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Resumo 

Milchnrlo Neto , E F I l( Í(? dos veículos pesados na capacidodr r nrlnvra.< df' 
p1sta simples . Sa' .os. 199 5. 1 36 pág. Dissertação (Mestía·:~. - -_s~o ia de 
Engenharia de SZ,:. ~ :• iOS, Universid«de de São Paulo. 

O objetivo deste trabalho é analisar a influência do:; veícu:c::; pesados na 

capacidade de rodov1as de pista simples e mão dupla de dire.::ãú at ravés da 

determinação de fatrres de equivalência veicular para diversos con1pnrnento~ e 

magnitudes de acl ives .4. presença de veículos de grande porte em ruc:ovias de pista 

simples contribui para a redução dos níveis de serviço devido ~0 <:<> 1.1 t<tl'fl~r-Jho ~ 

desempenho. Um caminhão ocupa mais espaço na via que um automóvel, em função 

de seu maior comprit n ~ nto , reduzindo a capacidarle da via. Numa rodovia de pista 

simples, os automove!s devem ultrapassar os veículos pesado:;; cas.:) a 

ultrapassagem não seja possível, ocorre a formação de peiotões . que ocasionilm 

uma degradação no nível de serviço. 

O método pruiJOSlo determina os fatores de equivalfncla ã pnrtir de.:; 

velocidades médias dos veículos ao longo dos aclives e das oportunidades de 

ultrapassagem. Para o cáicu lo dos headways na corrente oposta necessários para 

uma ultrapassagem. este trabalho propõe um novo modeio cinemático de 

ultrapassagem. Os fato res de equivaiência são calculados para tliversas categorias 

veiculares; um conjunto de tabelas det erminadas a partir da composição de trâtego 

observada é também apresentado. O efeito da sobrecarga na capacidade é eswdaúo 

para a categoria de caminhões mais comum, os caminhões semi-pesados. 

Palavras-chave:: Capacidade (etc.) 
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Abstract 

Machado Neto, E.F. lmpacts of heavy vehicles on the capacity n~ í: · !nne highways . 
São Carlos, 1995. 1 36 pág. Dissertação (Mestrado)- Escola o ~ · nn<>nharia de São 
Carlos, Unlvérsidade de São Paulo. 

This study assesses the impacts of heavy vehicles on the capé!City of two-lane 

highways through equivalency factors determined for various grade lengths and 

magnitudes. Heavy vehicles impact negatively the capacity of two·lilne highways due 

to their size and performance. As a truck is longer than a car, it reduces the capacity 

of the road dueto its length. Given that trucks have poorer performances than cars , 

in a two-lane road, car~ !)Pnera ll~' pass trucks, and platoons are formed when 

passing opportunities are scarce. The formation of platoons cause a. noticeab!e 

reduction on the levei of service. 

The proposed method calculates equivalency factors from the averaqe 

speeds on grades and from the passing opportunities. A ne\A.' c!!lematic model for 

the passing maneuver that is able to determine the required headways in the 

opposite flow for a safe passing maneuver is proposed. The equivalency factors are 

determined for a set of pre-defined vehicula; classes; a set of truck equivalents is 

aiso calculated for the observed traffic mix. The effect of overloadiny 011 ca~-tacity is 

analized for t he most common truck type. 

Keywords: Capacity (etc.) 



Capitulo 1 

Introdução 

1.1 Contexto 

O número de veículos de- crande pon~ (quaisquer caminhões e ônibus) que t rafegam 

em rodov ia!> dé pistu ~irn p l es rro t!Stado de Sdo Pau lo e no Brasi l chega ã. rríveis 

elevados em detern'linadas rodovias, quando comparados a percentuais 

estrangeiros. No Br~si i , 70% da carga é \ré\II ~ IJOftêtuo pelo modo rodov iár io, contra 

25% nos EüA, 18% na Aiemanha e 28% na França [Mini stério dos Transpori.e !> , 1993]. 

A safra canaviei;-a, que s~ estende anual ment~ de maio a nov<:mbíO, 

contr ibui para um aumento no número de caminhões nas rodovias de pista sirnpies 

do interior de São Paulo. Veículos bastante carregados, cuja relação potência-peso é 

inferior ao mínimo recomendado de 6 cv/t, trafegam a velocidades muito baixas, 

causando a formação de pelotões, e reduzindo o níve l de serviço dessas vias. Esse 

problema é mais pronunciado em t recho em aclives. 

O nível de serviço das rodov ias de pista simples é descrito em f unção da 

ve locidade média de viagem, do t empo perdido em pelotões à espera de chances 

para ultrapassagens, e da re lação entre o volume e a capacidade da rodovia. Quanto 

mais o volume da v ia se aproxima de sua capacidade, maior é a chance de formação 

de pe lotões atrás de algum veículo mais lento, atrasando a viagem e diminuindo a 

ve locidade média da mesma. Dadas as característi cas operacionais dos ônibus e 

caminhões, que os fazem trafegar a baixas velocidades nos aclives, a presença de 

veículos de g rande porte numa corrente de t ráfego cont ri bu i para uma redução do 
\ 

níve l de serviço da rodovi a. 

O Highway Cap acity Manual (HCM) (TRB, 1985} propõe um método para 

cálculo da capacidade e identificação do nível de serviço das rodovias de pista 

simples baseado nas características da cada rodovia, ent re as quais se inclui a 

composição do tráfego, onde o volume de veículos de g rande porte é contabilizado 

em termos de automóveis equivalentes . 

e 1 
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Quanto maior for o fator de equivalência veicular d ~ um veículo de grande 

pane. mator é o seu impacto na capacidade das rodovias de pista simples . É 

bastante provável que os fatores de equivalência para os veículos de grande porte 

E- ttLü flifctous no HCM não sejam adequados à realidade brasileirõ.. 

1.2 Objetivos da dissertação 

O objetivo deste trabalho é avaliar o impacto causado pelos veícu los de grande 

porte na capacidade de trechos contínuos em aclive de rodovias de pista simples, 

através dos fatores de equivalência para cada categor ia veicular. Assim, as seguintes 

metas podem ser definidas: 

1 . Estabelecer os fatores de equivalência veicu lar para todas as categorias de 

veículos de grande porte. Para isso é necessário: 

o Revisar a literatura existente sobre o ass unto; 

., Definir o método para dete rminação dos equival(:!ntes veiculares mais 

adequado às condições brasileiras; 

• Definir as categorias veiculares a serem estudadas; 

• Coletar dados para aplicar o método; 

" Cak:u!ar os fator~s de equivalência para ca.da cate:]ori~ v eindil r . 

2. Analisar o impacto da sobrecarga em veículos de grande porte na capacidade das 

rodovias de pista simples. 

1.3 Escopo do estudo 

Este estudo será conduzido em duas frentes bás icas. Pr imeiro, uma ampla rev isão 

bibliográfica sobre capacidade, nível de serviço, equivaientes veiculares e 

ultrapassagens em rodovias de pista simples. Depois, uma anáiise do 

comportamento dos veícu los de grande porte nas rodovias brasileiras. 

Desde que uma grande quantidade de dados são necessários para se 

apresentar resultados acurados, o estudo é limitado aos fatores que poderão ser 

atingidos. Os dados serão co letados apenas para propiciar uma avaliação do impacto 

das categorias veiculares na capacidade de rodovias de pista simples. Os outros 
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fatores q ue afetam a capõcidade são im portantes mas não fazem parte dos. c,b_ietivos 

desse estud o . Todos e les estão descritos na revisão bib liog ráfica. 

Urna amostragem ç;ioh~l do comportamento dos veículos tJ<:::sados nas 

rodovias paul i~tas e !Jr.::sile:i~<J. ;; está fora do alcance desse estud" rnas a 

metodologia aq ui ap rese n t~dê1. [H)de se r usada nu m projeto de maior ilt)í iH o ~,,:,, , c . ,1. 

1.4 Organização da dissertação 

A dissertação está o rganizada da seg uinte fo rm a: 

O capítul o 1 fo i reservado à int rod ução, exposição do problema e d efin icão dos 

objet ivos e metas. No capít ulo 2 apre senta-se uma revisão bib liog ráfica relativa a 

capacidade e níve! de serviço de rodovias de pista simples . No ct4pítu!o 3 é 

apresentada a revisão d(l. l it. ert~.tura sobre eq r1 ivalênciil vPicu!ar e no ci'lpítu!o ·~ , sob:e 

as manobras de ultrapassagern. O capítulo 5 descreve as coletas de dados, 

enfocand o equipamentos e métodos ut ilizados e apresenta uma aná lise p reliminar 

dos dados . No capítu lo 6 estão os resu ltados do estudo - curvas e tabe las com os 

fatores de equivalência veicu lar - e uma análise do problema da sobreca.rg a na 

capac idade v iária. O capírulo 7 está reservado às conclusões e recomendações deste 

t rabalho . 
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Capitu lo 2. 

