da mancha de fundo), e para a dimensão em centímetros 

destes elementos, sobre a tela.  
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A - Determinação dos ângulos visuais da tela 

Considerando o triângulo da  Figura 20, e sabendo que: 

Equação 4 Triângulo para cálculo de ângulos 

! = 2×!"#$!%
!
!

 

 

 

 Figura 20 Triângulo  para cálculo de ângulos. 

 

Pode-se calcular os ângulos visuais, horizontais e verticais. Assim, para uma 

dimensão da tela de 710cm (horizontal) por 210cm (vertical), e uma distância de 

observação de 200cm, obteve-se um ângulo de visão horizontal e vertical da tela que 

se apresentam seguidamente: 
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A1 - Ângulo de visão horizontal da tela. 

2x equivale à largura horizontal da área de projecção na tela (710cm), ! 
equivale à distância de visão (200cm) e ! é a nossa incógnita. Substituindo os termos 

da Equação 4, pelos valores obtém-se:  

! = 2×!"#$% !""
!""

  ⟺ ! = 121,2°  

121,2° = Ângulo de visão horizontal da tela 

 

A2 - Ângulo de visão vertical. 

2x equivale à altura vertical da área de projecção na tela (210cm), ! equivale à 

distância de visão (200cm) e ! é a nossa incógnita. Substituindo os termos da 

Equação 4, pelos valores obtém-se  

! = 2×!"#$%
155
200

  ⟺ ! = 55,4° 

55,4º = Ângulo de visão vertical da tela 

 

B - Determinação dos ângulos visuais das esferas. 

Para um diâmetro da esfera de 140cm e uma distância de visão ao objecto de 

41,67m (4167cm) obteve-se uma medida angular da esfera no início e no final, que se 

apresentam seguidamente. 
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B1 - Medida angular da esfera. 

2x equivale ao diâmetro da esfera (140cm), ! equivale à distância de visão 

(4167cm) e ! é a nossa incógnita. Substituindo os termos da Equação 4 pelos valores 

obteve-se. 

! = 2×!"#$%
70
4167

⟺ ! = 1,92° 

1,92° = Medida angular da esfera 

 

Refira-se que, em rigor, a altura da linha de visão (ponto de vista) estava a 

165cm e o centro da esfera estava a uma altura de 80 cm do chão, o que fez aumentar 

a distância do centro da esfera ao ponto de vista em 8,67mm (de 4167cm para 

4167,867cm). A diferença em termos angulares da medida da esfera foi então de 

1,9248° nos 4167cm e de 1,9244° nos 4167,867cm. Como esta diferença angular é 

praticamente desprezível, e para facilitar os cálculos, considerou-se o centro das 

esferas como estando à altura do eixo de visão de 165cm. 

 

B2 - Medidas angulares da esfera no final do ensaio. 

Para determinação destas medidas, necessitou-se primeiro de determinar a 

distância (!) do observador à esfera no momento final de cada ensaio: 

Equação 5 Distância do observador 

! = !! − Δ! 

Onde !! é a distância inicial da esfera em metros (41,67m) e !! o 

deslocamento da esfera durante o ensaio que é igual a: 
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Equação 6 Deslocamento da esfera 

Δ! = !×! 

Onde ! é a velocidade da esfera em metros por segundo (9 velocidades)  e ! a 

duração do estímulo em segundos (0,8s). 

A partir da determinação do !, procedeu-se ao cálculo do ângulo visual da 

esfera no momento final de forma semelhante ao ponto anterior usando a Equação 4. 

O Quadro 10 mostra para cada velocidade os resultados dos cálculos anteriores para 

todas as velocidades com o respectivo !,  o !! e naturalmente a medida angular da 

esfera no final do ensaio !!  bem como a variação angular da esfera desde o inicio 

do ensaio (1,92°) até o fim do mesmo !!  

 

km/h 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

m/s 16,67 18,06 19,44 20,83 22,22 23,61 25,00 26,39 27,78 

! (m) 28,34 27,23 26,11 25,00 23,89 22,78 21,67 20,56 19,45 

!! (m) 13,33 14,44 15,56 16,67 17,78 18,89 20,00 21,11 22,22 

!! (°) 2,83 2,95 3,07 3,21 3,36 3,52 3,70 3,90 4,12 

!! (°) 0,91 1,02 1,15 1,28 1,43 1,60 1,78 1,98 2,20 

Quadro 10 Ângulos e distâncias da esfera no final do ensaio para cada velocidade. 
Nas duas primeiras linhas, os valores em velocidades lineares para os estímulos em 
quilómetros por hora (km/h) e metro por segundo (m/s), sendo que para cada 
velocidade, distância inicial de 41,67m e ângulo visual inicial da esfera de 1,92°, 
temos: !, distância da esfera ao observador no fim do ensaio em metros, !! distância 
percorrida em metros pela esfera desde o inicio do ensaio até ao fim do mesmo; !! 
ângulo da esfera no final do ensaio em graus; !! expansão angular da esfera. 
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C - Determinação dos ângulos dos círculos da mancha do fundo 

 

C1 - Medida angular dos círculos na experiência dois 

Para um diâmetro dos círculos do fundo de 46,4cm e uma distância de visão 

aos círculos de 42,37m (4237cm), !" equivale ao diâmetro do círculo (46,4cm), ! 

equivale à distância de visão (4237cm) e ! é a nossa incógnita. Aplicando a Equação 

4 aos valores referidos, obteve-se : 

! = 2×!"#$%
23,2
4237

⟺ ! = 0,63° 

0,63° = Medida angular dos círculos do fundo 

 

C2 - Medidas angulares dos círculos da mancha do fundo no final do 

ensaio 

Para a determinação destas medidas, necessitou-se em primeiro lugar de 

determinar o deslocamento da mancha do fundo !! o que para uma vecção de 

13,89m/s (velocidade de vecção) e uma duração do estímulo de 0,8s,  aplicando a 

Equação 6, deu: 

Δ! = 13,89!×0,8!⟺ Δ! = 11,11 

 

Para determinar a distância (!) do observador  aos círculos do fundo no 

momento final de cada ensaio e aplicando a Equação 5, temos: 

! = 42,37 − 11,11!⟺ ! = 31,26 
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Aplicando finalmente a Equação 4, a este valor de y obteve-se: 

! = 2×!"#$%
23,2
3126

⇔ ! = 0,85° 

0,85° = Medida angular dos círculos do fundo no final do ensaio 

Equivale a uma variação (aumento) angular de 0,22° que vai desde 0,63° no inicio do 

ensaio até 0,85° no final. 

 

C3 - Medida angular dos círculos na experiência três 

Na experiência três, ajustou-se a dimensão e a distância dos círculos da 

mancha do fundo para que tivessem valores equivalentes aos da experiência dois, 

quer em termos de dimensão angular, quer em termos da sua variação ao longo de 

cada ensaio. Como na experiência três, a velocidade de vecção foi adaptada à 

velocidade de marcha de 1,3m/s (4,68km/h), os círculos foram aproximados do 

observador e diminuídos no seu diâmetro. Assim, para um diâmetro dos círculos do 

fundo (agora à frente das esferas) de 4,4cm e uma distância inicial de visão ao objecto 

de 4m (400cm) obteve-se: 

 

Medida angular dos círculos, !" equivale ao diâmetro do círculo (4,4cm), ! 

equivale à distância de visão (400cm) e ! é a nossa incógnita. Aplicando a Equação 4 

aos valores referidos, obteve-se : 

! = 2×!"#$%
2,2
400

⟺ ! = 0,63° 

0,63° = Medida angular dos círculos do fundo 
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C4 - Medidas angulares dos círculos da mancha do fundo no final do 

ensaio 

Para determinação destas medidas necessitou-se em primeiro lugar de 

determinar o deslocamento da mancha do fundo !! o que para uma velocidade de 

aproximação do fundo de 1,3m/s (velocidade de vecção) e uma duração do estímulo 

de 0,8s, aplicando a Equação 6, deu: 

Δ! = 1,3!×0,8!⟺ Δ! = 1,04 

Para determinar a distância (!) do observador  aos círculos do fundo no 

momento final de cada ensaio e aplicando a Equação 5, temos: 

! = 4! − 1,04!  ⇔ ! = 2,96! 

Aplicando finalmente a Equação 4, a este valor de ! obteve-se: 

! = 2×!"#$!%
2,2
296

⇔ ! = 0,85° 

0,85° = Medida angular dos círculos do fundo no final do ensaio 

Verifica-se assim uma equivalência de valores angulares do fundo 

relativamente à experiência dois, sendo que a variação angular (aumento) dos círculos 

do fundo na experiência três é também de 0,22°. 

 

D - Determinação das medidas das esferas na tela. 

 

Conforme referido anteriormente, foi utilizado um sistema de visualização 

complexo. Este sistema exige um domínio de vários parâmetros de posição dos 

objectos e observadores num espaço virtual tridimensional, a utilização de vários 

programas informáticos para gerar os estímulos e calcular as posições, um 



(III) 8 – Metodologia Estudo Dois – Laboratorial 

 
129 

procedimento de calibração física dos projectores, da sua distância, focagem, posição 

da tela, etc. 

Para se proceder ao trabalho experimental optou-se por validar a geometria 

dos objectos nesse sistema de visualização. Deste modo, determinou-se por 

intermédio do cálculo apropriado, quais as medidas que teoricamente as projecções 

das esferas em cada excentricidade deveriam ter na tela e de seguida, confrontaram-

se as medidas desses cálculos com os valores obtidos em centímetros por medição 

directa na tela. 

Este procedimento foi realizado para as esferas nas duas excentricidades (25° 

e 55°), na sua posição inicial de 41,67m de distância ao ponto de observação, sendo 

determinado qual o valor em cm que deveria ter a largura e altura da projecção das 

esferas na tela. 

 

D1 - Cálculo da projecção da esfera sobre a tela - horizontal. 

Considerando a Figura 21, a dimensão da largura da esfera em centímetros !"#!  

sobre a tela é igual a: 

Equação 7 Dimensão horizontal da esfera na tela 

!"#! = !!! − !′ 

Sendo que xʼ e xʼʼ são respectivamente: 

Equação 8 xʼ 

!! = !!tan  (! + !) 

Equação 9 xʼʼ 

!!! = !!tan  (! − !) 
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O ângulo ! é o ângulo de excentricidade utilizado como condição experimental (25° e 

55°) e o ! o ângulo do raio da esfera a uma distância (d) , do ponto de observação (p) 

ao centro da esfera (c) igual a:  

Equação 10 Ângulo alfa esfera 

! = !"#$!%
!
!

 

 

 

Figura 21 Dimensão da projecção da esfera. Esquema em planta das 
projecções duma esfera sobre a tela. 
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Substituindo agora os termos da Equação 10 pelos valores do estudo, obteve-se: 

! = !"#$!%
70
4167

⇔ ! = 0,96° 

 

Para os 25° e 55°, utilizando a Equação 8, a Equação 9, e a Equação 10 obteve-se 

respectivamente: 

25°  

!! = 200 tan 25° + 0,96 ⇔ !! = 97,37!"  

!!! = 200 tan 25° − 0,96° ⇔ !!! = 89,21!"  

!"#!!" = 97,37 − 89,21 = 8,16!" 

55°  

!! = 200 tan 55° + 0,96 ⇔ !! = 296,07!"  

!!! = 200 tan 55° − 0,96 ⇔ !!! = 275,68!"  

!"#!!!° = 296,07 − 275,68 = 20,39!"  

 

D2 - Cálculo da projecção da esfera sobre a tela – vertical. 

Considerando novamente a  Figura 20 (pg. 122, conceptualizou-se a vertical 

como sendo igual à medida 2x, que pode ser calculada da seguinte forma: 

Equação 11 Calculo da medida vertical da esfera na tela
 

2! = 2×(!tan
!
2
) 

Sendo que o y neste caso é igual à distância, que vai dos olhos do observador, 

ao ponto de projecção do centro da esfera sobre a tela. Usando como referência a 

Figura 21, é a distância que, no segmento de recta formado pela união dos pontos p a 

c, vai do ponto p até à tela, e pode ser calculado da seguinte forma: 
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Equação 12 – Distância do observador ao ponto de projecção 

! =
!!

cos ∝
  

Substituindo os termos da  

Equação 12 pelos valores do estudo, para os 25° e 55°, e considerando que o 

valor equivalente ao raio do círculo trigonométrico é, neste caso, substituído pela 

distância perpendicular de visão à tela de 200cm, obteve-se:  

25° 

!!"° =
200

cos 25°
⟺ !!"° =

200
0,906

⟺ !!"° = 220,67!" 

55° 

!!!° =
200

cos 55°
  ⟺ !!!° =

200
0,574

  ⟺ !!!° = 348,69!"  

Substituindo os termos da Equação 11, e considerando que !
!
  é o ângulo do 

raio da esfera de valor 0,96°, obtiveram-se os valores da projecção vertical da esfera 

sobre a tela para cada excentricidade. 

25° 

2! = 2 220,67 tan 0,96° ⟺ 2! = 7,40!" 

55° 

2! = 2(348,69 tan 0,96°)⟺ 2! = 11,69 

 

O   Quadro 11, ilustra os valores obtidos por cálculo teórico para a vertical e 

horizontal da esfera, e os valores obtidos medindo na superfície da tela com uma 

régua. 
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 25° 55° 

(Medidas em cm) Horizontal Vertical Horizontal Vertical 

Medida teórica 8,16 7,40 20,39 11,69 

Medida real lado esquerdo 8,20 7,40 20,40 11,75 

Medida real lado direito 8,20 7,40 20,40 11,80 

  Quadro 11 Valores teóricos e reais da projecção da esfera sobre a tela 

 

Conforme se pode verificar há uma aproximação muito grande entre as 

medidas obtidas teoricamente e aquelas que se obtiveram na tela, o que nos permite 

validar a geometria da projecção das esferas sobre a tela. 

8.5. Parâmetros experimentais 

Em síntese, os estímulos descritos nos ponto anteriores, variaram nos 

seguintes parâmetros: (1) na interferência do movimento do próprio (Vecção - com 

vecção e sem vecção), sendo que na experiência dois a velocidade da condição com 

vecção foi de 13,89m/s (50km/h)21 e na experiência três foi uma velocidade de marcha 

de 1,3m/s (4,68km/h); (2) na colocação das esferas na periferia: (Excentricidade - 25° 

e 55); (3) na experiência três, na utilização de acção motora da marcha: (Acção 

motora - com acção e sem acção); (4) nas velocidades da esfera teste (9 velocidades 

c.f. Quadro 12). Por razões de metodologia experimental, variou-se também: (5) a 

posição da esfera teste e de referência (esquerda e direita). Em metade dos ensaios a 

esfera com a velocidade de referência aparecia no lado esquerdo e na outra metade 

no lado direito, e o mesmo para a esfera com a velocidade de teste. 

Cada ensaio foi repetido doze vezes, portanto cada bloco experimental foi 

composto por 216 ensaios (9 velocidades*2 posições da esfera*12 repetições). Na 

experiência dois foram realizados quatro blocos experimentais: (1) Sem vecção a 25°; 

                                                

21 Velocidade do próprio, utilizada no estudo de simulador. 
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(2) Com vecção a 25°, (3) Sem vecção a 55° e; (4) Com vecção a 55. Deste modo, o 

número total de ensaios da experiência dois foi de 864 (216*4 blocos) Na experiência 

três foram realizados oito blocos experimentais. Os mesmos quatro da experiência 

dois, mas duplicados. Metade das vezes com o participante a caminhar na passadeira 

(com acção motora) e a outra metade em pé (sem acção motora). Sendo que o 

número total de ensaios foi de 1728 (216*8blocos). A soma de ensaios da experiência 

dois e três foi de 2592. O Quadro 13, apresenta as variáveis principais em estudo e as 

respectivas condições para a experiência dois e três. O Quadro 14, cruza o Quadro 12 

e o Quadro 13 Variáveis principais da experiência dois e três, descrevendo os blocos 

experimentais realizados, com as respectivas variáveis e número de ensaios. 

 

(1) Vel. esf. (Km/h) 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

(2) Vel. esf. (m/s) 16,667 18,056 19,444 20,833 22,222 23,611 25 26,389 27,778 

(3) Dif. r. ref. (Km/h) -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 

(4) Dif. r. ref. (m/s) -5,555 -4,166 -2,778 -1,389 0 1,389 2,778 4,167 5,556 

(5) Âng.final esfera (°) 2,83 2,95 3,07 3,21 3,36 3,52 3,7 3,9 4,12 

(6) Exp. ang. esfera (°) 0,91 1,02 1,15 1,28 1,43 1,6 1,78 1,98 2,2 

(7) Dif. ref. exp.ang. (°) -0,52 -0,41 -0,28 -0,15 0 0,17 0,35 0,55 0,77 

(8) TTC inicio   (s) 2,500 2,308 2,143 2,000 1,875 1,765 1,667 1,579 1,500 

(9) Dif. r. ref. TTC (s) -0,625 -0,433 -0,268 -0,125 0,000 0,110 0,208 0,296 0,375 

Quadro 12 Velocidades das esferas e variações relativamente ao estímulo de referência: (1) e 
(2) velocidades em km/h e m/s; (3) e (4) diferença de velocidade da esfera teste, relativamente 
à esfera referência, respectivamente em km/h e m/s (os valores de 2 e 4 vão até à terceira casa 
decimal porque são os valores efectivamente introduzidos na folha de programação dos 
estímulos do BioMoSe); (5) medida angular da esfera no final do ensaio; (6) expansão angular 
da esfera durante o ensaio (valor obtido pela diferença entre o ângulo inicial de 1,92° e o 
ângulo final para cada velocidade); (7) diferença da expansão angular da esfera teste, 
relativamente à expansão da esfera referência; (8) TTC, tempo até ao contacto no momento 
inicial da esfera; (9) diferença de TTC da esfera teste, relativamente à esfera de referência. 
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Variáveis experiência 2 Condição 1 Condição 2 

Movimento do próprio Sem Vecção (0m/s) Com Vecção (13,89m/s) 

Excentricidade das esferas 25° 55° 

Variáveis experiência 3 Condição1 Condição2 

Movimento do próprio Sem Vecção (0m/s) Com Vecção (1,3m/s) 

Excentricidade das esferas 25° 55° 

Acção motora Sem Acção Com Acção 

Quadro 13 Variáveis principais da experiência dois e três 

 
  Vecção Excentricidade (Bloco) Ensaios 

Experiência dois 

(Replicação) 

4 Blocos experimentais 

Sem Vecção 
25° 

(1) 216 

Com Vecção (2) 216 

Sem Vecção 
55° 

(3) 216 

Com Vecção (4) 216 

  Total de ensaios 864 

Experiência três 

(Peões) 

8 Blocos 

experimentais 

Sem 

acção 

motora 

Sem Vecção 
25° 

(1) 216 

Com Vecção (2) 216 

Sem Vecção 
55° 

(3) 216 

Com Vecção (4) 216 

Com 

acção 

motora 

Sem Vecção 
25° 

(5) 216 

Com Vecção (6) 216 

Sem Vecção 
55° 

(7) 216 

Com Vecção (8) 216 

  Total de ensaios 1728 

Total de ensaios experiência dois e três 2592 

Quadro 14 Variáveis, blocos experimentais e número de ensaios para a experiência 
dois e três  
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8.6. Procedimento experimental 

Antes de iniciar as experiências, os participantes foram entrevistados com o fim 

de recolher dados biográficos e de saber se tinham algum problema de visão 

impeditiva da realização da experiência. 

Após esta fase, os participantes foram instruídos sobre as tarefas que iam 

realizar e treinados nas tarefas até se sentirem à vontade para as executar. O treino 

foi composto por treino de resposta aos estímulos nas duas excentricidades, treino de 

passadeira e treino simultâneo de passadeira com resposta aos estímulos, primeiro 

com luz ambiente e depois apenas com a luz do sistema de visualização. A maioria 

dos participantes que realizaram a experiência com passadeira, já tinham treino de 

passadeira. Nalguns casos, este foi reforçado de modo a que houvesse à-vontade a 

executar a marcha na passadeira. 

Refira-se que, durante a fase de treino, foram cumpridos alguns procedimentos 

de forma a assegurar que a tarefa era compreendida e executada correctamente: 

Assegurava-se que o participante estava à distância correcta de visualização, o 

experimentador usava o apoio lateral como mira de alinhamento dos olhos e instruía o 

participante para se chegar mais para a frente ou para trás consoante necessário; 

Ensinava-se o participante a monitorizar essa distância utilizando a mão livre (sem o 

rato). Alinhando a mão ao longo do tronco era possível tocar no apoio para ter a noção 

se a distância de visualização estava ou não correcta.  

Depois do treino e dos participantes se sentirem prontos, deu-se inicio à 

sequência experimental.  

Cada ensaio consistiu na apresentação de duas esferas, que se aproximavam 

simultaneamente do observador. As esferas eram iguais, mas uma delas aproximava-

se mais rapidamente, portanto chegaria primeiro ao observador. A tarefa do 

participante foi assinalar por intermédio de um botão esquerdo ou direito de um rato, 

qual das duas o atingiria primeiro. 

Os estímulos experimentais foram organizados segundo o método de estímulo 

constante. A sequência de ensaios foi gerada, para cada sujeito, segundo um método 
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de ordenação pseudo-aleatório. Isto é, a ordem de apresentação dos estímulos era 

variável, sendo determinada pelo programa de controlo em cada prova, mas o número 

final de ensaios por estímulo respeitava o valor previamente definido no plano 

experimental. O intervalo fixo inter-estímulos (tela com cor cinza uniforme) foi de 

1600ms. O visionamento do estímulo foi interrompido ao fim de 800ms, sendo que a 

resposta ainda poderia ser dada após um tempo extra 1500ms após o fim do ensaio. 

Os parâmetros de resposta (resposta certa, errada ou omissão) e tempo de 

discriminação (em milissegundos) foram recolhidos através do método de escolha 

forçada entre duas alternativas. 

O sujeito foi instruído para fixar uma cruz no centro da tela22, e carregar na 

tecla esquerda ou direita do rato, o mais rapidamente possível mas procurando não 

cometer erros, assim que detectava qual das esferas o atingiria primeiro. Quando o 

sujeito não premia nenhuma das teclas do rato foi registada uma omissão. Contudo, 

foi reforçada a instrução de que deveria ser sempre dada uma resposta. Ao 

participante também foi dito que se necessário, a experiência poderia ser interrompida 

a qualquer momento. 

A experiência dois foi constituída por quatro blocos experimentais (c.f. Quadro 

14, pg. 135), e os participantes realizavam a experiência sentados. A experiência três 

foi constituída por oito blocos experimentais. Em quatro blocos os participantes 

caminhavam sobre a passadeira e nos outros quatro ficavam em pé. A distância de 

visualização era de dois metros nas duas experiências. 

Cada bloco teve uma duração de nove minutos. Entre cada bloco experimental 

foi dado um intervalo para descanso. A ordem de aplicação dos blocos foi 

contrabalanceada. 

                                                

22 Durante testes piloto realizados verificou-se que a discriminação das esferas não era 

possível comparando as duas esferas, olhando directamente para cada uma delas. O tempo de 

duração do estímulo de 800ms não o permitia. Assim, o problema das fixações oculares no 

centro, estava em parte resolvido com a adopção desta metodologia. 
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9. RESULTADOS EXPERIÊNCIA DOIS – REPLICAÇÃO 

Para cada participante, contabilizou-se o número de erros por condição 

experimental e por velocidade e transformou-se esse número em percentagem. O 

valor de 100% significaria que o participante teria errado 24 respostas para uma 

determinada condição experimental e velocidade. 

Para tornar claro este hipotético valor de erro, exemplifica-se o tratamento para 

uma determinada condição experimental e velocidade. Imagine-se o tratamento da 

percentagem de erro num determinado sujeito, para a condição experimental com 

vecção a 55° na velocidade de teste de 75km/h. Um erro de 100% significaria que das 

doze vezes que a esfera teste (75km/h) tivesse aparecido do lado esquerdo, o 

participante teria carregado erradamente no botão esquerdo, querendo dizer que a 

esfera com a velocidade de teste o atingiria primeiro do que a esfera com a velocidade 

de referência (80km/h), o que obviamente seria falso um vez que as duas partiam à 

mesma distância do observador. Da mesma forma, das doze vezes que a esfera teste 

(75km/h) tivesse aparecido do lado direito, o nosso hipotético participante teria 

carregado doze vezes no botão direito do rato, sinalizando erradamente que a esfera 

teste o atingiria primeiro que a referência (80km/h). 

Posto de parte este exemplo auxiliar da compreensão do tratamento dos 

resultados, refira-se que na realidade nunca há uma situação em que haja 100% de 

erro. Se houvesse, provavelmente significaria uma compreensão errada das 

instruções ou uma improbabilidade muito grande. Como a ordem dos estímulos foi 

aleatorizada, a insensibilidade à diferença de velocidades entre a esfera teste e a 

esfera referência traduz-se numa percentagem de erro de 50%. Por exemplo, se a 

diferença de velocidades estivesse abaixo dos limiares diferencias do observador, e 

ele carregasse sempre no mesmo botão, doze ensaios estariam correctos e doze 

errados o que daria uma percentagem de erro de 50%. Este é o caso da situação de 

controlo onde ambas as esfera tinham a mesma velocidade de referência de 80km/h, 

significando que os participantes responderam de uma forma aleatória. Se nesta 

situação o erro fosse estatisticamente diferente de 50%, significava que havia um 
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enviesamento de respostas para um dos lados, esquerdo ou direito, o que não foi o 

caso neste estudo. 

 

9.1. Resultados globais para a vecção e excentricidade 

Resumo: Na variável vecção, a média de percentagem de erro foi superior na 

condição com vecção. Na variável excentricidade a média de erro foi superior nos 55°. 

Apresentam-se na  Figura 22 e Figura 23, as distribuições das médias de percentagem 

de erros, na discriminação do movimento de objectos, respectivamente para os 

resultados globais da variável vecção e excentricidade. A percentagem global de erro 

foi obtida para cada participante, fazendo uma média de 16 valores de percentagem 

de erro, isto é, oito velocidades de teste (excluiu-se o erro na velocidade de 

teste/referência 80km/h) vezes duas condições experimentais (e.g. Vecção nos 25° e 

55°) . O Quadro 15 apresenta a respectiva estatística descritiva.  

 

 

 Figura 22 Distribuição de média de percentagem de erro para a variável vecção.  
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Para a verificação da diferença de médias entre as condições das nossas 

variáveis e uma vez que a distribuição da condição sem vecção não apresentou uma 

distribuição normal (p<0.05), optou-se pelo teste não paramétrico de Wilcoxon para 

duas amostras emparelhadas. De acordo com a recomendação de Maroco (2007), 

usou-se o teste de Shapiro-Wilk para testar os desvios à normalidade, uma vez que a 

nossa amostra tinha menos de 30 sujeitos. 

Na condição com vecção, a média de percentagem de erro foi superior 

(M=31,1%) ao da condição sem vecção (M=21,1%). Na variável excentricidade, houve 

mais erros nos 55° (M=31,3%) do que nos 25º (M=20,9%). O teste de Wilcoxon para 

duas amostras dependentes, revelou diferenças estatisticamente significativas, tanto 

para a variável vecção (z=-3,18; p<0,001), como para a variável excentricidade (z=-

3,18; p<0,001). 

 

 

Figura 23 Distribuição de média de percentagem de erro para a variável 
excentricidade. 