C~pL ~~ ~lade e Nível de Serviço 

Os conce ito~ de capacidade e nível de serviço são fu nd :tmentais para a análi se da 

interação de veículos e rodovias. A análise da capacid<!de visa estimar a máxima \ 

quantidade dQ tráfego que pode ser acomodada em ur;-; il d<.:do rodovia, mantendo as ~ 
condições operacionais tlesejadus, e os níveis de :;erviço def:nem as condiçõe~ ( 

operacionais relacionadas ao volume de tráfego que pode ser acomodado em cada 

nível. 

Em sua t erceira edição, o Highwav Capacity Manual (HCM) é uma das 

principais referências na análise de capacidade, e a grar:d e maiori .:.: Jas defhdc,.0E:s E: 

explicações presentes nesse capítulo são encontradas no HCM. 

2.1 Capacidade 

2. 1.1 Definição 

Segundo a ed ição de 1985 do HCM, capacidade é o maror voiume horário de 

veículos que pode passar por uma seção de conuole Je urlld rodovia sob 

determinadas cond ições. Uma tradução fiel ao HCM de 1 985 poderia ser da seguinte 

forma: 

Capacidade de uma instalação (onde se incluem as rodovias) é o máx imo volume 

horário que pode se r razoave lme nte esperado de pessous ou veícu los t ranspondo 

um ponto ou segmento uniforme de uma pista durante wn dado período de 

le rnpo sob condições predominantes de tráfe go, de pi sta e de controie. 

Segundo McShane & Roess [ 1 990, pág. 1 921. vários pontos chaves podem ser 

anali sados nessa definição: 

1. A capacidade de uma instalação depende de cond ições predominantes. Condições 

de tráfego referem- se à compos ição do tráfego que usa a instalação, geralmente 

expressa pela proporção de automóveis, caminhões, ônibus e veículos de 

recreação (RV) na corrente de tráfego. Condições de pista referem-se às 

t> 4 
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caracte r t.~tr c::<- 9eométricas da via, como velocidade de projeto, al inhamento 

vertical c I C" ,zont al. número, largura e configuração das faixas de t ráfego e 

largu r2 C!:>- ::-c-:-:stamentos e dos canteiros centrais. Condições de cont ro le 

re fe rerr:- ~'· . - ·esença de controles que causam impacto ao uso das pistas. como 

sinats de u. , ::~ t o. sinais de PARE e DÊ A PREFERÊNCIA controles de uso das 

faixas de t ràí':'SJ O. vias de fa ixa única e outros. Qualquer mudança nas condições 

predominar, ;:~;. resultam em mudança na capacidade. 

2. Capacidade refe re-se a um "ponto ou segmento uniforme" de uma instalação. A 

análise da capacidade é conduzida para segmentos da instalação que tenham 

cond!ÇÕ!:!S ur. !fo:mes de tráfego, de pista e de controle. Como a capacidade 

depende desses fatores, segmentos não uniformes têm capacidades diferentes. 

3. Capacidade é fl máximo fluxo que uma instalação pode acomodar. O peíiodo de 

análise é gerai mente o período de 1 5 minutos de pico na hora de interesse. A 

capacidade re fere-5e ao máximo flux o que a instalação pode acomodar num 

período de 1 5 minutos, convertidos para vo!ume horário, e não o máx!mo vciume 

acomodado numa hora inteira. 

4. Capacidade é definida com base em valores que tenham uma probabili dade 

razoáve l de ocorrência, ou seja, a capacidade de uma dada instalação é a taxa de 

fiuxo que pode ser repetidamente alcançada durante cada período de pico para o 

qual ex ista suficiente demanda, e que possa ser alcançada em qualquer 

instalação com características similares. em qualquer lugar dos Estados Unidos. 

Ass im, situações localizadas de t axas de t ráfego maiores que a capacidade 

estabelec ida podem ocorrer, mas são ocorrências isoladas que não se repet em 

mesmo em locais similares nos Estados Unidos. Isso ocorre pois as características 

dos motorist as variam de loca l para local e mesmo o volume absoluto de tráfego 

pode variar no dia-a-dia de local para local. 

Uma das g randes dúvidas que um engenheiro de tráfego deveria ter é se 

essa definição pode ser estendida para locais fora dos EUA, como o Brasil, e se 

essas taxas horárias que representam a capacidade em terras americanas podem 

ser "razoavelmente esperadas" no Brasil. 

5. Capacidade pode ser definida em termos de pessoas/hora ou veículos/hora 

(veíc/h), dependendo do tipo de instalação analisada. O HCM de 1985 [TRB, 

1985] inclui processos para determinação de capacidade em instalações para 

pedestres, onde a capacidade é dada em termos de pessoas/hora. Nas outras 

instalações (rodovias, interseções, etc), a capacidade é dada em termos de veíc/h. 
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2. 1.2 Capacidade de rodovias de pista simples 

/!. Cê<pacidade de uma rodovia de pista simples ·~ ';tabelecida pelo HCM/1985 , em 

2800 veículos de passageiro/hora (vpph). cot t~td~rando o tráfego em ambas as 

dll (·ç-oes e a rodovia sob condições ideai s, deftntdas de fo rma a não proporcionar 

n~nh11 ma restrição das condições geométricas. d e t1 á f ego, ou ambiental. São elas: 

~ Veloc idade de projeto maior ou igual a 97 km/ h (60 mph); 

o Larg ura das pistas maior ou igual a 3,6 m (1 2 pés); 

Q Largura dos acostamentos maior ou igual a 1,8 m {G p~s); 

• Nenhuma zona de ultrapassagem proibida; 

o Tráfego composto somente por automóveis: 

o Distribuição do tráfego em 50% para cada direçao: 

o Nenhum impedimento ao escoamento do tráfego {nenhurna condição de 

controle); 

o Greide em nível. 

O f luxo em uma direção limita e intetage com o fluxo de outra, tüínando 

impraticável acomodar em rodovias de pista simpies 2000 veícuios de 

passageiro/hora/faixa de t ráfego (vpphpf), valor que reflete a capacidade de 

rodov ias de pista dupla, segundo o HCM. O valor de 2800 vpph fol definido por 

Krumins I 198 1 J e adotado pelo HCM de 1 985, contra os 2000 vpph adotados no 

HCiv1 de 1965, para rodovias de pista simples. 

Essa mudança é resultado de uma nova consideração do impacto causado 

pela dist ribuição direcional de tráfego na capacidade, uma vez que no HCM/1965 

cada automóvel ad icional no fluxo oposto ocasionava a diminuição da capacidade 

em um automóvel no outro f luxo iHRB, 1965 , páy. 76). 

2. 1.3 Fatores que influenciam na capacidade 

Os fatores que influenciam na capacidade de uma rodovia de pista simples podem 

ser divididos em: 

• Fatores geométricos: largura da pista e do acostamento, declividade, traçado, 

velocidade de projeto, porcentagem de zonas de ultrapassagem permitida, etc. 
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o Fatores relativos ao tráfego: tipo de veículo e suas caracte rísticas de 

desempenho, distribuição direcional do tráfe:~J O. ca racterísticas elos motoristas , 

etc; 

~ Fatores ambientais: condições atmosféricas, lu mH1 ·:.> s idade, etc. 

Os dois primeiros grupos de fatores for<tlll largamente estudados e serão 

abordados a seguir. A consideração dos fatores ambientais na capacidade de uma 

maneira acurada é difícil pela escassez de dados e estudos conclusivos, apesar de 

que intuitivamente aceita-se que durante uma {:huva, à noite e com neblina , a 

capacidade fica reduzida se comparada com um dia cla ro e com sol. [Krumins, 1981, 

pág. 1 2] . 

O método do HCM para a determinação da capacidade considera o efeito 

desses fatores corrigindo a capacidade ideal de 2800 vpph por meio de tatores de 

ajuste . Além disso, o HCM separa a análise da capacidade em duas situações 

distintas: análise de condições gerais de terreno (pl"no, ondulado ou montanhoso) e 

análise de aclives. Em alguns casos há diferença emre os farores áe ajuste para as 

duas situações. 

2.1.3.1 Larguras das faixas de tráfego e dos acostamentos 

Os métodos de a nálise padrão da capacidade impõe reduções suhstanciai s à 

capacidade de rodovias de pista simples com fai xas de tráfego de la rgura inferior a 

3 ,6 m e acostame ntos de la rgu ra inferior a 1 ,8m. Fntretanto, não existem evidências 

de uma base empírica para estas reduções. Os fatores de ajuste para as larguras têm 

mudado pouco desde a primeira edição do HCM, em 1950. O HCM de i 965 aiega 

que estes fatores de ajuste refletem a redução da velocidade de fluxo livre pelos 

motoristas com a redução da largura das faixas, e a adoção de um comportamento 

mais cauteloso na aceitação de oportunidades de ultrapassagem quando as fai xas 

são mais esueitas . 

Muitos estudos e mpíricos vêm sendo desenvolvidos ao longo dos anos em 

várias partes do mundo, e vários apresentam conclusões conflitantes com as 

adotadas pelos HCM. A grande maioria desses estudos corre laciona as larguras de 

faixa de tráfego e acostamentos às mudanças na velocidade de fluxo livre dos 

veículos. Alguns não verificam diminuição alguma da velocidade em função da 

a lteração das larguras [Mclean, 1989, pág. 225-226). 
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Desde a v~ rsão do HCM de 1950 (Bureau of Public Roads (BPR), 195 0) 

pressupõe-se que a largura ideal das faixas de tráfego é de 3,6m (12 pés). Valores 

menores red uzem a capacidade progressivamente. Segundo o HCM de 196 5, uma 

: al>~a de 2,7 m de largura diminui a capacidade em 24% (TRB, 1965 , pág. 89, Tab. 

S. i). Faixas de tráfego estreitas forçam os motoristas de uma faixa a dirigirem mais 

próximos dos veículos da faixa oposta do que eles realmente desej ariam. A 

sensação de segurança dos motoristas diminui, e essa falta de confiança e 

compensada por uma diminuição na velocidade ou por um aumento dos headways, 

afetando a capacidade. 

A diminuição do t amanho ideal dos acostamentos (6 pés ou 1,8m) diminui a 

iargura efetiva da faixa de tráfego, transmitindo ao motorista a impressão de uma 

pista mais estreita. Estudos realizados pelo BPR most ram que os motoristas tendem 

a manter em média uma d istância de 0 ,8m entre os pneus externos e a borda do 

pavimento [Pauis, 192 5), e de 1 ,8m entre dois carros lado a lado ou em direção 

cont rári a [Thompson & Hebden, 193 7). Esse valor de 1,8m foi tomado como padrão 

para a distância preferida pelos motoristas de qualquer obstrução lateral desde a 

versão de 1950 do HCM. 

O HCM de 198 5 introduziu a largura dos acostamentos como fator que afeta 

a r apacidade em substituição à desobstrução lateral, presente no HCM de 1965, 

mantendo praticamente os mesmos valores anteri ores para os fatores de ajuste, com 

modificações relativas às larguras de pist a inte rmediárias (3,0 e 3,3 m). O efe ito da 

largura das faixas de t ráfego é contabili zado junto com o efeito da largura dos 

acostamentos, por intermédio de um fator de correção único. Estes valores estão na 

Tabela 2.1. 

Tabela 2. 1: Fatores de ajuste para o efeito combinado de larguras de pistas de 
tráfego e de acostamentos, fw [HRB, 198 5, pág. 8-9, Tab. 8-5] 

plstab de 3,6 m pistab de 3,3 m pistab de 3,0 m pistab de 2.7 m 

larguraa dos níveis Nível E níveis Nível E níveis Nível E níveis Nível E 
acostame ntos A até D A até D A até D A até D 

1,8 m 1,00 1,00 0,93 0 ,94 0,84 0,87 0,70 0,76 

1,2 m 0,92 0,97 0,85 0,92 0,77 0,85 0,6 5 0,74 

0,6 m 0,81 0,93 0,75 0,88 0,68 0,81 0,57 0,70 

0,0 m 0,70 0,88 0 ,65 0,82 0,58 0,75 0,49 0,66 

a Onde acostamentos de cada lado tiverem diferl!ntes larguras, usar a largura média 

b Para análises em aclives específicos, use os fatore s do nível E para todas velocidades menores que 72 
km/h. 
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Os fa tores de correção para o níve l E são maiores que os fatores dos outros níveis 

porque a velocidade próx ima da capacidade j á é rel ativamente baixa, fazendo com 

que o impacto da redução das larguras seja diminuído. 

2. 1.3.2 Perfil longitudinal e vertical 

O efeito básico dos perfis longitudinal e vertical de uma rodovia é na d iminuição da 

velocidade média do fluxo de tráfego . Muitos estudos empíricos foram feitos na 

tentativa de relacionar veloc idade de fluxo livre com o per f il da rodovia conforme 

mostra Mclean [1 989, pág. 238-24 3). As variáveis que quantificam o perf il da 

rodovia são conhecidas como hi/lness e bendiness (sinuosidade vert ical e horizontal, 

respectivamente). 

Hi/lness é um índice dado pe la soma de todas as mudanças de altu ra 

(subidas e descid as) dividida pelo comprimento total do trecho considerado (m/ km) 

e bendiness é um índice dado pe la soma de todas as mudanças de direção da 

diret r iz da rodovia, divid ida pelo comprimento total da seção considerada (0 /km). 

Os es tudos rea lizados mostram uma gama muito grande de resultados e uma 

falta de consistência ent re os métodos de prev isão, to rnando duvidosa a validade da 

supos ição da ex istência de relações en tre geometria da v ia e a veloc idade do fluxo 

(Mcl ean, 1989, pág . 244 ]. 

O HCM nunca considerou esses fatores no ajuste da capacidade ideal. 

2. 1.3.3 Condições do pavimento 

Quase todos os estudos sobre velocidades rie duxo liv re re latam rodovias 

com pav imento de asfalto ou concreto com qualid, .. ~ razoáve l. Um estudo de 1939 

(Moyer, 1 9391 relata que as ve locidades médias d1m1nuem cerca de 1 5 km/ h em 

rodovias pav imentadas com cascalho. Um estudo reali zado no Quênia em 1975 

(Hide et a i. , 1975 ) mostrou quedas de 20 km/ h na v~ loc id ade de f luxo livre dos 

automóveis e 5 km/h nas ve locidades dos caminhões. Da m·esma form a, uma análise 

sobre dados brasi leiros em l 987 mostrou red uções de I 6 km/ h para automóveis e 

1 O km/ h para camin hões leves e semi -pesados [Watanada, Dhareshar & Rezende 

Lima, 1987). 

Resultados de um grande número de pesqu isas •m países em 

desenvolvimento têm quantificado reduções nas velocidades de fluxo livre de 
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acordo com a rugosidade do pd\ ,õne mo. Krumins [1981] aponta para a pouca 

importância desse f«tor no cál culn;:-' C<l i>ac idade. 

O HCM não considera est ·:: ::: · n::, ajuste da capacidade. 

2.1.3.4 Porcentagens de zonas G7- ultrapassBgem proibida 

A freqüência de zonas de u.tnpassagem proibida ao longo de uma rod ovia 

de pista simples é usada para caril c-te rizar o projeto da via e para definir condições 

de tráfego esperadas. Uma zona dE' uln a passagem proibida é definida pelo HCM de 

1 98 5 como qualquer segmento de rodovia sinalizado horizontalmente com faixas 

contínuas, ou com distância de visibiiidade de ultrapassagem inferior à 457 m (1500 

pés). Nos procedimentos de cálcu io do HCM é usada a porcentagem média em 

ambos os lados ao longo de uma seção. 

A porcentagem típica de zonas de ultrapassagem proibida encontrada em 

rodov ias de pista simples varia entre 20% e 50%. Valores próximos de 1 00% podem 

ser encontrados em segmentos si!luosos de rodovias em regiões montanhosas. 

Zonas de ultrapassagem proibida t êm um efeito maior em terrenos montanhosos do 

que em t errenos em nível ou ondulados. A formação de grandes pelotões ao longo 

de uma seção da rodovia pode causar impactos maiores que os espeíado:; em umti 

seção adjacen te com oportunidades d~ ul trapassagens 1 e:stritas. 