(III) 9 – Resultados Experiência Dois - Replicação 

 
142 

 

 

 Vecção  Excentricidade 

 Sem Vecção Com Vecção  25º 55º 

Média 21,1 31,1  20,9 31,3 

Mediana 18,8 31,4  20,6 29,2 

d.p. 6,3 6,1  6,9 5,0 

Min. 13,6 20,1  12,5 25,3 

Max 32,3 42,4  33,4 42,2 

Quadro 15 Estatística descritiva para resultados globais variáveis 
vecção e excentricidade. 

 

9.2. Resultados globais para a vecção e excentricidade (dados cruzados) 

Resumo: Nos 25° a condição com vecção teve mais erros do que a condição 

sem vecção. Nos 55° repetiram-se estes resultados, mas a magnitude da diferença é 

mais elevada. O aumento de erro dos 25° para os 55° é mais acentuado na condição 

com vecção, do que na condição sem vecção.  

 

A percentagem global de erro foi obtida para cada participante, fazendo uma 

média de 8 valores de percentagem de erro, isto é, oito velocidades de teste (exclui-se 

o erro na velocidade de teste/referencia 80km/h) para cada cruzamento das condições 

das nossas variáveis (e.g. Sem Vecção nos 25°) . 

A Figura 24 e o Quadro 16 cruzam as variáveis vecção e excentricidade. O 

teste de Wilcoxon para duas amostras dependentes revelou que, tanto nos 25º (z=-

2,45; p<0.05), como nos 55º (z=-3,11; p<0,01) os valores médios de erro, foram 

significativamente mais elevados na condição com vecção do que na condição sem 

vecção.  

A magnitude da diferença entre as condições da variável vecção foi menos 
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acentuada nos 25° do que nos 55°. O erro médio aumentou 5,2% nos 25° da condição 

sem vecção, de 18,3%, para o valor de 23,5% na condição com vecção. Nos 55° 

aumentou 16,67%, de 23,9% na condição sem vecção para 38,7% na condição com 

vecção. 

 

 

Figura 24 Distribuição de média de % de erro para as condições das variáveis 
vecção e excentricidade (dados cruzados). 

 

Na variável excentricidade observou-se que há sempre um incremento de erro 

dos 25° para os 55°. Na condição sem vecção, o aumento de erro apesar de ser 

estatisticamente significativo (z=-2,06;p<0,05), aumentando 5,6% de 18,3% nos 25° 

para 23,9% nos 55°, é de magnitude menor do que na condição com vecção (z=-3,11; 

p<0,005), aumentando aí 15,2%, de 23,5% nos 25° para 38,7% nos 55°. 
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 25°  55° 

 Sem Vecção Com Vecção  Sem Vecção Com Vecção 

Média 18,3 23,5  23,9 38,7 

Mediana 14,6 22,6  22,4 38,0 

d.p. 7,0 8,2  7,4 5,7 

Min. 12,0 12,0  14,1 28,1 

Max 32,8 42,1  39,4 48,4 

Quadro 16 Estatística descritiva para resultados globais variáveis vecção e 
excentricidade (dados cruzados). 

 

9.3. Resultados vecção e excentricidade por velocidade 

Resumo: Na variável vecção (sem vecção vs. com vecção), nos 25° 

verificaram-se apenas diferenças nas velocidades mais baixas de 60 e 65km/h. Nos 

55° verificaram-se para todas as velocidades, excepto 85 e 90km/h. Na variável 

excentricidade (25° vs 55°), na condição sem vecção verificaram-se diferenças nas 

velocidades mais baixas de, 60 e 65km/h, e nas mais elevadas de, 90 e 95km/h. Na 

condição com vecção verificaram-se diferenças em todas as velocidades, excepto a de 

85km/h a 25°. Refira-se que em nenhuma comparação se verificaram diferenças 

estatisticamente significativas na velocidade de referência de 80km/h. 

Na Figura 25 e Quadro 17, apresentam-se os resultados de erros, com a 

discriminação da velocidade das esferas. Com este gráfico e tratamento estatístico 

correspondente descreve-se a proveniência das diferenças apresentadas 

anteriormente. 

Quanto à variável vecção, nos 25°, o teste de Wilcoxon para duas amostras 

dependentes revelou diferenças estatisticamente significativas entre a condição sem 

vecção e com vecção, nas velocidades mais baixas de 60km/h  (z=-2,80; p<0,01) e 

65km/h (z=-2,85; p<0,005). Para as restantes velocidades não se verificaram 

diferenças estatisticamente significativas. 
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Nos 55º, as diferenças entre as condições com vecção e sem vecção, foram 

estatisticamente significativas para todas as velocidades mais baixas que a velocidade 

de referência. Nomeadamente, a de 60km/h (z=-3,18; p<0,005), 65km/h (z=-

2,76;p<0,01), 70km/h (z=-2,94; p<0,01) e 75km/h (z=2,1; p<0,05). Também se 

encontraram diferenças estatisticamente significativas para as velocidades mais altas 

que a referencia, designadamente na velocidade de 95km/h (z=-2,76; p<0,01) e a de 

100km/h (z=-2,1; p<0,05). Refira-se ainda que se obteve um valor no limiar da 

significância estatística para a velocidade de 90km/h (z=-1,93; p=0,054). 

 

Figura 25 Pontos médios de % de erro para vecção e excentricidade em todas as velocidades 
(Barras de erro representam o intervalo de confiança a 95%) 

 

No que diz respeito à análise da variável excentricidade, comparando os 25° 

com os 55°, verificou-se na condição sem vecção a existência de diferenças 

significativas nas velocidades de 60km/h (z=-2,1; p<0,05), 65km/h (z=-2,2; p<0,05), 

90km/h (z=-2,1; p-0,05) e 95km/h (z=-2,9; p<0,005).  
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Na condição com vecção, verificaram-se diferenças estatisticamente 

significativas entre os 25° e 55° para todas as velocidades (60km/h, z=-3,04; p<0,005; 

65km/h, z=-2,28; p<0,05; 70km/h, z=-2,03; p<0,05; 75km/h, z=-2,42; p<0,05; 90km/h, 

z=-2,95; p<0,005; 95km/h, z=-3,19; p<0,005; 100km/h, z=-3,18; p<0,005), excepto 

para a de 85km/h.  

 

 25° 55° 

Esferas Sem Vecção Com Vecção Sem Vecção Com Vecção 

Km/h Média d.p. Média d.p. Média d.p. Média d.p. 

60 7,37 8,18 21,80 9,94 12,92 10,16 39,74 12,69 

65 13,14 9,13 26,85 13,40 20,78 13,03 41,82 12,19 

70 20,83 13,39 29,81 16,03 24,11 8,51 44,04 12,74 

75 34,94 8,76 36,86 9,60 36,54 11,68 46,47 7,19 

80 52,09 12,09 52,55 17,30 46,60 15,29 51,14 9,58 

85 35,35 8,71 38,14 7,38 36,86 13,27 44,87 13,94 

90 16,52 7,56 17,74 8,59 25,64 12,60 35,77 13,19 

95 10,58 9,10 11,54 11,56 21,47 13,16 34,82 12,02 

100 8,01 6,69 5,13 8,01 12,50 9,77 22,11 13,43 

Quadro 17 Médias % erro e desvios padrão para vecção e excentricidade em 
todas as velocidades 

 

Quadro com mínimos, máximos e mediana em Anexo 9 pg, 213. 
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10. RESULTADOS EXPERIÊNCIA TRÊS – PEÕES 

Nesta experiência, os resultados foram tratados de forma idêntica à experiência 

dois. Foi usado como parâmetro de resposta a média de percentagem de erro. 

10.1. Resultados globais para a variável acção motora 

Resumo: A um nível global e por influência apenas da acção motora não se 

encontraram diferenças ao nível do erro devidas à acção motora da marcha 

A Figura 26 apresenta os resultados globais da distribuição da média de 

percentagem de erros, na discriminação do movimento de objectos, confrontando as 

duas condições da variável acção motora (sem acção e com acção). A percentagem 

global de erro foi obtida para cada participante, fazendo uma média de 32 valores de 

percentagem de erro, isto é, oito velocidades de teste (exclui-se o erro na velocidade 

de teste/referência 80km/h) vezes quatro condições experimentais (e.g. sem acção 

nas duas condições de vecção e duas condições de excentricidade). 

Na situação sem acção motora (SA), obteve-se uma média e desvio padrão, 

respectivamente de 24,75 e de 6,7. Na situação com acção motora (CA), a média de 

erros foi de 24,88 e o desvio padrão de 6,12. Existindo nas duas distribuições 

apresentadas normalidade (SA, Shapiro-Wilk=0,91, p>0,1; CA, Shapiro-Wilk=0,92, 

p>0,1), optou-se por verificar a existência de diferenças entre as médias, usando o 

teste paramétrico para duas amostras emparelhadas de t-student. A análise revelou a 

inexistência de diferenças estatisticamente significativas entre a condição sem acção e 

com acção (t=-0,24; p>0.5). 
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Figura 26 Distribuição de média de percentagem de erro para a variável acção 
motora 

 

10.2. Resultados globais da acção motora por velocidade 

Resumo: A um nível global, em nenhuma das velocidades se observaram 

diferenças na média de percentagem de erro, entre haver ou não acção motora da 

marcha. 

 

Na Figura 27 e Quadro 8, apresentam-se os resultados globais da variável 

acção motora discriminados por cada velocidade. Conforme se pode observar os 

valores médios encontrados para cada velocidade na condição sem acção motora, 

foram muito semelhantes aos da situação com acção motora. 
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Para verificar estatisticamente a existência ou não de diferenças, optou-se por 

realizar o teste não paramétrico de Wilcoxon para duas amostras emparelhadas em 

cada velocidade. Refira-se que em nenhuma velocidade houve diferenças 

estatisticamente significativas (em todas as velocidades p>0,1).  

 

Figura 27 Pontos médios de erro para resultados globais da variável acção motora por 
velocidade (Barras de erro representam o intervalo de confiança a 95%). 

 

 km/h 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

SA 
Média 18,55 22,20 27,79 35,57 52,60 39,02 26,11 16,78 11,98 

d.p. 7,09 8,14 9,18 6,50 7,46 6,24 9,34 9,77 7,89 

CA 
Média 18,41 22,40 29,07 35,17 47,25 37,86 24,62 18,07 13,44 

d.p. 9,15 8,87 8,13 5,27 8,78 4,32 4,97 9,13 8,40 

Quadro 18 Média de percentagem de erros e desvios padrão para resultados 
globais da acção motora por velocidade. 
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10.3. Efeito da acção motora na vecção e excentricidade a nível global 

Resumo: A variável acção motora não teve nenhum efeito sobre os níveis das 

variáveis vecção e excentricidade. Por outro lado, e em concordância com a 

experiência dois, obtiveram-se efeitos significativos das variáveis vecção e 

excentricidade. Em termos de efeitos de interacção entre variáveis, apenas a 

interacção entre vecção e excentricidade foi significativa, demonstrando o maior peso 

da vecção na condição de excentricidade maior (55)°. 

 

Para observação do efeito da variável acção motora sobre as variáveis vecção 

e excentricidade apresentam-se a Figura 28 e o Quadro 19. O efeito das variáveis 

acção motora, vecção e excentricidade na percentagem média de erros obtidos na 

discriminação do movimento foi avaliada com uma Anova para medidas repetidas com 

três factores. O pressuposto da distribuição normal para cada uma das condições 

(nível) de cada variável (factor) foi avaliado com o teste de Shapiro-Wilk (p>0.05 para 

todas as condições das três variáveis). Uma vez que cada variável tem apenas duas 

condições, a esfericidade não é uma exigência do método (Field, 2005). 

Observaram-se efeitos estatisticamente significativos relativamente à variável 

vecção (F(1,9)=183,25; p<0.001; 

! 

np
2=0,953; Potência=1) e excentricidade 

(F(1,9)=134,39; p<0.001; 

! 

np
2  =0,937; Potência=1). Não se observaram efeitos 

estastisticamente significativos relativamente à variável acção motora (F(1,9)=0,59; 

p>0.5; 

! 

np
2  = 0,775; Potência=0,055).  

Quanto aos efeitos de interacção, estes foram significativos apenas entre a 

variável vecção e excentricidade (F(1,9)=30,97; p<0.001; 

! 

np
2  =0,006; Potência=0,998). 

Significando esta interacção que, neste estudo, a vecção teve um efeito diferenciador 

para cada nível de excentricidade. Aliás, como se pode observar na Figura 28 e no 

Quadro 19, a vecção teve um efeito mais pronunciado nos 55° do que nos 25°. Refira-

se que a realização de duas anovas independentes para os 25° e 55°, revelou que 
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apenas nos 55° se verificou um efeito significativo da variável vecção (F(1,9)=157,86; 

p<0,001; 

! 

np
2  = 0,946; Potência=1).  

 

Figura 28 Distribuição de média de percentagem de erro para as variáveis acção 
motora, vecção e excentricidade. 