O HCM de 1985 eng lobou as considerações sobre os impactos causados por 

zonas de ultrapassagem proibida, tipo de terreno (que pode set considerada como 

uma espécie de med ida do perfil vertical) e velocidades de projeto da rodovi a em um 

parâmetro chamado razão volume-capacidade (v/c), que altera a capacidade ideal da 

pista para adequá-la às condições não ideais do projet o geométrico analisado. A 

razão vfc indica a proporção máxima da capacidade que pode ser atingida dentre as 

condições selec ionadas dt: velocidade, porcentagem de zonas de ultrapassagem 

proi!Jida, tipo de terreno, etc. 

Na seção 2.2.1 .2 a razão v/c será estudada mais detalhadamente, como um 

descmor dos níveis de serviço, e na seção 2.2.2 estão as tabelas que relacionam a 

porcentagem de zonas de ultrapassagem proibida com os níveis de serviço e seus 

descr itores. 
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2. 1. 3. 5 Composição do tráfego 

A variedade de veículos que ío rmam a corrente de tráfego, diferente!.. en tre 

si em tamanho e desempenho, ~a~ é.Gi~ l que o impacto causado por um d etEiniii.<..__;.:, 

veículo na capac idade não seja n ~cessariamente o mesmo impacto caus;uir, 

outro veículo. Bas icamente, os veícu los influem na capacidade de duas formas: 

r• .. r 
li i/ 

• Tendo um desempenho inferror ao da média, um determinado veículo at rapalha 

o flu xo norm al do t ráfego, ex igindo manobras de ultrapassagem dos outrDs 

veículos. Enquanto isso não é possível, formam-se pelotões de veículos segu inuo 

um veículo mais lento, contri bu indo para o não aproveitamento homogênec' d;-1. 

via pelos veículos (sobra espaço à frente do veículo lento, que não é ocupado 

pelos veículos que est ão no pe lot ão) 

w Tendo um tamanho maior qu~ d rn édia. o v eículo ocupa mais espaço do que o 

padrão, influindo na capacidade da ;odovi a. 

Desde o HCM de 1950, o efe ito das várias categc1rias veiculares c:; ~r • 
• u v rn ~d idos. ern 

compaiação aos efeitos dos automóveis, presentes em maior quant idade nas v i.::· 

(supõe-se que 1 00% de automóv eis no tráfego seja a composição ideal). A unidatl 

de comparação é o veículo de passageiro equivalente (VPE), que para o autornóv:

vale 1 . 

As categorias cons ideradas pelo HCM são automóveis. caminhões. ônibus e 

veículos recreacionais (RVs). O impacto de cada uma delas está detalhado no 

capítu lo ~ - O HCM t ransforma o VPE das várias categorias em um único fator de 

correção, usando a porcentagem de veículos das categori as presente na cor rent e de 

t ráfego: 

onde 

fHv = ------------
l + Pr (ET - 1) + P8 (E8 - l ) + Pnv(Env - 1) 

fuv = fator d e correção para veículos pesados (caminhões, ônibus e RVs) 

Pr = porcentagem de caminhões na corrente de t ráfego 

E r = equivalente veicular (VPE) dos caminhões 

P8 = porcentagem de ônibus na corrente de tráfego 

E8 = equivalente veicular (VPE) dos ônibus 

Pnv= porcentagem de RVs na corrente de tráfego 

(2 .1) 
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ERv = equivalente veicular (VPE) dos RVs 

Na consideração de aclives específicos, o HCM de 1985 engloba o equivalente 

veicular em um único valor, simplificando o cálculo do fator de ajuste. Estes 

equivalentes veiculares podem ser encontrados no capítulo 3 . 

2.1.3.6 Aclives 

Aclives afetam a capacidade das rodovias de diversas maneiras. A principal 

das razões é que todos os veículos apresentam queda de desempenho quando 

trafegam num aclive. Para os veículos de grande porte, essa queda no desempenho 

é mais pronunciada, fazendo com que a velocidade de subida diminua de forma 

considerável. Além disso, embora não sempre, os aclives estão geralmente 

associados a restrições na rli stância de visibilidade, afetando a propOíção de zonas 

de ultrapassr.gens proibidas e cont r ibuindo pari\ a formi!Çâ0 rlP. pelo:ões l i::lerados 

por um veículo lento. 

Por outro lado, a menor velocidade dos veículos nos aclives e a C(,mponenlt

da força peso na direção cont rária ao movimento contribuem para uma dimii1~içi:;(' 

da distância de freagem dos veículos, quando comparados à operação E:m nível. 

Assim, é possível ter headways menores na subida e manter a segurança. 

O impacto de um aclive na capacidade está di retamente íelacionado aos 

tipos de veículos que trafegam nesse aclive. Assim, o HCM considera os efeitos do~ 

aclives junto com o efeito da composição de tráfego, na determinação dos VPE dos 

veículos. 

O HCM trata os aclives específicos de forma diferente dos segmentos gerais 

de terreno, v isto que os impactos dos veículos de grande porte são relativos à 

severidade da inclinação da rampa. 

2. 1.3.7 Distribuição Direcional 

A capacidade determinada pelo HCM para cada faixa de tráfego, em termos 

de veículos de passageiro por hora é 2000 vpphpf. Segundo este raciocínio, poderia 

ser esperado 4000 vpph em uma rodovia de pista simples, considerando-se os dois 

sentidos. Entretanto, este raciocínio não leva em consideração a interação entre os 

veículos das faixas opostas, que acontece em rodovias de pista simples. A pista 
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oposta é usada para ultrapassagens sempre que houver espaço suficiente entre dois 

veículos sucess ivos para que a manobra seja feita em segurança. 

A presença de v eículos :--:.õ: ~i:; ta opost~ nem sempre permi te as 

ult rapas sagens, principalmente quanm > " volume se aproxima da capacidade. Desta 

forma, es paços mal aproveitados n& ;;rsta, principalmente entre dois pelotões 

sucessivos, reduzem a capacidade. O HC:M de 1965 considerava que a adição de um 

veículo na faixa oposta impunha na outra faixa um gap suficiente para subtrair um 

veículo desta. Assim, o volume tota · nunca seria diferente de 2000 vpph 

considerando-se ambas as faixas (const <.tnte para t odas as distribuições d irecionais) 

e este era um fator que não afet ava a capacidade. 

Krumins [ 1 981] estabeleceu a seguinte relação entre a capacidade e 

dist ribuição direcional: 

Capac idade Total ;;::; 3600 - 16.d [vpph] 

onde d == porcentagem de t ráfego na faixa mais carregada, sendo que 50% ~ d ~ 

1 00%. Note-se que com uma distiibuição direcional 1 00/0 ou seja, 1 00% do fl uxo 

em uma faixa e 0% na outra, a capacidade total cai para 2000 vpph, consistente com 

a capacidade por faixa das rodovias de pista dupla. 

O HCM de 1985 incorporou a contribuição de Krumins [1981 ] e a 

d istri buição direcional passou a ser um fator relevante no cálculo da capacidade. Os 

fatores de correção para a influência da distribuição direcional em segmentos gerais 

de terreno estão na Tabela 2.2. A Tabela 2.3 traz os fatores para aclives específicos. 

Tabela 2 .2: Fatores de ajuste para distri buição d irecional do tráfego em segmentos 
gerais de terreno. [HRB, 1985, Tab. 8-4 , pág. 8-9] 

Distri buição direciona l 

100/0 

90/10 

80/20 

70/30 

60/40 

50/50 

Fator de ajuste fd 

0,71 

0,7 5 

0 ,83 

0.89 

0.94 

1,00 
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Tabela 2.3: Fatores de ajuste para d istribuição direcional do tráfego em aclives 
especfficos. [HRB, 1985 , Tab. 8-8, pág. 8- 11) 

Porcentagem tráfego subindo 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

s 30 

Fator de ajuste 

0.58 

0,6 11 

0,70 

0.78 

0,87 

1,00 

1,20 

1,50 

É interessante notar que se em cond ições gerais de terreno não interessa a 

direção predominante de tráfego (30/70 ou 70/30 tem o mesmo fator de ajus te), 

em aclives específicos é importante diferenciar subida e descida, já que em declive o 

desempenho dos veículos é melhor que em nível ou acl ive, além de ex istirem 

maiores oportunidades de ultrapassagem para os veículos que descem, ao contrári o 

dos veículos que sobem. 

2.1 .3.8 Tipos de Motoristas 

As velocidades livres t endem a ser afetadas pelo motivo e comprimento da 

viagem [Oppenlander, 1 963 e Galin, 1 981 ]. Em geral, velocidades tendem a ser 

maiores em viagens longas e menores quando a viagem é por motivos de lazer 

[Mclean, 1981, pág. 228] . Motoristas ocas ionais tendem a viajar em velocidades 

menor(>s que a dos motoristas reg ulares, q ue conhecem o t rajeto. 

Est e efeito vari a cons iderav elmente em função da localidade. O HCM só 

cons idera o efeito dos t ipos de motoristas para rodovias de pista dupla, onde uma 

população predominante de motori stas ocas ionais pode reduzir a capacidade em 1 O 

a 2 5% (o fator de correção varia de 75 a 90%). No cálculo da capacidade para 

rodovias de pista simples, o HCM não considera o fator motorista. 

2. 1.3.9 Fatores Ambientais 

A literatura existente mostra resultados conflitantes no que diz respeito ao efeito 

dos fatores ambientais sobre a velocidade, possivelmente devido a fatores 

relacionados aos próprios motoristas e definições imprecisas. Velocidades são 

maiores em ambientes rurais do que em ambientes urbanos (Galin, 1 981]. Os efeitos 



... 

? 

" 

• 15 

da noite contra o dia não são claros , provavelmente devido aos diferentes 

propósitos de viagens em diferentes horas do dia. 

Quando diferenças nas velocidades são observadas , elas indicam queda para 

os automóveis e aumento para os caminhões, à noite. Chuvas degradam tanto as 

condições do pavimento como a visibiiidade. Vários autores tem encontrado tanto 

quedas substanciais e variações desprezíveis na velocidade sob chuva 

[Oppenlander, 1966), possivelmente devido à grande variedade de estados 

climáticos (conseqüentemente grande variedade de comportamentos dos motori stas) 

e à generalidade do termo "chuva" [Mclean, 1981, pág. 228). Segundo Krumins 

[ 1 981), dada uma redução de 14 a 1 9% da capacidade de rodovias de pista dupla 

sob chuva Uones , Goolsby & Brewer, 1970), possivelmente em pista simples essa. 

redução seja igual ou maior, devido às maiores dificuldades de ultrapassagens . 

2.1.4 Determinação da capacidade de rodovias de pista simples 

Krumins [1981) li sta uma série de procedimentos de análise de dados que permitem 

a determinação da capacidade de rodovias de pista simples. A capacidade das 

rodovias pode ser estimada a partir de observações do volume de t;áfego ou 

características do fluxo, de extrapolações de tendências ou de experimentos 

contíOiados. Todas estas aproximações serão discutidas a seguir, embora a!gumêl.s 

delas necessitem de dados ou recursos que estão a!ém dos objetivos e 

possibilidades desse estudo e portanto não serão levadas em consideração. 

Krumins determinou a capacidade das rodovias de pista simples canadenses 

utili zando-se dos métodos do máximo fluxo observado, da curva volume-velocidade, 

da distribuição de velocidades e da distribuição direcional (taxa de ultrapassagens) 

encontrando resultados bastante dispersos . 

2.1.4.1 Máximo Fluxo Observado 

É o método mais direto para determinação da capacidade, envolvendo medidas do 

máximo fluxo observado como uma estimativa da capacidade. Essa aproximação 

tem mérito se uma amostra estatisticamente válida for empregada na análi se. 

Mesmo com uma grande base de dados , não há garantia que o fluxo representando 

a capacidade aconteça. Desta forma , o máximo fluxo observado não pode ser 

considerado um estimador acurado da capacidade. 
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Para propósitos de planejamento, a capacidade deve ser um valor repetitório, 

ou seja, o valor da copacidade deve ter uma probabilidade razoável de acontecer, 

segundo definiçim do HCM, já discutida previamente. Eventos pouco prováveis , 

como um fluxo 0:--!'':' rvado muito maior que os outros n :1 • ) devenam ser 

considerados. 

Krumins o bcr:1 vou dois flux os significantemente maiores q L·E' 2000 vpph (na 

época o conceito v;üente no HCM de 1965 era de uma capacidc,de constante de 

2000 vpph considerando-se ambos os sentidos de uma rodovia de pista simples), 

2499 vpph, durante 6 min. e 2272 vpph, durante 1 O min . Concluiu que fluxos de 

tráfego podem atingir a marca de 2500 vpph durante períodos àe 5 a 1 O min., 

retornando depois às condições de fluxo livre. 

2.1.4.2 Curva fluxo-velocidade 

As várias teori as de fluxo de tráfego consideram a relação fluxo-velocidade como 

uma curva contínua, não necessariamente suave, cujo ápice ocorre na capacidade. A 

construção de uma curva fluxo-velocidade a partir de dados observados 

naturalmente indica a capacidade. 

Entretanto, dois problemas são encontrados quando uma curva fluxo

velocidade é usada para determinação da capacidade de rodovias de pista simpies. 

Primeiro, o fato de que condições de congestionamento são raras em rodovias de 

pista simples, então a porção da curva na região congestionada é geralmente 

definid a por poucos pontos. Uma definição acurada da curva congestionada é difícil, 

conduzindo possivelmente a uma indefinição do ponto de interseção entre a curva 

congestionada e a não congestionada. Em segundo, existem várias curvas que 

poderiam ser as "melhores ajustadas" aos dados plotados [Duncan, 1 976 e Duncan, 

1 979]. A capacidade estimada pode variar bastante quando diferentes técnicas de 

ajuste de curvas ~ãu emp1egadas. 

Krumins 11 98 1] encontrou um ponto de interseção entre as curvas 

congestionadas e não congestionadas ocorrendo em 2350 vpph . A curva não 

congestionada é geralmente bem definida, mas a curva congestionada é definida 

por poucos pontos, dada a pequena ocorrência de situações congestionadas. Assim, 

este valor está sujeito a erros significantes. A curva congestionada de Krumins foi 

desenhada por estimativa dada a forma geral das curvas encontradas nas relações 

fluxo-velocidade do HCM. 
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2.1.4.3 Distribuição de Velocidades 

A distr ibuição de velocidades pode ser u sc~oa tanto para extrapolar tendências e 

prog nostica r a capac idade como par<l 1 " Conhecer quando a capacidade foi 

observada. A suposição bás ica é que poucé; ou nenhuma v ariação da velocidade 

entre veículos sucessivos é observada quando o fluxo está perto da capacidade, 

dada a grande ocorrência de pelotões . 

Com o aumento do tráf ego, ex iste uma tendéncia de redução das diferenças 

médias entre as velocidades dos veículos do fluxo. Na capacidade, ou perto dela, as 

diferenças entre as velocidades seriam mínrmas. A capacidade pode ser estimada 

pela extrapolação dessa tendência observada num fluxo de veículos. Deve-se tomar 

cu idado com f luxos congestionados antes da capac idade, que não estão incluídos n~ 

análise e que podem apresentar diferenças rnéd !as de ve locidades muito pequenas 

em baixos volumes e não são representat ivos do comportamento de nuxo livre. 

Uma técnica parecida, mas menos ted iosa, consiste ern usar o desvio padrão 

das velocidades observadas ao invés da diferença média das velocidades. 

Entret anto, essa t écnica não assegura a acurácia do método, pois o desvio padrão 

independe da ordem na qual as velocidades ocorrem. Krumins mostra que é 

preferível usar a técnica das diferenças médias ao invés do desvio padrão. 

Krumins encontrou que se a capacidade ocorrer quando a diferença média 

das velocidades for zero, o valor est imado seria de 4575 vpph. Entretanto, a 

probabilidade de todos os veículos estarem à mesma velocidade é muito baixa, 

mesmo em situações congest ionadas. Para satisfazer os requisitos de um valor 

def inido como capacidade, Krumins estabeleceu o v alor de 1,6 km/h (1 mph) como a 

diferença média que indicaria capacidade. Desta forma, o valor estimado para a 

capacidade foi de 3 540 vpph. 

2. 1.4.4 Distribuição Direcional 

É indiscutível que a distribuição direcional é um fator preponderante na 

determinação da capacidade de rodovias de pista simples. O mecanismo básico pelo 

qual a distribuição direcional diminui a capacidade de uma faixa é a restrição das 

oportunidades de ultrapassagens. Os veículos na corrente de tráfego viajam em 

velocidades diferentes quando estão desimpedidos. Quando um veículo mais lento é 
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encontrado. uma manobra de ultrapassagem é iminente, não acontecendo apenas se 

o tráfego oposto não permitir. 

Enquanto não acontece a manobra de ultrapassagem, o espaço (gap) à f rente 

do v~icu!C' ~ 1 .~ :. lento não será preenchido. Esse gap representa uma parcela da 

capacidad~ \l ··~ não é ut ili zada e causa uma redução na capacidade total da faixa de 

tráfego. /l. c:;r;mutiva do desejo de ultrapassagem e da formação de gaps causadas 

pela não ultraúassagern é útil na determinação da capacidade. 