 

 Sem Acção Motora Com Acção Motora 

 25° 55° 25° 55° 

 SV CV SV CV SV CV SV CV 

Média 17,72 20,42 20,95 39,89 18,81 21,84 20,90 37,97 

Mediana 15,89 18,89 19,53 36,98 18,60 19,24 20,41 36,27 

Desv. Pad. 4,91 7,76 8,51 10,08 6,95 8,26 6,05 5,76 

Mínimo 10,94 11,46 8,85 28,65 8,85 11,46 13,02 30,73 

Máximo 27,08 36,46 36,98 57,29 28,83 38,02 32,81 46,88 

Quadro 19 Valores de tendência central para variáveis acção motora, vecção e 
excentricidade 
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10.4. Efeito da acção motora na vecção e excentricidade por velocidade 

Resumo: (1) Em termos gerais verificou-se que o uso da acção motora da 

marcha, por si só, não é responsável por diferenças entre as condições das variáveis 

vecção e excentricidade. De 32 comparações realizadas, compreendendo as 

velocidades e as quatro condições experimentais das duas variáveis referidas, apenas 

numa comparação se obteve uma diferença estatisticamente significativa, que 

penalizou em erros o uso da acção motora da marcha numa situação onde havia 

vecção (25°). (2) O resultado do emparelhamento de coerência entre informação da 

acção da marcha e informação visual (interacção) foi verificado numa comparação em 

todas as velocidades, comparando as condições sem vecção e sem acção motora 

com as condições com vecção e com acção motora. Não se verificou nenhuma 

interacção entre o emparelhamento destas variáveis. Os resultados obtidos foram 

semelhantes aos da experiência dois. Mantiveram-se as diferenças entre com vecção 

e sem vecção, sendo essa diferença mais acentuada na excentricidade de 55°. (3) Os 

resultados obtidos numa comparação semelhante à realizada na experiência dois para 

todas as velocidades, mas tratando separadamente as condições da variável acção 

motora, não revelaram um comportamento muito diferente daquele observado na 

experiência dois. O efeito da condição com vecção, fez aumentar mais o erro nos 55° 

do que nos 25º. Quanto à excentricidade, na condição sem vecção apenas se 

observou uma diferença na velocidade de 100km/h entre os 25° e 55°, enquanto que 

na experiência dois (c.f. 9.3. pg. 144) houve diferenças em quatro velocidades. Na 

condição com vecção, em quase todas as velocidades houve diferenças 

estatisticamente significativas de forma semelhante à experiência dois 

Os valores médios de percentagem de erro por velocidade, são apresentados 

para as variáveis acção motora, vecção e excentricidade na Figura 29 e no Quadro 20. 

Num primeiro momento, foram realizados testes não paramétricos para duas 

amostras dependentes (Wilcoxon), para verificar se a utilização ou não de acção 

motora, para cada uma das condições das variáveis vecção e excentricidade, em 

todas as velocidades, fazia diferir a média de percentagem de erros. Foram realizadas 
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32 comparações entre a utilização ou não de acção motora da marcha (8 

velocidades*2condições de vecção*2condições de excentricidade). Apenas numa 

comparação se obteve uma diferença estatisticamente significativa. Na velocidade de 

100km/h na condição com vecção a 25° (z=-2,21; p<0,05), tendo-se verificado uma 

percentagem de erro de 4,2 (dp=6,8) sem acção motora e 10 (dp=12,3) com acção 

motora. Nas restantes comparações, não se encontraram quaisquer diferenças 

estatisticamente significativas (p>0.5). 

Num segundo momento, efectuou-se uma comparação de erros entre a 

condição sem vecção e com vecção, mas fazendo um emparelhamento entre 

situações de informação visual e de acção motora coerente. Ou seja, compararam-se 

os valores de erro na condição sem vecção e sem acção motora com os valores 

obtidos da condição com vecção e com acção motora. Conforme se pode observar na 

Figura 29 e no Quadro 20, nos 25° (tracejado verde vs. linha vermelha) e nas 

velocidades abaixo da referência, as médias de erros apresentaram valores mais 

baixos na condição sem vecção. Contudo, só se verificaram diferenças 

estatisticamente significativas nas velocidades de 60km/h (z= -2,8; p<0,05) e 75km/h 

(z=-2,81; p<0,05). Nos 55° (tracejado azul claro vs. linha laranja) os valores de erro 

foram mais elevados na condição com vecção. Neste caso obtiveram-se diferenças 

estatisticamente significativas nas velocidades abaixo da referência de 60km/h (z=-2,8; 

p<0,01), 65km/h (z=2,81; p<0,01) e 70km/h (z=-2,65; p<0,01) e nas velocidades acima 

da referência de 90km/h (z=-2,57; p<0,5), 95km/h (z=-2,67; p< 0,01) e 100km/h (z=-

2,2; p<0,05). 

Num terceiro momento, verificou-se se os efeitos relatados na experiência dois 

em cada velocidade, se repetiam para cada condição de acção motora, analisada 

separadamente (sem coerência). Assim, de forma idêntica em ambas as condições da 

variável acção motora, o efeito da condição com vecção, fez aumentar mais o erro nos 

55° do que nos 25º. 

Nos 25° observou-se uma tendência para que nas velocidades mais baixas que 

a referência, os erros fossem mais elevados na condição com vecção. Contudo, só 

houve diferenças estatisticamente significativas na velocidade de 65km/h na situação 
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sem acção motora(z=-2,4; p<0,05 ) e na velocidade de 60km/h na condição com acção 

motora (z=-2,38; p<0,05). 

Nos 55°, para ambas as condições houve diferenças estatisticamente 

significativas em todas as velocidades (SA-60km/h, z=-2,81, p<0,01; CA-60km/h, z=-

2,81, p<0,01; SA-65km/h, z=-2,70, p<0,01; CA-65km/h, z=-2,65, p<0,01; SA-70km/h, 

z=-2,67, p<0,01; CA-70km/h, z=-2,81, p<0,01; SA-75km/h, z=-2,2, p<0,05; CA-75km/h, 

z=-2,43, p<0,05; SA-90km/h, z=-2,7, p<0,01; CA-90km/h, z=-2,3, p<0,05; SA-95km/h, 

z=-2,67, p<0,01; CA-95km/h, z=-2,67, p<0,01; SA-100km/h, z=-2,5, p<0,05; CA-

100km/h, z=-2,15, p<0,05) excepto na de 85km/h (p>0,05). 

Quanto à excentricidade, na condição sem vecção praticamente não se 

observaram diferenças entre os 25° e 55° em nenhuma velocidade (p>0.05), excepto 

na velocidade de 100km/h na condição com acção motora (z=-2,413; p<0,05). Na 

condição com vecção, observou-se uma diferença estatisticamente significativa entre 

os 25° e os 55° para quase todas as velocidades (SA-60km/h, z=-2,81, p<0,01; CA-

60km/h, z=-2,81, p<0,01; SA-65km/h, z=-2,68, p<0,01; CA-65km/h, z=-2,81, p<0,01; 

SA-70km/h, z=-2,55, p<0,05; CA-70km/h, z=-2,67, p<0,01; SA-75km/h, z=-2,55, 

p<0,05; SA-90km/h, z=-2,5, p<0,05; CA-90km/h, z=-2,61 p<0,01; SA-95km/h, z=-2,71, 

p<0,01; CA-95km/h, z=-2,5, p<0,05; SA-100km/h, z=-2,82, p<0,01; CA-100km/h, z=-

2,31, p<0,05), excepto a de 85km/h (p>0,5) e na de 75km/h na condição com acção 

motora (p=0,05) . 
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Figura 29 Pontos médios de percentagem de erro por velocidade, apresentados para as 
variáveis acção motora, vecção e excentricidade (Abcissas velocidade das esferas em km/h e 
ordenadas média de percentagem de erro). 
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Sem	  Acção	  Motora	  
60km/
h	  

65km/
h	  

70km/
h	  

75km/
h	  

Ref	  
80km/h	  

85km/
h	  

90km/
h	  

95km/
h	  

100km/
h	  

Sem	  Vecção	  
Médi
a	   7,52	   12,97	   20,13	   27,19	   55,42	   38,33	   20,64	   10,83	   4,17	  

25°	   dp	   9,97	   6,64	   9,52	   10,6	   13,61	   8,52	   9,25	   7,91	   3,93	  

Com	  
Vecção	  

Médi
a	   13,75	   21,44	   26,25	   30,11	   54,82	   40,11	   19,62	   7,92	   4,17	  

25°	   dp	   8,35	   9,11	   11,46	   8,06	   10,49	   13,07	   19,23	   6,04	   6,81	  

Sem	  Vecção	  
Médi
a	   10,83	   15,21	   22,3	   36,22	   48,91	   35,13	   22,5	   13,77	   11,67	  

55°	   dp	   10,79	   14,96	   13,16	   13,36	   17,13	   9,38	   8,61	   10,75	   11,92	  

Com	  
Vecção	  

Médi
a	   42,08	   39,17	   42,46	   48,75	   51,25	   42,5	   41,67	   34,58	   27,92	  

55°	   dp	   7,21	   9,04	   15,34	   12,74	   7,36	   12,23	   15,21	   19,65	   19,15	  

Com	  Acção	  Motora	  
60km/
h	  

65km/
h	  

70km/
h	  

75km/
h	  

Ref	  
80km/h	  

85km/
h	  

90km/
h	  

95km/
h	  

100km/
h	  

Sem	  Vecção	  
Médi
a	   7,14	   13,46	   19,28	   30,56	   54,04	   37,08	   21,64	   14,66	   6,67	  

25°	   dp	   9,05	   10,76	   9,94	   10,08	   14,81	   9,31	   8,76	   9,29	   5,96	  

Com	  
Vecção	  

Médi
a	   17,61	   17,7	   25,18	   37,27	   40,83	   37,25	   18,86	   10,83	   10	  

25°	   dp	   10,85	   11,65	   14,75	   7,61	   9,98	   11,21	   8,26	   15,86	   12,3	  

Sem	  Vecção	  
Médi
a	   9,71	   16,36	   25,56	   30,48	   50,17	   34,61	   20,89	   17,08	   12,5	  

55°	   dp	   8,12	   13,99	   5,6	   9,48	   11,02	   5,84	   8,73	   11,36	   7,08	  

Com	  
Vecção	  

Médi
a	   39,17	   42,06	   46,25	   42,37	   43,97	   42,48	   37,08	   29,71	   24,58	  

55°	   dp	   16,34	   8,95	   11,86	   7,65	   16,45	   8,24	   11,02	   8,21	   16,25	  

Quadro 20 Valores de média e desvio padrão de percentagem de erro por velocidade, 
apresentados para as variáveis acção motora, vecção e excentricidade (nota: há uma 
correspondência de cor entre o quadro e a figura) 

 

Quadro com mínimos, máximos e mediana em Anexo 9 
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11. ESTUDO 1 – SIMULADOR 

Recordam-se os resultados que se esperava obter neste estudo: (1) confirmar 

que nos ambientes onde houvesse uma densidade de fluxo óptico mais elevada, o 

desempenho fosse pior; (2) que quanto mais baixa fosse a velocidade relativa pior 

fosse o desempenho; (3) que para velocidades relativas mais altas a diferença entre 

desempenhos nos ambientes fosse diminuindo. 

 

Ponto (1) 

Relativamente ao ponto 1, e no que diz respeito aos resultados globais, em 

todos os indicadores de desempenho utilizados se confirmaram as hipóteses, o 

ambiente de sombras, aquele que tinha uma densidade de fluxo óptico mais elevada, 

foi aquele em que os condutores tiveram pior desempenho. Este padrão foi idêntico 

para os tempos médios de discriminação, para o percentil 85, para as discriminações 

erradas, e para os tempos de headway. Este resultado, foi semelhante ao obtido em 

estudos anteriores (Noriega, 2001, 2004; Santos, 1996; Santos, Noriega, & 

Albuquerque, 1999; Santos, et al., 2000). Apesar de neste estudo a complexidade ser 

superior, uma vez que o sujeito tinha de manter o alinhamento da direcção, a 

manifestação do efeito diferenciado do fluxo óptico nos vários ambientes foi 

demonstrada, com uma validade ecológica acrescida. 

Uma diferença que se verificou, comparando os tempos de discriminação 

obtidos neste estudo com os resultados anteriores mais experimentais onde o sujeito 

se limitava a carregar num rato para fazer a discriminação, foi uma elevação dos 

tempos de discriminação. Por exemplo, comparando os resultados obtidos na 

velocidade relativa de 4km/h, com os tempos médios obtidos num estudo anterior 

(Santos, et al., 2000) onde também usaram uma velocidade de 4km/h (c.f. pg. 49), no 

presente estudo a média de tempo foi de 3,02s e no de Santos e col. 0,98s, havendo 

portanto um incremento de 2,04s. Também comparando com o estudo anterior, 
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(Noriega, 2001), para a mesma velocidade de 4km/h o presente estudo teve uma 

elevação do tempo com um incremento de 1,5s. 

Contudo, esta comparação não é isenta de crítica, porque se estão a comparar 

grandezas diferentes. Conforme foi referenciado na metodologia do estudo um, o 

veículo da frente demorava a desacelerar, desde a velocidade constante de 50km/h 

para, por exemplo, a velocidade de 40km/h, três segundos. No entanto, o tempo de 

resposta era contado desde que o veículo da frente iniciava a sua desaceleração. 

Portanto, em rigor, podemos afirmar que nalguns casos a discriminação terá sido feita 

não na velocidade relativa especificada, mas sim na velocidade que se encontrava 

naquele momento de desaceleração. Recorrendo aos resultados apresentado no 

Quadro 5 na pg. 99, e multiplicando23 os valores médios e valores do percentil 85, pelo 

valor respectivo de desaceleração e convertendo para km/h, obtêm-se os valores 

médios de velocidade relativa corrigidos, apresentados na parte de baixo do Quadro 

21 . O que se vê neste quadro, é a velocidade a que estava o veículo alvo no momento 

em que foi detectado. Apesar da comparação ainda ser conceptualmente diferente, 

será pelo menos um pouco mais justa. 

 

    2km/h 4km/h 6km/h 8km/h 10km/h 
 Sombras 4,3 3,48 2,65 2,45 2,13 

Média Muros 3,99 3,03 2,37 2,1 1,87 
  Plano 3,49 2,58 2,05 1,83 1,65 
  Total 3,85 3,02 2,35 2,13 1,89 

Multiplicação   desaceleração *0,19m/s2 *0,37m/s2 *0,5m/s2 *0,74m/s2 *0,93m/s2 
 Sombras 2km/h 4km/h 4,77km/h 6,53km/h 7,13km/h 

Média Muros 2km/h 4km/h 4,27km/h 5,59km/h 6,26 km/h 
  Plano 2km/h 3,44km/h 3,69km/h 4,88 km/h 5,52 km/h 
  Total 2km/h 4,02km/h 4,23km/h 5,67km/h 6,33km/h 

Quadro 21 Valores médios de discriminação e correspondente velocidade relativa corrigida.  