Com uma relação estabelecida por Wardrop em 1952 [Wardrop, 1952) 

relacionando <a>:a de ultrapassagens, volume de tráfego e velocidade, Krumins 

(1981] esta bE: I~ce u a capacidade das rodovias de pista simples canadenses em 2940 

vpph para distribuição direcional de 50/50, e sugeriu a adoção de um valor padrão 

de 2800 vpph. Esse valor foi incorporado à edição de 1985 do HCM. 

A re ~ açiio proposta por Wardrop é: 

O ,..,. Q2 
p = , :JO.S . 

2 I v 
(2.3) 

onde: 

P: taxa total das ultrapassagens iminentes (ultrapassagens/hora/km); 

s: desvio padrão da distribuição das velocidades (km/h); 

Q. volume horário (automóveis/h); 

V: velocidade média no espaço para a distribuição das velocidades (km/h). 

Co111 pa1 ar1do a distribuição das velocidades coletadas no Canadá com a 

utili zada pelo HCM/1965, Krumins [1981] determinou que a taxa das 

ult rapassagens iminentes (aquelas que só não acontecem devido a fatores que 

fogem à vontade do motorista) para as rodovias canadenses, para um fluxo de 2000 

vpph, é de 25 05 ult rapassagens iminentes/hora/km. A t axa calculada com os dados 

do HCM/1965 , para o mesmo fluxo de 2000 vpph, é de 4654 

ultrapassagens/hora/km. 

Em qualquer fluxo, a taxa canadense é cerca de 54% da taxa do HCM. Assim, 

se nenhuma ultrapassagem for possível dado o fluxo oposto, as correntes de tráfego 

observadas em Alberta por Krumins deveriam conter 54% dos gaps presentes nas 

correntes de tráfego do HCM 1965, sob capacidade. Desde que o HCM tem gaps 

suficientes para uma redução de 1000 vpph (pois se no HCM de 1965 a capacidade 

total de 2000 vpph em ambas as faixas não era alterada pela distribuição direcional, 



1 000 vpph na faixa oposta reduzem em 1 000 vpph o volume na outra), na situação 

onde nenhuma ultrapassagem acontece (capacidade), Alberta deveria ter gaps 

suficientes para uma redução de 540 vpph . 

A capacidade unidi recional de cada faixa de tráfego estabelecida pelo HCM 0 

de 2000 vpph , na ausência de fluxo oposto. Não havendo evidências de que um 

valor diferente deveria ser usado nas rodovias canadenses, Krumins determinou que 

se na capacidade, com distribuição direcional 50/50, cada faixa deveria perder 540 

vpph em função da formação de gaps, a capacidade de cada faixa seria de 1460 

vpph, e a capacidade total de uma rodovia de pista simples seria de 2920 vpph. 

Krumins também determinou a capacidade em função de dados coletados 

sobre fluxo e distribuição direcional. A partir de uma relação linear onde o par 

ordenado capacidade-volume (2000, 1 00) era fixo, Krumins determinou capacidades 

de 2644 vpph e 2750 vpph usando dois métodos diferentes de aJuste de retas. 

Krumins considerou o método da distribuição direcional o melhor estimador da 

capacidade, e dada a consistência dos três valores obtidos, sugeriu o valor de 2800 

vpph como a melhor estimativa para a capacidade na distribuição 50i50, variando 

até 1 00/0 através de uma linha reta. A relação sugerida é: 

Capacidade Total = 3600 - 1 6.d [vpph] {2.4) 

onde 

d = porcentagem de tráfego na faixa mais carregada, sendo que 5096:.:; d ~ 100%. 

2. 1.4.5 Experimentos Controlados 

Existem muitas maneiras de se determinar a capacidade através de experimentos 

controlados. O maior problema do pesquisador é esperar acontecer eventos nos 

quais ocorram a capacidade e estar preparado para medí-la adequadamente. Se estes 

eventos não ocorrem, o pesquisador não tem poder para "encená-los". Estudos sobre 

capacidade cie pistas com a demanda não controlada pode levar a casos onde nunca 

durante o estudo a rodovia fun cionou sob capacidade, invalidando os dados ou 

levando a extrapolações forçadas. 

Produzir fluxos de tráfego sob condições controladas pode evitar estes 

problemas em muitos casos, mas infelizmente muitos estudos não exploram este 

método devido aos altos custos de uma rodovia e de se utilizar uma população de 

motoristas e veículos para simular a população geral. 
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2.1.4.6 Espaçamento entre veículos 

O HCM de 1950 util iza dados sobre os espaçamento entre veícul0:- (hcaclways) para 

determinar a capacidade. O método é baseado na premissa :0g 1ca de que a 

capacidade é limitada por um espaçamento mínimo admitido pelos motoristas de 

dois veículos consecutivos, dadas as condições de tráfego. Por exE-mplo se nenhum 

motorista está disposto a trafegar sob Keadways de menos de i . ~ segundos, o 

máximo flux o possível será de 2000 vpph. 

O uso deste método é ligado a uma base de dados relativamente grande, de 

forma que o headway mínimo seja determinado para a populaçilo de motoristas. 

Krumins [1981] não utilizou este método, principalmente pelo fato de que uma 

coleta ostensiva de dados sobre headways não era um dos propósitos de seu 

estudo. 

2.2 Nive! de Serviço 

2.2.1 Definição 

A edição de 1965 do HCM [HRB, 1965) introduziu o conceito de nível de serviço 

como uma medida qualitativa do efeito de inúmeros fatores , tais como velocidade e 

tempo de viagem, interrupções do tráfego, liberdade àe maooi.Jt d, segurança, 

conforto e custos operacionais. 

A edição de 1985 do HCM [TRB, 1985] define nível de erviço como uma 

medida qualitativa que descreve as condições operacionais numa corrente de 

tráfego e sua percepção pelos motoristas e/ou passageiros. Uma definição de nível 

de serviço geralmente descreve estas condições em termos dos fatores j á cit ados -

velocidade e tempo de viagem, liberdade de manobra, interrupções de tráfego, 

conforto, conveniência, segurança. U1r1 ponto crítico nesta definição é a necessidade 

de se estabelecer qualidade de serviço em termos do que é percebido pelo usuário. 

Algumas medidas chaves são utilizadas pelo HCM de 1985 para descrever nível de 

serviço [M cShane & Roess, 1990, pág. 193 ]: 

l . Velocidade e tempo de viagem: Uma das medidas de qualidade de serviço mais 

faci lmente perceptíveis é a velocidade, ou o seu inverso, o tempo de viagem. 

Motoristas e passageiros são igualmente conscientes da quantidade de tempo 

gasta para ir de um lugar para outro. Em rodovias de pista dupla, a velocidade é a 
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medida de q ua li dade de serviço mais evidente , enquanto que em sistemas viários 

urbanos o mot o rista é muito sensível ao tempo total de viagem. 

2 . Dens idad e.. ~~,. : ~i dad ~ é um parâmetro não usado freqüentemente em anAlises de 

t ráfego . Comth.io, é um excelente descritor da qualidade de serviço em muitos 

casos. Dens;dade descreve a proximidade dos veículos um dos outros na corrente 

de tráfego , e reflet e a tranqüilidade da manobrabilidade na corrente de tráfego , 

bem cumo u co rrfu rt o psicológico dos motoristas . 

3. Atraso: Atraso pode ser descrito de muitas formas. A análise da capacrdade de 

rodovias usa a t raso de muitas maneiras . Em interseções, atraso é o tempo médio 

(enquanto parado) gasto pelos veículos que estão cruzando a intersecção. Em 

rodovias de pi sta simples, a percentagem de atraso é a percentagem do t empo 

gasto em pe lotões formados atrás de veículos mais lentos enquanto não se 

consegue ul trapassá-los. De qualquer forma, atraso representa o te mpo adicional 

gasto em fu nção das condições operacionais de controle ou de tráfego. Tempo de 

atraso é uma pa rte do tempo de viagem particularmente óbvia ao motori sta e que 

aumenta seu aborrecimento e frustração. 

4. Outras medidas: Uma variedade de outras medidas são usadas paía descrever 

qualidade de serviço. Em alguns casos, as medidas utilizadas não são diretamente 

pe rc~ptív~is aos motoristas e passage iros. Tais medidas geralmente estão 

relacionadas a volumes ou taxa de flu xo pois o estado da arte a inda não inclui 

outras med idas de qua lidade calibradas. 

2.2. 1.1 Descrição dos Níveis de Serviço 

Existe m se is níve is de serviço definidos pelo HCM [TRB, 1985) para análise 

de capacidade. Eles são des ignados por letras varia ndo de A a té F, sendo que o níve l 

de serviço A (NS A) representa a melhor faixa das condições de operação e o NS F 

representa a pior. Cada faixa de qualidade de serviço é descrita pelo HCM de 1985 

como: 

~ Nível de serviço A: Descreve condições de fluxo liv re, com baixos volumes e 

altas velocidades, determinadas pelo desejo do motorista e limites legais . 

Usuários não são afetados individualmente pela presença de outros. O nível 

geral de conforto é excelente. 

• Nível de serviço 8: Zona de fluxo estável, com velocidades de operação 

começando a serem restringidas por condições de tráfego. Os motoristas ainda 
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conse9uem escolher a velocidade preferida com razoável liberdad e. A presença 

CJ ~ CJutros motorista s começa a ser notada. A liberdade de manobra é 

i 1~ 1 0 r<'l mentt: in ferior a do NS A O conforto individual de alguns motoristas 

·· u· .. ~ · <1 a ser afetado pela presença de outros. 

. ' ~ 

( I .-• ,· .-Ic serv1ço C: Ainda em zona de fluxo estável , mas começando uma faixa 

o: .•..,'•.o na qual a operação de usuários individuais torna-se significantemente 

afE:,acla pela presença de outros. A liberdade na escolha da velocidade e nas 

m~ r:-:)hras j á é mais restrita pelo tráfego. O nível geral de conforto cai 

co1.si.:Jeravelmente neste nível de serviço. 

o Nn r/ de serviço D: Condições próximas de fluxo instável. Fluxo elevado, porém 

estave l. Velocidade e liberdade de manobra bastante restritas, sendo que os 

usu ários experimentam níveis de conforto muito baixos. Pequenos aumentos no 

f!t: x a de veículos geralmente causam incidentes na corrente de tráfego. 

lj Nil'el de .serviço E: O fluxo é instável, com parada~ de curta duração. O volume 

de tráfego está próximo da capacidade da via. Todas as velocidades foram 

reduzidas a um valor baixo, praticamente constante. A liberdade de manobra é 

extremamente reduzid a, e as manobras são geralmente forçadas. Conforto 

extremamente baixo e a frustração dos usuários é g;ande. 

• Nível de serviço r: Descreve fluxo forçado, operação em velocidades baixas e 

paradas de média e longa duração, causadas por congestionamentos. Veícu los 

podem prosseguir a determinadas velocidades por centenas de metros e de 

repente, serem obrigados a parar. Em casos extremos, ve locidades e voiumes 

caem para zero. É o nível que descreve a formação de fi las, com chegadas 

excedendo as saídas. 

2.2. 1.2 Razão volume-capacidade (v/c) 

Como discutido anteriormente, os níve is de serviço precisam ser descritos por 

parâmetros perceptíveis ao usuário. Velocidade, tempo de v iagE:m, densidade, atraso 

e outras medidas seguem este critério, enquanto que volume de tráfego não. O 

fluxo não pode ser percebido pelo motorista numa corrente de tráfego pois o 

volume que flui por uma seção de controle é uma medida pontual. Além disso, o 

fluxo não indica como uma instalação está operando. Um volume de tráfego, que 

não sej a a capac idade, pode ocorrer em cond ições de baixa velocidade e alta 
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den ~ i dél de ou alta velocidade e baixa densidade. Alllbas Situações prcduzem o 

mesmP fluxo. mas indicam diferentes níveis de serv iço. 

'",.. : 1udo, volume de tráfego é o parâmetro m.11" frequentemente utilizado 

por P J; J·.r11 tt: lros de tráfego para descrever a dcmar : J ~< e todos os métodos de 

anál: ~ .... o proJeto estão relacionados ao fluxo co1nu par;;rn~tro de principal interesse. 

Na an .:.L:.<. da capacidade, a razão volume-capacidade (v/ c) é um parâmetro de 

grande importáncia: 

v/c = volume d_e tráfego 
capaCidade 

(2.5) 

Em muitas análises, o volume de tráfego é a medidê r:tual ou uma previsão da 

demanda futura, e a capacidade é o valor calculado com base nas condições 

dominantes de tráfego, da pista e de controle do local cons iderado. 

A razão v/c é uma medida da suficiência da capacidade. Uma razão v/c 

maior que 1 ,00 acontece quando a demanda prevista excede a capacidade calculada 

de um segmento de rodovia. isso claramente ináica capacidade insuficiente e a 

necessidade de melhorias. Uma razão v/c de 0 ,90 indica que a rodovia ainda 

suporta um aumento de 1 0% da capacidade demandada antes que a capacidade 

última seja excedida. Deste modo, a razão v/c é um parâmetro importante 

encontrado nas sequências normais de cálculo da capacidade. 

2.2.2 Níveis de serviço em rodovias de pista simples 

Em rodovias áe pista ~i rn p l es, três parâmetros silo usados pelo HCM de 1985 

para descrever a qualidade de serviço, em função da mobilidade e da acess ibilidade 

das vias [TRB, 1985): 

et Velocidade média de viagem: reflete a mobilidade das rodovias de pista simples. 

É obtida pela relação entre a distância percorrida e o tempo médio de viagem 

dos veículos em ambos os sent idos. 

~ Porcentagem de atraso: reflete a mobilidade e a acess ibilidade da via, e é 

definido como a porcentagem média de tempo em que os veículos viajando em 

pelotões sofrem atrasos por não poderem ultrapassar veículos mais lentos. É de 

difícil medida direta em campo. A porcentagem de veículos trafegando 

se parados por headways menores de 5 segundos pode ser usado como uma 

medida substituta em estudos de campo. 
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ê Utifizaçã0 d,-; capacidade: reflete a acessibilidade, e é definido como a razão 

entre o volume e a capacidade da via (razão v/c). 

Tod0; .::~ tr~s parámetros são utili zados, sendo a porcentagem d e atraso o 

principal pa;;:: ·=.. · ·c Os cri térios de níveis de serviço são definido!> para períodos de 

pico d e 1 :: ·;,: ;:_;; o:;, c aplicáve is a segmentos da rodovia cie comprimento 

s ign ificante 

O HO.~ d ~ 1 9f. 5 separa os critérios para definição dos nívei s de serviço em 

segmentos gera l de te rreno e aclives específicos. O critério para níveis de serviço em 

condições ge rais ae terreno é dado na Tabe la 2.5 . Para cada nível de serv iço, a 

porcentage m dr: iltr<::so é mostrada, junto com a velocidade média de v iagem. O 

corpo da Tabc iz. lr:clu i os vaiares c.l a razão vjc máximos alcançáveis para os vários 

tipos de terrE'm·· e níveis de serviço de A até F. Esses v a lores da razão v/c 

relacionam-se à ca pacidade ideal de 2800 vpph para t erreno em nível, com 

geometria ideai e m~ de zonas àe ultrapassagem proibida. Rodovias de pista simp!c~ 

são bastante complexas, com a capacidade depe ndendo do tipo àe terreno e do grau 

ele restrições à ultrapassagens. Para s implificar a análise computacional, a razão vjc 

é dada em função da constante "capacidade ideal" de 2800 vpph considerando-se 

ambas as direções . 

A Tabela 2 .4 mostra o critério para os níveis d e serviço em aclives 

específicos. Estes critérios são relacionados à velocidade média de subida da 

corrente de tráfego. A operação em aclives específicos é totalmente dife rente de 

segme ntos gerais de terrenos . A velocidade de subida é seriame nte im pactada, a 

formaçao d e pe lo tões se inte nsifica e as ultrapassagens tornam-se mais difíce is . 