                                                

23 Esta multiplicação, só faz sentido no caso de o tempo de discriminação ser inferior 

aos três segundos, pois quando é superior aos três segundos o veículo já está na velocidade 

relativa especificada de 2, 4, 6, 8 ou 10km/h. 
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Deste modo, escolheu-se para a comparação um tempo de discriminação que 

corresponda a um valor corrigido de velocidade relativa, próximo do valor de estudos 

anteriores. A comparação com o estudo de Santos e col. (2000) mostra que nestas 

condições a elevação já é menor. Assim na nossa velocidade relativa corrigida de 

4,23km/h (6km/h), os tempos médios obtidos de 2,35s, representam  agora 

relativamente ao valor de Santos e col. de 0,98s uma elevação de 1,37s contra a de 

2,04 obtida sem valores corrigidos (mais 0,67s). 

Na comparação com o estudo anterior (Noriega, 2001), fez-se a comparação 

nos tempos por ele obtidos na velocidade relativa de 4km/h, única comparável com o 

nosso estudo. O valor médio que o autor obteve nessa velocidade foi de 1,52s. 

Comparando com a nossa velocidade corrigida de 4,23km/h (6km/h), onde se obteve 

uma média de 2,35s, a elevação foi de 0,88s, sendo que sem correcção era de 

1,5segundos (mais 0,62s). 

Apesar de todas as limitações deste exercício de comparação de duas 

grandezas diferentes,  a aceleração e a velocidade, parece-nos legítimo concluir que 

houve uma elevação dos tempos neste estudo e que portanto, este aspecto da 

metodologia não será o único a contar para esta elevação. 

Um outro factor que se pode, eventualmente, considerar para esta elevação, foi 

o baixo contraste entre o veículo alvo e a superfície da estrada. Conforme se pode ler 

nos valores do quadro onde estão expressos os valores de contraste (cf.  Quadro 2 pg. 

85), estes situaram-se entre os valores de 0,05 e 0,18, enquanto que os valores de 

contraste nos estudos de (Noriega, 2001) foram entre 0,6 e 0,82 ou os de Santos e col. 

(2000) de 0,34, essa poderá ter sido uma razão para a elevação dos tempos. 

Mas, se bem que importante, o contraste nem sempre é o factor mais 

determinante na subida de tempos de discriminação. No estudo anterior (Noriega, 

2001), o piso onde o contraste com o veículo era mais alto, mas que tinha a densidade 

de fluxo óptico mais elevada, foi onde os tempos foram mais elevados, o que era visto 

como uma primazia do fluxo óptico sobre o contraste na tarefa de discriminação de 

movimento. Observe-se que, também no piso das sombras, que tem o contraste mais 

elevado, foi onde se obtiveram os tempos de detecção mais elevados. Em suma, se 
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por um lado estes dados contrariam a importância do contraste, por outro reconhece-

se que no seu conjunto os contrastes eram bastante mais baixos neste estudo e, 

portanto, poderá ter sido este um factor que tenha elevado os tempos de 

discriminação. No entanto, estes valores baixos de contraste não invalidam o estudo. 

Num país onde abundam nos veículos muitas cores escuras, poderia perguntar-se, 

caso essa cor escura corresponda a um baixo contraste de luminância, se não será 

um motivo a contribuir para a sinistralidade rodoviária.  

Uma terceira ordem de razões que podem ter contibuído para aumentar os 

tempos, prendem-se com a carga atencional acrescida que a tarefa de condução 

possa ter tido na execução da tarefa de discriminação. O processamento do 

movimento em profundidade (e.g. o movimento de aproximação do veículo) é 

modelado pela atenção espacial (Gray, 2000). O autor descreve a interacção entre a 

modelação da atenção e o desempenho numa tarefa central com movimento em 

profundidade, e conclui o estudo dizendo que os julgamentos da velocidade, da 

direcção e da estimação do TTC podem ser degradados pelo facto de não se dar 

atenção directa ao objecto. Apesar de parecer óbvio que a modelação da atenção 

afecte o processamento de movimentos em aproximação, não é claro que assim seja, 

tanto mais que a capacidade de evitar objectos em aproximação é das mais 

importantes tarefas perceptivo-motoras, parecendo quase inata. O autor cita estudos 

com crianças de apenas duas semanas de idade que mostram claramente a sua 

resposta a movimentos de objectos em aproximação, chegando a cabeça para trás ou 

fazendo movimentos defensivos de pôr as mãos à frente da cara. Apesar disto, o 

resultado do trabalho de Gray que mostra a interacção da modelação atencional com o 

processamento do movimento de aproximação de veículos, será seguramente um 

nível de explicação aceitável para compreender como a carga acrescida da tarefa de 

condução poderá ter feito aumentar os tempos de discriminação. 

Seguindo este raciocínio verificou-se que, nas várias experiências, à medida 

que o realismo das cenas visuais aumentou, os tempos também aumentaram. No 

estudo feito com estímulos abstractos, o tempo médio foi de 0,98s (Santos, et al., 

2000), no estudo feito com estímulos realistas, mas mantendo ainda um paradigma 

laboratorial de experimentação, os tempos foram de 1,52s (Noriega, 2001). No 

presente estudo, onde havia uma tarefa de condução realista, o tempo aumentou (em 
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valores corrigidos de velocidade relativa) para 2,04s. Se se considerar que a este 

aumento de realismo possa ter correspondido um aumento da carga atencional, pode 

então esperar-se que a aproximação a contextos mais reais dificultem mais a 

discriminação de movimento de veículos. 

 

Ponto (2) 

Em termos de resultados, esperava-se: (2) que quanto mais baixa fosse a 

velocidade relativa pior fosse o desempenho. 

 

Relativamente às velocidades relativas, houve nas velocidade relativas mais 

baixas tempos de discriminação mais elevados. Tendo em conta os valores corrigidos 

de velocidade relativa, apresentados no ponto anterior, pode dizer-se que, em termos 

médios, as respostas dos sujeitos foram dadas numa amplitude de velocidades 

relativas entre 2km/h e 6,33km/h. Este estreitamento de velocidades relativas reduz a 

amplitude de valores para confirmar a nossa hipótese, mas mesmo nesta amplitude 

existiu um aumento dos tempos de discriminação com a diminuição da velocidade 

relativa, confirmando as nossas hipóteses. 

Se se fizer a mesma correcção para o percentil 85 de respostas (Quadro 22), a 

amplitude de velocidades relativas onde é feita a discriminação alonga-se, indo dos 

2km/h até aos 8,02. Os tempos de discriminação seguem os resultados esperados de 

serem mais elevados nas velocidades relativas mais baixas. 

Quanto ao número de erros e omissões em relação com as velocidades 

relativas, foi essencialmente na velocidade relativa de 2km/h que se registaram a 

maioria dos erros e omissões. Provavelmente esta é uma velocidade relativa tão baixa 

que poderá estar perto do limiar de alguns sujeitos. Note-se que, na velocidade de 

dois, o padrão de resultados de desempenho decrescente nos ambientes, sombras, 

muros e plano se mantém. Nas outras velocidades o rácio de erros e omissões foi de 

facto tão baixo, que não se notam estas tendências. A partir da velocidade relativa de 
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4km/h a maioria dos sujeitos já estará acima dos limiares, não se registando por isso 

um nível de erros assinalável. 

 

    2km/h 4km/h 6km/h 8km/h 10km/h 
 Sombras 5,32 4,35 3,39 3 2,73 

Média Muros 5,31 3,84 2,91 2,63 2,37 
  Plano 4,75 3,3 2,57 2,3 2,11 
  Total 5,13 3,89 3,01 2,67 2,45 

Multiplicação   desaceleração *0,19m/s2 *0,37m/s2 *0,5m/s2 *0,74m/s2 *0,93m/s2 
 Sombras 2km/h 4km/h 6km/h 7,99km/h 9,14km/h 

Média Muros 2km/h 4km/h 5,24km/h 7,01km/h 7,93km/h 
  Plano 2km/h 4km/h 4,63km/h 6,13km/h 7,06km/h 
  Total 2km/h 4km/h 5,29km/h 7,11km/h 8,20km/h 

Quadro 22 Valores de percentil 85 de discriminação e correspondente velocidade relativa corrigida. 

 

 

Ponto (3) 

Em termos de resultados, esperava-se: (3) que para velocidades relativas mais 

altas a diferença entre desempenhos nos ambientes fosse diminuindo. 

 

Quanto à evolução das diferenças entre os ambientes ao longo das 

velocidades relativas, em termos gerais a nossa hipótese confirma-se. No entanto, 

apesar de se ter observado uma tendência de descida das diferenças entre ambientes, 

para as velocidades relativas mais altas (Quadro 7 pg. 101), esta não é consistente de 

velocidade para velocidade. 

A literatura demonstra que o efeito de inibição do fluxo óptico satura com o 

aumento das velocidades relativas (Gray, et al., 2004; Noriega, 2001). Por exemplo, no 

estudo anterior (Noriega, 2001) essa saturação já se revelava num velocidade relativa 

de cerca de 40km/h. Contudo no mesmo estudo ainda houve diferenças nos tempos 
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de discriminação entre os ambientes até cerca dos 30km/h. No entanto essas 

diferenças foram muito menores do que as obtidas neste estudo. No entanto, no 

presente estudo, as velocidades relativas foram só até aos 10km/h e se se 

considerarem as velocidades relativas corrigidas, estas ainda foram menores. Podia 

assim concluir-se que a menor consistência neste estudo foi na realidade uma 

resposta a velocidades relativas mais baixas, ou neste caso, a desacelerações e não 

velocidades lineares. 
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12. ESTUDO DOIS – REPLICAÇÃO 

Recordam-se os resultados esperados neste estudo: 

Que o desempenho piorasse com (1) o aumento da excentricidade e (2) com o 

efeito do movimento do próprio (vecção). 

Para facilidade de leitura refere-se a condição de existência de movimento 

próprio (com vecção) apenas por vecção. Referências à condição sem vecção são 

expressas como ausência de vecção ou sem vecção. 

Em termos de resultados globais as duas hipóteses são confirmadas, tanto a 

vecção, como a excentricidade mais elevada foram responsáveis por um maior 

número de erros. Quando se cruza a variável vecção com a excentricidade mantêm-se 

estes resultados, mas começa a diferenciar-se a magnitude dos efeitos. Na 

excentricidade mais elevada de 55º, a vecção teve um efeito muito mais pronunciado 

na elevação de erros do que nos 25°. 

 

Os resultados destas variáveis por velocidade permitem compreender melhor a 

origem das diferenças apontadas anteriormente (c.f. Figura 25 pg. 145 e Quadro 17 

pg. 146). 

Na excentricidade menor, de 25°, a vecção só aumentou significativamente os 

erros de forma diferenciada nas velocidades mais baixas de, 60 e 65km/h (azul vs. 

verde). Nos 55° esse aumento diferenciado só não se manifestou em duas 

velocidades imediatamente acima da velocidade de referência, 85 e 90km/h (amarelo 

vs. roxo). 

Na condição sem vecção (verde vs. roxo), a diferença entre excentricidades foi 

significativa para as velocidades de 60, 65, 90 e 95km/h. Na condição com vecção  

(azul vs. amarelo) observaram-se diferenças em todas as velocidades, excepto nas de 

85km/h, velocidade imediatamente superior à de referência. Em conjunto estes 
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resultados parecem mostrar um efeito sumativo da vecção sobre a excentricidade. A 

excentricidade por si só é responsável por diferenças, que são acentuadas quando há 

vecção. 

Na análise dos resultados por velocidades, o erro aumentou à medida que a 

velocidade da esfera alvo se aproximava da velocidade da esfera de referência, 

tornando a discriminação mais difícil. Na observação da simetria dos resultados (c.f. 

Figura 25 pg. 145 e Quadro 17 pg. 146), usando a velocidade de referência como eixo, 

é claro uma maior simetria de resultados nas situações sem vecção (verde e roxo). A 

vecção torna os resultados assimétricos elevando mais o erro nas velocidades 

inferiores à referência. Para tornar clara esta simetria calculou-se a diferença entre os 

erros obtidos para cada velocidade simétrica (e.g. Erro na velocidade de 60km/h 

menos o erro na de  100km/h, que têm ambas uma diferença de 20km/h com a 

referência, a de 65 menos a de 95, etc) que se apresentam no Quadro 23. Quanto 

maior é o valor menor a simetria, valores positivos correspondem a melhor 

desempenho nas velocidades maiores do que a referência, valores negativos 

correspondem a um desempenho melhor nas velocidades menores do que a 

referência. Observe-se como a assimetria é maior nas situações com vecção. 

 

 Dif. velocidade alvo ref 20 15 10 5 
25° Sem Vecção -0,64 2,56 4,31 -0,41 

 Com Vecção 16,67 15,31 12,07 -1,28 
55° Sem vecção 0,42 -0,69 -1,53 -0,32 

 Com Vecção 17,63 7 8,27 1,6 

Quadro 23 Assimetria de erros nas velocidades. 

 

Este é um resultado interessante na medida em que não é um simples elevar 

de erro na situação com vecção. Há provavelmente a utilização de informações visuais 

distintas sem vecção e com vecção. Na situação sem vecção, onde há uma simetria 

de erro, provavelmente foram usadas informações mais relacionadas com a 

velocidade linear, uma vez que esta também é simétrica. De algum modo 

processaram-se de forma idêntica as velocidades inferiores e superiores. Talvez, o 
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fundo de círculos tenha servido como referência para o processamento visual. Na 

situação com vecção, perdeu-se essa simetria e o erro foi menor nas velocidades 

acima da referência. Provavelmente nesta situação, as pistas utilizadas foram mais 

baseadas na expansão angular das esferas ou de qualquer derivada do TTC. No 

Quadro 12 (pg. 134) na linha sete, pode verificar-se que as expansões angulares 

foram mais elevadas nas velocidades superiores à esfera. 

No entanto, para explorar a questão das pistas visuais teríamos que usar outra 

metodologia (e.g. Regan & Hamstra, 1993; Regan & Vincent, 1995). Teríamos que 

fazer ensaios experimentais com variações sistemáticas de TTCʼs, taxas de expansão 

das esferas, e variações nas suas dimensões e distâncias iniciais. Só assim, 

poderíamos ter um entendimento de quais as pistas usadas. 

Deste modo, as reflexões explicativas são hipóteses ou questões para explorar 

noutro estudo. Neste apenas se pretendeu perceber se havia um efeito da vecção 

sobre a discriminação de movimentos ao longo da periferia. A resposta a essa 

pergunta foi sim. 
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13. ESTUDO DOIS – PEÕES 

Recordem-se os resultados esperados neste estudo: 

Esperava-se que (1) o desempenho melhorasse com a inclusão da acção 

motora.  

De forma semelhante ao estudo anterior de replicação, (2) piorasse com o 

aumento da excentricidade; (3) e piorasse com o efeito do movimento do próprio 

(vecção) . 

 

Olhando para os resultados globais (Figura 26, pg. 148), não se verificou uma 

diferença entre o desempenho sem acção motora e com acção motora. Também as 

curvas da Figura 27 (pg. 149), relativas às velocidades, estão sobrepostas e, 

conjuntamente com os testes estatísticos realizados mostraram que não houve 

diferenças em nenhuma velocidade. No entanto, apesar destes resultados globais 

afirmarem a inexistência de efeito da acção motora, não analisam o emparelhamento 

de coerência24 entre tarefas que foi também explorado e se apresenta mais à frente. 

Globalmente, a variável acção motora (Figura 28, pg. 151) não teve efeitos 

estatisticamente  significativos, nem sobre a vecção nem sobre a excentricidade. 

Houve sim um efeito de interacção da variável vecção com a excentricidade, que fez 

que para cada nível de excentricidade os resultados fossem diferenciados. Ou seja, a 

vecção só fez com que existissem diferenças estatisticamente significativas entre 

erros, na excentricidade de 55°. Mais à frente, na análise por velocidades, adiantam-se 

algumas hipóteses para explicar a diferença, neste aspecto, relativamente à 

experiência dois.  

                                                

24  Emparelhamento de coerência entre tarefas refere-se a emparelhar uma tarefa em 

função da coerência da informação visual com a acção motora. Por exemplo comparar uma 

tarefa com acção motora e vecção com outra sem acção motora e sem vecção. 
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Ainda no que diz respeito à acção motora, apesar de não ter havido um efeito 

da variável acção motora sobre a média de erros, uma observação das amplitudes 

interquartílicas, pelo menos nos 25°, revelou um resultado coerente com um 

emparelhamento da informação visual e da acção motora da marcha. As amplitudes 

interquartílicas foram reveladoras da variabilidade dos resultados e observou-se que, 

quando o emparelhamento entre visão e acção não é coerente, a variabilidade dos 

resultados é maior. Assim, a amplitude interquartílica foi mais elevada nas situações 

incoerentes, onde a informação visual de movimento próprio (com vecção) não foi 

acompanhada da respectiva informação da acção motora da marcha (SA), e na 

condição sem vecção acompanhada da incoerente informação da acção motora 

marcha (CA). De forma oposta, a amplitude interquartílica foi menor quando houve 

uma coerência do emparelhamento entre visão e acção, como na condição sem 

vecção e sem acção motora, e na condição com vecção e com acção motora. 

Contudo esta coerência do emparelhamento não se manteve nos 55°. Numa 

primeira vista até foi oposta, mas como na condição com vecção os valores de erro 

foram muito elevados julga-se ser pouco rigoroso inferir desses resultados. Contudo, 

nos 55° as amplitudes interquartílicas dos nossos participantes foram menores. 

Provavelmente esta menor variabilidade teve origem numa concentração maior na 

situação com acção motora. Alguns dos participantes relataram que a marcha 

auxiliava a manter a concentração na tarefa experimental, por natureza monótona. 

Apenas em pé a realizar a tarefa, poderia ocorrer uma situação de sub solicitação 

responsável por uma maior variabilidade, principalmente quando nos 55° a tarefa é 

mais difícil. 

 

Quanto ao efeito da variável acção motora na vecção e excentricidade por 

velocidade (Figura 29, p 155 e Quadro 20, pg. 156), o uso da acção motora da 

marcha, por si só, não é responsável por diferenças assinaláveis, nem na vecção, nem 

na excentricidade. A realização de comparações com emparelhamento de coerência 

não acrescentou nada aos efeitos obtidos anteriormente na experiência dois. Se 

existisse um efeito, a precisão na situação de acção motora com vecção deveria ser 

melhor relativamente à situação sem coerência, ou até se poderia ter dissipado o 
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efeito da vecção, pelo menos nos 25°. Nenhuma destas situações ocorreu. Estes 

resultados não suportam a hipótese um. Apesar da questão da variabilidade 

interquartílica referida anteriormente, são estes os resultados que foram demonstrados 

estaticamente e, portanto, regem a decisão de rejeição da nossa hipótese. 

Numa primeira abordagem a estes resultados, eles poderiam levar à conclusão 

de que, na tarefa de discriminação do movimento de objectos na periferia, o modelo de 

percepção para a acção não era válido, pois a tarefa de discriminação, não beneficiou 

da informação da acção motora. Neste sentido, estaríamos mais inclinados para um 

modelo mais cognitivista, para um modelo de percepção, mais de acordo com os 

paradigmas clássicos de experimentação psicofísica. Alternativamente, há razões 

metodológicas ligada à natureza da tarefa que poderão auxiliar à compreensão destes 

resultados.  

(1) A informação visual do movimento do objecto é suficiente para a tarefa, 

portanto não se ganha nada com a informação da acção. Num estudo realizado 

usando um capacete de realidade virtual e uma bicicleta (Sun, Lee, Campos, & Chan, 

2003) testou-se o emparelhamento da informação visual com a motora numa tarefa de 

discriminação de velocidade. Os sujeitos conduziam uma bicicleta real apoiada num 

suporte. Em cada ensaio os sujeitos deveriam pedalar em duas ocasiões. Numa 

velocidade de referência e noutra de comparação. A velocidade de referência era 

sempre a mesma e a segunda ia sendo alterada de acordo com o método do estímulo 

constante. Os sujeitos deviam dizer se na segunda ocasião tinham ou não andado 

mais depressa do que na referência. Independentemente de se fornecer informação só 

visual, ou só da acção motora, ou as duas juntas, os resultados da discriminação de 

movimento foram semelhantes, sugerindo que cada uma das pistas sozinha era 

suficiente para a tarefa. 

(2) A tarefa é exocêntrica25 portanto a informação da minha acção não 

acrescenta informação útil. Estudos que compararam julgamentos de distâncias com 

                                                

25 No contexto da percepção e acção, referimo-nos a uma tarefa exocêntrica quando 

ela é referenciada a objectos externos. Por exemplo, dizer qual dos dois objectos a ou b, vão 

chegar primeiro ao ponto c, não tendo qualquer elemento uma relação espacial directa com o 
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referencial egocêntrico (qual a distância do ponto x até mim), com outros de referencial 

exocêntrico (qual a distância entre dois pontos), revelaram que o julgamento é mais 

preciso no referencial egocêntrico (Loomis, DaSilva, Philbeck, & Fukusima, 1996). 

Num estudo com a acção motora da marcha, os autores (Jacobs & Shiffrar, 2005) 

pediam aos sujeitos para comparar a sua própria velocidade com a velocidade de 

marcha de uma animação apresentada num ecrã. Noutra condição em que os sujeitos 

também se mantinham na passadeira, estes deviam comparar a velocidade da marcha 

de duas animações. Na condição egocêntrica os sujeitos tiveram um desempenho 

melhor. 

Apesar da instrução que foi dada aos sujeitos no presente estudo, ser relativa a 

“qual das esferas o atingiria primeiro”, não se pode provar que as pessoas usaram um 

referencial egocêntrico. As pessoas poderão ter apenas comparado as duas esferas 

numa situação de discriminação, do tipo qual expande mais depressa, qual anda mais 

rápido e não qual me atinge primeiro. 

Para resolver esta segunda questão, teríamos de usar uma metodologia 

diferente que assegurasse que a tarefa era egocêntrica. E para resolver a primeira 

teríamos de dificultar a tarefa do ponto de vista visual para forçar um possível 

benefício da acção motora. 

 

Refira-se que, quanto à verificação dos efeitos da vecção e excentricidade na 

discriminação por velocidade e separando as condições de acção motora, os 

resultados foram idênticos aos da experiência dois, excepto para a comparação na 

variável excentricidade na condição sem vecção. Recorda-se que na experiência dois, 

na situação equivalente (25° vs 55° sem vecção), houve quatro velocidades (60, 65, 90 

e 95km/h) onde se observaram diferenças estatisticamente significativas. Neste 

                                                                                                                                          
sujeito da percepção. Uma tarefa egocêntrica é referenciada ao próprio sujeito. Por exemplo 

estimar se um objecto passa por mim, antes ou depois de um determinado som, é uma tarefa 

egocêntrica porque o referencial de comparação é o meu corpo.  



(IV – Conclusões) 13– Estudo 2 – Peões 

 
175 

estudo, apenas na velocidade de 100km/h, na condição com acção motora, se 

verificaram diferenças. 

Esta diferença poderá dever-se a um ou dois motivos. A uma questão amostral 

ou ao facto de, sem vecção, os círculos à frente do objecto terem funcionado como 

referência visual. Aumentando a amostra para o dobro, considerando as duas 

condições da variável acção motora como sendo observações independentes, 

verificou-se que os resultados se mantinham idênticos, sendo que apenas na 

velocidade de 100km/h o erro nos 55° se manteve significativamente superior (z=-

2,952; p<0,005). Apesar do considerar as observações como independentes, não ser 

o procedimento estatístico mais correcto, foi uma tentativa de responder ao problema 

de ser uma incoerência devida à diferença de amostra. Por outro lado, ao reduzir-se a 

amostra na experiência dois para 10, para que a amostra contivesse exactamente os 

mesmos participantes da experiência três, descobriu-se que se passou a ter apenas 

as velocidades de 65km/h (z=-1.99; p<0,05) e 95km/h (z=-2,536; p<0,05) como 

diferentes quando antes eram as quatro. Em conjunto, estas análises complementares 

arrastam para soluções opostas quanto à natureza da incoerência relatada. O 

aumento da amostra mantém os resultados na experiência três, parecendo querer 

dizer que não é um problema amostral, e a diminuição da amostra na experiência dois 

parece querer dizer que o problema é amostral, ou que foram os três sujeitos a mais 

da experiência dois que fizeram a diferença.  

A leitura simultânea do Quadro 17 e Quadro 20 permitiu-nos perceber que em 

duas das velocidades (60 e 65km/h), os valores médios de percentagem de erro foram 

mais baixos nos 55° da experiência três. Deste modo, pode colocar-se a hipótese de 

que os círculos na frente tiveram algum tipo de interacção (e.g. de referência visual) 

que facilitou a tarefa, ou pensar que alguma coisa dificultou a tarefa na experiência 

dois. A experiência dois foi realizada primeiro com a maioria dos participantes, talvez 

esse treino tenha facilitado a resposta na experiência 3. Contudo, esta coerência de 

facilitação nos 55° não foi absoluta nas velocidades de 90 e 95 km/h. Na velocidade de 

90km/h as médias foram mais elevadas nos 25° da experiência três, parecendo existir 

aqui uma dificuldade acrescida pelos círculos, mantendo-se no entanto na mesma a 

facilitação nos 55°. Na velocidade de 95km/h parece haver uma facilitação nos 55° 
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para a experiência três, no entanto não deixa de existir também um valor de erro mais 

elevado nos 25° da condição com acção motora. 

Em resumo, não é fácil tirar uma conclusão sobre a origem das diferenças 

entre a experiência dois e três, no que diz respeito à variável excentricidade, na 

situação sem vecção. Provavelmente o treino facilitou um pouco a resposta na 

experiência dois e talvez os círculos estáticos à frente das esferas tenham sido usados 

como referência visual auxiliar facilitando a segmentação do movimento. Mais 

experiências teriam de ser realizadas para tirar uma conclusão definitiva.  

Se estivessem disponíveis apenas os resultados da experiência três, poderia 

afirmar-se que a variável excentricidade, sem o efeito da vecção, pouco interferiria na 

discriminação do movimento. Contudo as diferenças de desenho experimental 

(oclusão parcial das esferas pelos círculos da frente) e os resultados da experiência 

dois, dão mais força à hipótese de que há uma perda de sensibilidade ao longo da 

periferia para os movimentos de objectos em aproximação. Provavelmente, podem 

existir estratégias compensatórias, como o uso de referências visuais que facilitem a 

tarefa. 

Em conclusão, para a experiência três dos peões, apenas a hipótese três se 

confirmou duma forma absoluta. O fluxo óptico gerado pelo movimento do próprio 

(vecção), interfere na discriminação do movimento na periferia. Mais estudos serão 

necessários para perceber como interfere este processo numa situação mais realista 

de atravessamento de estrada. 
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14. CONCLUSÃO FINAL 

O fluxo óptico global presente nos ambientes rodoviários é uma variável 

interveniente no processo de discriminação do movimento de veículos durante a tarefa 

de seguimento. O estudo dois, reforçou essa informação para a periferia, mostrando 

que o fluxo óptico global também intervém ao nível da discriminação de movimentos 

na visão periférica, tanto ao nível da condução automóvel, como ao nível da marcha 

dos peões. 

Esta tese dá um contributo ao nível do design que tenha por base os factores 

humanos. Os tempos de reacção usados nos cálculos para os time-headway 

admissíveis ou das distâncias de segurança inter-veículos poderão beneficiar deste 

conhecimento. Os resultados do estudo na visão periférica, podem fornecer 

indicadores úteis para a investigação da interacção com os dispositivos de auxilio à 

condução ou telemóveis, que durante o seu uso apenas deixam disponível a visão 

periférica para processar o movimento dos veículos que circulam à nossa frente. 

Produtos que, ao nível sua colocação no habitáculo se afastem o mínimo possível da 

visão central, beneficiam a discriminação do movimento de veículos pela visão 

periférica, quando estiverem a ser usados. Os resultados significativamente piores na 

excentricidade maior, dão suporte a esta afirmação.   

O facto de se registar uma elevação dos tempos de discriminação a 

acompanhar o realismo crescente das experiências feitas ao longo dos anos (Noriega, 

2001, 2004; Santos, 1996; Santos, et al., 1999; Santos, et al., 2000) é um bom 

indicador para se avançar para a fase definitiva deste estudo em situação real com 

veículos instrumentados. 

Em síntese, esta dissertação respondeu apenas a três questões cuja resposta 

cabe no primeiro parágrafo desta conclusão final, levantando, no entanto, novas 

questões: 

Relativamente à elevação dos tempos encontrada no estudo um, afirmou-se 

que o contraste poderá ter sido um eventual responsável para esse factor. A questão 
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pode ser explorada laboratorialmente numa tarefa simples de determinação de 

limiares com vários níveis de fluxo óptico e modelação do contraste com os objectos. 

Em termos práticos, também se levantou a questão da cor geralmente “cinzenta” dos 

veículos em Portugal. Que contraste de luminância têm essas cores e que implicações 

terão para a segurança rodoviária, é uma pergunta que fará sentido responder a partir 

da resposta à primeira.  

No estudo dois, por razões metodológicas partiu-se de um design dos 

ambientes muito puro, os fundos tinham o mesmo sentido e direcção que os objectos 

reais. É necessário perceber como funciona o efeito do fluxo óptico global, com 

variação nas perspectivas do fundo e do objecto. Num estudo ao nível das interacções 

de inibição e excitação lateral (Paffen, van der Smagt, te Pas, & Verstraten, 2005) em 

movimentos de translação num plano fronto paralelo aos olhos, os contextos vizinhos 

apenas tinham efeitos inibitórios quando os centros também tinham a mesma 

direcção. Também no estudo de crowding referido anteriormente (Bex & Dakin, 2005), 

se relatou que flancos com direcção aleatória e flancos cuja direcção formavam 

padrões globais de rotação ou expansão eram mais perturbadores do que os flancos 

que formassem padrões de movimentos de translação num plano fronto paralelo aos 

olhos, independentemente da direcção do elemento alvo. Obviamente que sendo 

ambos estudos de um nível muito diferente, não deixam de levantar a questão legítima 

de o efeito de inibição apenas se sentir em interacções de objectos muito particulares, 

i. é. com vecção e movimento de objecto no mesmo sentido, como as deste estudo 

(sentido de projecção dos fluxos locais e globais)  

O resultado das análises por velocidades, no estudo dois de replicação, sugeriu 

que sem vecção as pessoas se estavam a basear nas pistas de velocidades lineares. 

Com vecção estariam a basear-se nas pistas da expansão angular. Esta é uma 

questão relevante, a explorar em contexto laboratorial. 

No estudo dos peões ficam por responder as questões que não confirmaram as 

hipóteses da acção motora beneficiar a tarefa. Problema da tarefa ou propriedade 

intrínseca de se estar a fazer um discriminação com movimentos de objectos rígidos 

na periferia, é uma questão que necessitará de mais estudo para ser respondida. 
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Também o estudo dos peões, terá sido um pequeno passo no estudo que a 

interferência do movimento do próprio possa ter na discriminação periférica do 

movimento de veículos. Mais trabalho será necessário para se retirarem implicações 

para a construção de ambientes rodoviários adaptados a circulação de peões. 
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Anexo 1 Análises de fluxo óptico 
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Anexo 2 Ficha de inscrição e questionário estudo 1 

 

Ficha de Inscrição 

Participação em experiências de simulação de condução automóvel 

 

Todas as informações contidas no formulário são confidenciais e estritamente 
direccionadas para o desenvolvimento de investigação 

 

A. Identificação. 
Nome:  
Data nascimento ____ / _____ / _______ Género sexual: Masculino__ Feminino__ 
Habilitações literárias  
Profissão:  

 

 

B. Contactos 
Morada  
Telefone:  Telemóvel:  
Horário para o podermos contactar:   
Email:  

 

 

C. Experiência de condução 

c.1. Há quantos anos tem carta de condução? ________________________________ 

c.2. Quantos km aproximadamente conduziu nos últimos 12 meses?  
Menos de 1.000 Km ___ 
Entre 1.000 e 20.000 Km ___ 
Entre 20.000 e 30.000 Km ___ 
Entre 30.000 e 40.000 Km ___ 
Entre 40.000 e 50.000 Km ___ 
Mais de 50.000 km ___ 
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c.3. Quantos km aproximadamente conduziu desde que tem a carta? 
Menos de 10.000 Km ___ 
Entre 10.000 e 100.000 Km ___ 
Entre 100.000 e 200.000 Km ___ 
Entre 200.000 e 300.000 Km ___ 
Entre 300.000 e 400.000 Km ___ 
Entre 400.000 e 500.000 Km ___ 
Mais de 500.000 Km ___ 
 
 
c.4 É condutor profissional? Sim ___  Não ___ 
 
 
D. Situação de condução 
 
 
d1. Usa óculos para a condução 
d2. Situação de condução mais frequente: 
Zona urbana ___      Estrada ___     Auto estrada ___ 
 
 
Número e resumo de acidentes: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
 
F. Familiaridade com equipamento informático 
Utilização de computador Utilização de consolas/Jogos de condução 
Diária  Diária  
2 a 6 vezes por semana  2 a 6 vezes por semana  
Semanal  Semanal  
Quinzenal  Quinzenal  
Mensal  Mensal  
Inferior a uma vez por mês  Inferior a uma vez por mês  
Não utiliza  Não utiliza  
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Anexo 3 Instruções para a estudo um 

 

 
 

Projecto T.E.C.O. 
 

Instruções para os seguimentos 
 
 

Objectivos da experiência 

 

A experiência em que vai participar tem como objectivo estudar as variáveis que têm 
influência sobre a sua reacção a mudanças de velocidade (desaceleração e 
aceleração) de veículos que seguem à sua frente. Irá estar sentado dentro do veículo, 
e vamos pedir-lhe que conduza usando para tal apenas o volante, e dois botões 
acoplados ao volante para sinalizar a detecção da DESACELERAÇÃO OU 
ACELERAÇÃO do veículo da frente. 
 
Instruções 
 
Para iniciar a marcha deve ligar a ignição (lado direito do volante). A partir desse 
momento o veículo entra em marcha, sem ter necessidade de carregar nem no 
acelerador nem no travão. Durante a condução a sua tarefa vai consistir em detectar 
desacelerações e acelerações do veículo da frente. Essas detecções devem ser 
realizadas usando os dois botões por cima do volante.  
Muito importante é que sinalize as DESACELERAÇÕES com o botão ESQUERDO e 
as ACELERAÇÕES com o botão DIREITO. Só assim consideramos a sua resposta 
correcta. Muito importante também, é que sinalize a desaceleração e aceleração o 
MAIS RAPIDAMENTE POSSÍVEL procurando no entanto dar uma RESPOSTA 
CORRECTA. 
Para ajudar na sua tarefa de detecção, o simulador vai gerar um som (buzina) que 
indica que a partir desse momento poderá ocorrer uma situação de detecção 
(desaceleração ou aceleração). Assim a partir desse momento deverá estar atento e 
pronto a dar uma resposta usando para tal os botões adequados. 
(DESACELERAÇÃO – BOTÃO ESQUERDO) (ACELERAÇÃO – BOTÃO DIREITO) 
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Anexo 4 Acordo escrito para estudo um 

 

 
 

Acordo escrito 
Participação voluntária 

 
A sua participação neste estudo é inteiramente voluntária e poderá interromper ou 
desistir da experiência se assim o desejar, sem ter que para isso apontar uma razão. 
 
Confidencialidade e anonimato sobre os resultados 
O estudo não consiste numa avaliação do seu desempenho pessoal mas sim do 
estudo de variáveis implicadas no seguimento de veículos. O seu nome não irá ser 
divulgado para o exterior da equipa que conduz a investigação, e não existirá uma 
associação directa com o seu desempenho e com os resultados. Os seus dados 
experimentais irão ser identificados através apenas de um número. 
 
Pagamento 
Como participante do estudo irá receber 5 euros por hora como pagamento pela 
participação neste estudo , se completar a experiência na totalidade sem desistências. 
 
Consentimento 
O investigador descreveu-me o estudo e eu compreendi as tarefas a realizar. Tive 
oportunidade para clarificar os procedimentos e pedir mais informação. Estou 
consciente que tenho o direito de finalizar a minha participação a qualquer momento, 
sem ter a obrigatoriedade de indicar qualquer razão. 
 
Eu, (nome)  
 
____________________________________________________________ concordo 
em participar na investigação 
 
Assinatura  
 
____________________________________________________________ 
 
Data __________________________ 
 
Investigador presente 
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Anexo 5 Exemplo de programação de um ensaio no estudo dois 
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Anexo 6 Script de Maya para gerar bolas aleatoriamente. 

 

 

 



Anexos 

206 

 

 



Anexos 

 
207 

Anexo 7 Rotina em c para a introdução de parâmetros experimentais no BioMoSE 
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 Anexo 8 Luminâncias estudo 2 

Medições luminâncias 25° 

25°	  experiência	  2	   Medições	  luminância	   25°	  experiência	  2	   Medições	  luminância	  
Lado	  esquerdo	   	   	  	   Lado	  direito	   	   	  	  
Circulos	   Esfera	   	   Cinza	   Circulos	   Esfera	   	   Cinza	  
8,59	   8,25	   Centro	   21,25	   8,38	   8,14	   Centro	   23,07	  
8,51	   8,80	   Esquerda	   22,10	   8,19	   7,25	   Esquerda	   19,97	  
8,54	   7,27	   Direita	   21,65	   8,27	   8,66	   Direita	   22,25	  
8,47	   6,54	   Cima	   23,16	   8,31	   6,90	   Cima	   21,07	  
8,41	   6,95	   Baixo	   	  	   8,70	   6,28	   Baixo	   	  	  
8,25	   	   	   	  	   8,45	   	   	   	  	  
8,32	   	   	   	  	   8,32	   	   	   	  	  
8,37	   	  	   	  	   	  	   8,12	   	   	   	  	  
8,43	   7,56	   	  	   22,04	   8,34	   7,45	   	  	   21,59	  
Valores	  médios	  Circulos,	  Esfera	  F.cinza	   Valores	  médios	  Circulos,	  Esfera	  F.cinza	  
Lfundo	   Ponderação	  f.cinza	  e	  f.circulos	   Lfundo	   Ponderação	  f.cinza	  e	  f.circulos	  
	  	   16,11	   	   	   	  	   15,81	   	   	  	  
	  	   	   	   	   	  	   	   	   	  	  
Lesfera	   7,56	   	   	   Lesfera	   7,45	   	   	  	  
	  	   	   	   	   	  	   	   	   	  	  
Contraste	   0,36	   	   	   Contraste	   0,36	   	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
25°	  experiência	  3	   Medições	  luminância	   	   25°	  experiência	  3	   Medições	  luminância	   	  	  
Lado	  esquerdo	   	   	   Lado	  direito	   	   	  	  
Circulos	   Esfera	   	   Cinza	   Circulos	   Esfera	   	   Cinza	  
8,63	   6,65	   Centro	   22,24	   8,18	   7,18	   Centro	   23,02	  
8,38	   6,78	   Esquerda	   21,49	   8,35	   7,17	   Esquerda	   20,55	  
8,65	   7,53	   Direita	   21,69	   8,62	   7,76	   Direita	   20,75	  
8,16	   	   	   21,25	   8,57	   	   	   21,02	  
8,42	   	   	   	   8,27	   	   	   	  	  
8,23	   	   	   	   8,16	   	   	   	  	  
8,42	   	   	   	   8,16	   	   	   	  	  

8,21	   	   	   	   8,25	   	   	   	  	  

8,39	   6,99	   	  	   21,67	   8,32	   7,37	   	  	   21,34	  

Valores	  médios	  Circulos,	  Esfera	  F.cinza	   Valores	  médios	  Circulos,	  Esfera	  F.cinza	  

Lfundo	   Ponderação	  f.cinza	  e	  f.circulos	   Lfundo	   Ponderação	  f.cinza	  e	  f.circulos	  

	  	   15,87	   	   	   	  	   15,65	   	   	  	  

	  	   	   	   	   	  	   	   	   	  	  

Lesfera	   6,99	   	   	   Lesfera	   7,37	   	   	  	  

	  	   	   	   	   	  	   	   	   	  	  

Contraste	   0,39	   	   	   Contraste	   0,36	   	   	  	  
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	  Medições	  luminâncias	  55°	  
55°	  Experiência	  2	   Medições	  luminância	   55°	  Experiência	  2	   Medições	  luminância	  

Lado	  esquerdo	   	   	   Lado	  direito	   	   	  	  

Circulos	   Esfera	   	   Cinza	   Circulos	   Esfera	   	   Cinza	  
7,01	   6,70	   Centro	   19,20	   7,32	   6,29	   Centro	   20,29	  
7,14	   7,48	   Esquerda	   19,81	   6,84	   6,38	   Esquerda	   19,08	  
7,54	   6,42	   Direita	   21,24	   7,78	   7,40	   Direita	   19,58	  
7,11	   6,12	   Cima	   	   7,57	   5,22	   Cima	   	  	  
7,89	   5,84	   Baixo	   	   7,11	   5,87	   Baixo	   	  	  
6,87	   	   	   	   6,97	   	   	   	  	  
7,85	   	   	   	   6,84	   	   	   	  	  
7,62	   	   	   	   6,96	   	   	   	  	  
7,38	   6,51	   	  	   20,08	   7,17	   6,23	   	  	   19,65	  
Valores	  médios	  Circulos,	  Esfera	  F.cinza	   Valores	  médios	  Circulos,	  Esfera	  F.cinza	  
Lfundo	   Ponderação	  f.cinza	  e	  f.circulos	   Lfundo	   Ponderação	  f.cinza	  e	  f.circulos	  
	  	   14,56	   	   	   	  	   14,23	   	   	  	  
	  	   	   	   	   	  	   	   	   	  	  
Lesfera	   6,51	   	   	   Lesfera	   6,23	   	   	  	  
	  	   	   	   	   	  	   	   	   	  	  
Contraste	   0,38	   	   	   Contraste	   0,39	   	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
55°	  Experiência	  3	   Medições	  luminância	   	   55°	  Experiência	  3	   Medições	  luminância	   	  	  
Lado	  esquerdo	   	   	   Lado	  direito	   	   	  	  
Circulos	   Esfera	   	   Cinza	   Circulos	   Esfera	   	   Cinza	  
6,85	   5,75	   Centro	   19,66	   6,60	   7,36	   Centro	   21,48	  
6,57	   7,45	   Esquerda	   18,97	   6,43	   6,15	   Esquerda	   19,61	  
6,60	   6,29	   Direita	   21,75	   6,91	   6,02	   Direita	   19,53	  
6,32	   	   	   	   6,45	   	   	   	  	  
6,45	   	   	   	   6,58	   	   	   	  	  
6,59	   	   	   	   7,50	   	   	   	  	  
6,50	   	   	   	   6,42	   	   	   	  	  
6,76	   	   	   	   7,06	   	   	   	  	  
6,58	   6,50	   	  	   20,13	   6,74	   6,51	   	  	   20,21	  
Valores	  médios	  Circulos,	  Esfera	  F.cinza	   Valores	  médios	  Circulos,	  Esfera	  F.cinza	  
Lfundo	   Ponderação	  f.cinza	  e	  f.circulos	   Lfundo	   Ponderação	  f.cinza	  e	  f.circulos	  
	  	   14,27	   	   	   	  	   14,38	   	   	  	  
	  	   	   	   	   	  	   	   	   	  	  
Lesfera	   6,50	   	   	   Lesfera	   6,51	   	   	  	  
	  	   	   	   	   	  	   	   	   	  	  
Contraste	   0,37	   	   	   Contraste	   0,38	   	   	  	  
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Anexo 9 Médias, medianas, desvios padrão, mínimos e máximos estudo dois. 

Média, mediana, desvio padrão, mínimo e máximo. 

Excentricidade e vecção (Experiência dois) 

	   	   60km/h	   65km/h	   70km/h	   75km/h	  

Ref	  

80km/h	   85km/h	   90km/h	   95km/h	   100km/h	  

Sem	   Média	   7,37	   13,14	   20,83	   34,94	   52,09	   35,35	   16,52	   10,58	   8,01	  

Vecção	   Mediana	   4,17	   12,50	   16,67	   29,17	   54,17	   33,33	   16,67	   8,33	   8,33	  

25°	   Desv.	  P.	   8,18	   9,13	   13,39	   8,76	   12,09	   8,71	   7,56	   9,10	   6,69	  

	   Mínimo	   0,00	   4,17	   4,17	   25,00	   37,50	   25,00	   4,17	   4,17	   0,00	  

	   Máximo	   20,83	   33,33	   50,00	   54,17	   75,00	   50,00	   29,17	   33,33	   25,00	  

	   	   60km/h	   65km/h	   70km/h	   75km/h	  

Ref	  

80km/h	   85km/h	   90km/h	   95km/h	   100km/h	  

Com	   Média	   21,80	   26,85	   29,81	   36,86	   52,55	   38,14	   17,74	   11,54	   5,13	  

Vecção	   Mediana	   20,83	   25,00	   29,17	   41,67	   50,00	   37,50	   16,67	   8,33	   4,17	  

25°	   Desv.	  P.	   9,94	   13,40	   16,03	   9,60	   17,30	   7,38	   8,59	   11,56	   8,01	  

	   Mínimo	   8,33	   4,17	   8,33	   20,83	   25,00	   29,17	   4,17	   0,00	   0,00	  

	   Máximo	   41,67	   47,83	   62,50	   50,00	   79,17	   54,17	   34,78	   33,33	   29,17	  

	   	   60km/h	   65km/h	   70km/h	   75km/h	  

Ref	  

80km/h	   85km/h	   90km/h	   95km/h	   100km/h	  

Com	   Média	   39,74	   41,82	   44,04	   46,47	   51,14	   44,87	   35,77	   34,82	   22,11	  

Vecção	   Mediana	   41,67	   39,13	   45,83	   45,83	   50,00	   45,83	   37,50	   33,33	   16,67	  

55°	   Desv.	  P.	   12,69	   12,19	   12,74	   7,19	   9,58	   13,94	   13,19	   12,02	   13,43	  

	   Mínimo	   20,83	   20,83	   25,00	   33,33	   33,33	   12,50	   8,33	   20,83	   4,17	  

	   Máximo	   70,83	   60,87	   66,67	   62,50	   70,83	   66,67	   60,87	   65,22	   45,83	  

	   	   60km/h	   65km/h	   70km/h	   75km/h	  

Ref	  

80km/h	   85km/h	   90km/h	   95km/h	   100km/h	  

Sem	   Média	   12,92	   20,78	   24,11	   36,54	   46,60	   36,86	   25,64	   21,47	   12,50	  

Vecção	   Mediana	   8,33	   20,83	   21,74	   33,33	   43,48	   37,50	   25,00	   20,83	   8,33	  

55°	   Desv.	  P.	   10,16	   13,03	   8,51	   11,68	   15,29	   13,27	   12,60	   13,16	   9,77	  

	   Mínimo	   0,00	   4,17	   12,50	   20,83	   25,00	   12,50	   8,33	   4,17	   0,00	  

	   Máximo	   30,43	   54,17	   45,83	   62,50	   69,57	   58,33	   50,00	   54,17	   33,33	  
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Média, mediana, desvio padrão, mínimo e máximo. 

Excentricidade e vecção sem acção motora (Experiência três) 

	   	  
60km/
h	  

65km/
h	  

70km/
h	  

75km/
h	  

Ref	  
80km/h	  

85km/
h	  

90km/
h	  

95km/
h	  

100km/
h	  

Sem	   Média	   7,52	   12,97	   20,13	   27,19	   55,42	   38,33	   20,64	   10,83	   4,17	  
Vecçã
o	   Mediana	   4,26	   12,50	   16,67	   27,63	   56,25	   37,50	   16,67	   8,33	   4,17	  

25°	  
Desv.	  
Pad.	   9,97	   6,64	   9,52	   10,60	   13,61	   8,52	   9,25	   7,91	   3,93	  

	   Mínimo	   0,00	   4,17	   8,33	   12,50	   29,17	   20,83	   8,33	   0,00	   0,00	  

	   Máximo	   33,33	   25,00	   33,33	   41,67	   83,33	   50,00	   37,50	   29,17	   8,33	  

	   	  
60km/
h	  

65km/
h	  

70km/
h	  

75km/
h	  

Ref	  
80km/h	  

85km/
h	  

90km/
h	  

95km/
h	  

100km/
h	  

Com	   Média	   13,75	   21,44	   26,25	   30,11	   54,82	   40,11	   19,62	   7,92	   4,17	  
Vecçã
o	   Mediana	   12,50	   19,70	   25,00	   28,22	   53,26	   37,50	   12,69	   6,25	   0,00	  

25°	  
Desv.	  
Pad.	   8,35	   9,11	   11,46	   8,06	   10,49	   13,07	   19,23	   6,04	   6,81	  

	   Mínimo	   0,00	   8,33	   8,33	   20,83	   37,50	   25,00	   0,00	   0,00	   0,00	  

	   Máximo	   29,17	   37,50	   45,83	   45,83	   70,83	   62,50	   58,33	   20,83	   16,67	  

	   	  
60km/
h	  

65km/
h	  

70km/
h	  

75km/
h	  

Ref	  
80km/h	  

85km/
h	  

90km/
h	  

95km/
h	  

100km/
h	  

Sem	   Média	   10,83	   15,21	   22,30	   36,22	   48,91	   35,13	   22,50	   13,77	   11,67	  
Vecçã
o	   Mediana	   6,25	   12,50	   18,75	   36,14	   50,00	   31,88	   20,83	   10,42	   10,42	  

55°	  
Desv.	  
Pad.	   10,79	   14,96	   13,16	   13,36	   17,13	   9,38	   8,61	   10,75	   11,92	  

	   Mínimo	   0,00	   0,00	   4,17	   12,50	   20,83	   25,00	   12,50	   0,00	   0,00	  

	   Máximo	   33,33	   54,17	   43,48	   58,33	   70,83	   54,17	   41,67	   29,17	   33,33	  

	   	  
60km/
h	  

65km/
h	  

70km/
h	  

75km/
h	  

Ref	  
80km/h	  

85km/
h	  

90km/
h	  

95km/
h	  

100km/
h	  

Com	   Média	   42,08	   39,17	   42,46	   48,75	   51,25	   42,50	   41,67	   34,58	   27,92	  
Vecçã
o	   Mediana	   41,67	   39,59	   44,66	   47,92	   54,17	   45,83	   43,75	   33,34	   25,00	  

55°	  
Desv.	  
Pad.	   7,21	   9,04	   15,34	   12,74	   7,36	   12,23	   15,21	   19,65	   19,15	  

	   Mínimo	   33,33	   25,00	   16,67	   29,17	   33,33	   16,67	   20,83	   4,17	   8,33	  

	   Máximo	   54,17	   50,00	   62,50	   66,67	   58,33	   54,17	   66,67	   70,83	   54,17	  
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Média, mediana, desvio padrão, mínimo e máximo. 

Excentricidade e vecção com acção motora (Experiência três) 

	   	  
60km/
h	  

65km/
h	  

70km/
h	  

75km/
h	  

Ref	  
80km/h	  

85km/
h	  

90km/
h	  

95km/
h	  

100km/
h	  

Sem	   Média	   7,14	   13,46	   19,28	   30,56	   54,04	   37,08	   21,64	   14,66	   6,67	  
Vecçã
o	   Mediana	   4,17	   12,50	   18,75	   31,25	   58,33	   37,50	   23,87	   14,95	   6,25	  

25°	  
Desv.	  
Pad.	   9,05	   10,76	   9,94	   10,08	   14,81	   9,31	   8,76	   9,29	   5,96	  

	   Mínimo	   0,00	   0,00	   0,00	   8,33	   25,00	   16,67	   4,17	   4,17	   0,00	  

	   Máximo	   29,17	   30,43	   33,33	   41,67	   69,57	   50,00	   30,43	   29,17	   16,67	  

	   	  
60km/
h	  

65km/
h	  

70km/
h	  

75km/
h	  

Ref	  
80km/h	  

85km/
h	  

90km/
h	  

95km/
h	  

100km/
h	  

Com	   Média	   17,61	   17,70	   25,18	   37,27	   40,83	   37,25	   18,86	   10,83	   10,00	  
Vecçã
o	   Mediana	   15,16	   14,59	   25,00	   39,59	   41,67	   38,32	   20,83	   6,25	   4,17	  

25°	  
Desv.	  
Pad.	   10,85	   11,65	   14,75	   7,61	   9,98	   11,21	   8,26	   15,86	   12,30	  

	   Mínimo	   0,00	   8,33	   4,17	   25,00	   20,83	   20,83	   4,17	   0,00	   0,00	  

	   Máximo	   37,50	   47,83	   54,17	   45,83	   58,33	   54,17	   29,17	   45,83	   33,33	  

	   	  
60km/
h	  

65km/
h	  

70km/
h	  

75km/
h	  

Ref	  
80km/h	  

85km/
h	  

90km/
h	  

95km/
h	  

100km/
h	  

Sem	   Média	   9,71	   16,36	   25,56	   30,48	   50,17	   34,61	   20,89	   17,08	   12,50	  
Vecçã
o	   Mediana	   8,71	   10,42	   25,00	   29,17	   50,00	   35,57	   20,83	   16,67	   14,59	  

55°	  
Desv.	  
Pad.	   8,12	   13,99	   5,60	   9,48	   11,02	   5,84	   8,73	   11,36	   7,08	  

	   Mínimo	   0,00	   4,17	   16,67	   12,50	   35,00	   25,00	   8,33	   4,17	   0,00	  

	   Máximo	   25,00	   45,83	   37,50	   41,67	   70,83	   41,67	   37,50	   37,50	   20,83	  

	   	  
60km/
h	  

65km/
h	  

70km/
h	  

75km/
h	  

Ref	  
80km/h	  

85km/
h	  

90km/
h	  

95km/
h	  

100km/
h	  

Com	   Média	   39,17	   42,06	   46,25	   42,37	   43,97	   42,48	   37,08	   29,71	   24,58	  
Vecçã
o	   Mediana	   37,50	   41,29	   43,75	   41,67	   47,92	   42,58	   39,59	   29,80	   27,09	  

55°	  
Desv.	  
Pad.	   16,34	   8,95	   11,86	   7,65	   16,45	   8,24	   11,02	   8,21	   16,25	  

	   Mínimo	   20,83	   33,33	   33,33	   30,43	   8,33	   29,17	   8,33	   16,67	   4,17	  

	   Máximo	   66,67	   60,87	   66,67	   54,17	   62,50	   54,17	   50,00	   41,67	   45,83	  

 
 



 

 

 

 

referências em footnote 

 

 

(Essilor, s.d.; Tresilian, 1999); (Poirier & Gurnsey, 2005); (Burke, 2004; 

Campos, 2006; Campos, Leitão, & Rodrigues, 2007; HASTE, 2005; Jacob, 2005; 

Tresilian, 1999; Vogel, 2003) 