Tabela 2.4: Critérios para níveis de serviço em aclives específicos [HRB, 
1 985, pág. 8-6, Tab. 8-2) 

Níveis de Serv1ço 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

Velocidade médid no aclive tkm/h) 

~ 88,0 

~ 80,0 

~ 72,0 

~ 64.0 

~ 40,0 · 64,oa 

~ 40,0 · 64,03 

a A velocidade exala na qual ocorre a capacidade depende da inclinação e 
comprimenlo do aclive, composição e volume do tráfego, e sua delerminação só é 
possível com processos especíFicos. 
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Tabela 2.5: Critérios dos níveis de serviço para condições gerais de terreno em rodovias de pista simples [HRB, 1985, Tab 8-1, pág 8-5) 

Razão v/c~ 

Terreno em Nfvel Terreno Ondulado Terreno Montanhoso 

~ 
>tbcl:!. Porcentagem de zonas de ultrapassagem '>'e«ii Porcentagem de zonas de ultrapassagem veb:li Porcentagem de zonas de ultrapassagem 

dt 
rth!tf proibida '"ledGb proibida mtd'tlb proibida 

NS C!r'a!cl (bnlh) o 20 40 60 80 100 ~Ih) o 20 40 60 80 100 (l"lllh) o 20 40 60 80 100 

A S30 ~93 0,15 0,12 0,09 0 ,07 0,05 0,04 ~92 0,15 0,10 0,07 0,05 0,04 0,03 <?:90 0,14 0,09 0.07 0,04 0.02 0,01 

8 S45 ~89 0,27 0 ,24 0,21 0,19 0,17 0,16 <?:87 0,26 0.23 0,1 9 0,1 7 0,15 0, 13 <!:87 0,25 0 ,20 0,16 0,13 0,12 0,10 

c S60 ~84 0,43 0,39 0,36 0 ,34 0,33 0,3 2 <?:82 0,42 0,39 0,35 0,32 0,30 0,28 <?:79 0,39 0 ,33 0,28 0,23 0,20 0,16 

D s75 ~80 0,64 0,62 0,60 0,59 0 ,58 0,57 ~79 0,62 0, 57 0,5 2 0,48 0.46 0,43 <?:72 0 ,58 0,50 0,45 0,40 0,37 0,33 

E >75 ~72 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1.00 <?:64 0,97 0. 94 0,92 0,91 0,90 0.90 <?:56 0 ,91 0.87 0 ,84 0.82 0,80 0,78 

F 100 <72 - - - - <64 - <56 - -

•Raz~o da taxa de fluxo para uma capacidade Ideal de 2800 vpph em ambas as direções. 

bEstas velocidades est~o colocadas para Informação somente e aplicam-se a rodovias com velocidade de projeto de 96 km/h ou mais. 

.. 
N 
()1 
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A razão v/c para aclives específi cos é dada em função da ve locidade média 

de subida em cada rampa (conseqüe nte , em funç_ào do níve l de se rviço) e está na 

Tabela 2.6. 

Pa ra o nível de serviço A exist ir, os rnc.tcll i'> tc.s precisam ser capazes de 

trafegar à velocidade que eles desejarem. Esta ve !oc!d::td~ está por volta de 97 km/h 

(60 mph) nas rodovias de pista simples . As ul trap:!sc;agens necessárias nesse nível 

são mínimas , e quase nenhum pelotão de 3 ou mais ve ículos s~o obse rvados . Os 

motoristas não se at rasam mais que 30% do tempo. Uma taxa máx ima de 420 vpph 

total em ambas as di reções pode se r acomodada sob tais condições. 

No nível de serviço 8, velocidades de 88 krn/ h (55 mph) ou iigeiramente 

superior são esperadas em trechos em níve l. A demanda de u ltrapas~agen:> para 

manter as velocidades desejadas é s ig nificante. Os at rasos chegam a 45% do tempo, 

no máximo. O volume tie ~erviço que pode ser acomodado em ambas as direções 

chega a 7 SO vpph. Acima dessa taxa de fluxo, o 11 Ú i11e 1o ue pe iolões começa a 

aumentar signiftcante mente . 

Além do aumento do fluxo, o nível de serviço C se caracte riza por aumentos 

perceptíveis na formação de pelotões, no tamanho dos pe lotões e na freqüência de 

impedimentos à ultrapassagem. As ve locidades ainda são maiores que 84 km/h (52 

mph) em trechos em nível. Em níveis de volume maiores , começam a ocorrer 

encadeamento de pe lotões e s ignificantes reduções na capacidade de 

ultrapassagem. Mesmo com o tráfego estável, alguns congestionamentos começam 

a ocorrer por conta de ve ículos mais lentos . O at raso médio chega a 60% e o volume 

total em ambas as direção pode chegar a 1 200 vpph nesse nível, sob condições 

ideais. 

As condições de fluxo instáve l se aproximam no nível de serviço O. As 

ultrapassagens começam a tornar-se d ifíceis . A demanda por ultrapassagens é alta, 

e a capacidade de efe tuá-las é quase zero. Pelotões com 5 a 1 O veícu los são comuns, 

embora velocidades de 80 km/h (50 mph) possam ser mantidas sob condições 

ideais. A porcentagem de zonas de ultrapassagem proib ida tem pouca influência na 

ocorrência das ultra passagens . Perturbações na via causam maiores ondas de 

choques na corre nte de tráfego. A porcentagem de atrasos se aproxima de 75%. Um 

vo lu me total de 1 800 V!JIJh, em arnbas as direções, IJOde ser acomodado nesse nível. 

É o maior volume que pode ser mantido por um tempo qualquer em trechos em 

nível sem uma alta probabilidade de congestionamentos. 
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Tabela 2.6: Valores da razão v; ca para ac lives específicos. (HRB, 1985, Tab. 8-7, 
pág. 8- 1 O) 

inclinação 
do aclive 

39ó 

4% 

6% 

7% 

velocidade 
méd ia de 

subida 
(~In/h) 

88 

84 

80 

72 

68 

64 

88 

84 

80 

72 

68 

G4 

88 

84 

80 

72 

68 

64 

5õ 

88 

84 

80 

72 

68 

64 

56 

48 

88 

84 

80 

72 

68 

6 4 

56 

48 

I 
i 

o 

0.27 

o ·1 :· 
0.64 

1.0(1 

1,00 

1,00 

0,25 

0,40 

0,61 

0,97 

0,99 

1.00 

0,2 1 

0,36 

0,57 

0,93 

0,97 

0,98 

1,00 

0,12 

0,27 

0.48 

0,85 

0,93 

0,97 

1,00 

1,00 

0,00 

0, 13 

0,34 

0,77 

0,86 

0,93 

1,00 

1,00 

í>ercenlagens de zonas de ultrapassagem proibida 

i' O 

t1.2 3 

0.38 

0.59 

0 .95 

0,98 

1.00 

0.21 

0,36 

0,56 

0.92 

0.9~ 

'nn 
1 1 VV 

0.17 

0,31 

0,49 

0,84 

0,90 

0,96 

1,00 

0, 10 

0,22 

0,40 

0,76 

0,84 

0,91 

0,96 

0,99 

0 ,00 

0,10 

0,27 

0,65 

0,75 

0.82 

0,91 

0,95 

40 

0,19 

0,33 

0,5) 

0 ,91 

0 ,97 

1.00 

0,18 

0,3 1 

0,52 

0,88 

0,95 

i ,OO 

0,14 

0,27 

0,45 

0.79 

0,87 

0,95 

i,OO 

o.os 
0,18 

0,35 

0,68 

0,78 

0,87 

0,95 

0 ,99 

0,00 

0,08 

0 ,22 

oy, 
0,67 

0,75 

0,87 

0,92 

60 

0, 17 

0,31 

0,5 2 

0 ,88 

0,96 

1,00 

0,16 

0,29 

0,49 

0,85 

0,94 

1,00 

0,12 

0,24 

0,41 

0,75 

0,85 

0,94 

1,00 

0,06 

0,16 

0,31 

0,63 

0,74 

0,83 

0,93 

0,98 

0,00 

0,07 

0,18 

0,46 

0,60 

0 ,69 

0,82 

0,90 

80 

0,14 

0,29 

0,49 

0,86 

0,95 

1,00 

0,13 

0,27 

0,47 

0,83 

0,93 

1 "n ,vv 

0,10 

0,22 

0,39 

0,72 

0,83 

0 ,93 

1,00 

0,05 

0,14 

0,28 

0,59 

0,70 

0,81 

0,91 

0,98 

0,00 

0,05 

0,15 

0,40 

0,54 

0,64 

0.79 

0 ,88 

100 

O, 12 

0,27 

0,'17 

0,84 

0 ,94 

1,00 

0,1 1 

0,25 

0,45 

0,81 

0,92 

i ,OO 

0,08 

0,20 

0,37 

0,70 

0,82 

0,92 

1,00 

0,04 

0,13 

0,26 

0,55 

0,67 

0,78 

0,90 

0 ,98 

0,00 

0,04 

0,1 2 

0,35 

0,48 

0,59 

0,76 

0 ,86 

aRazão v/c para capacidade ideal de 2800 vpph, assumindo que a operação dos automóveis não são 
afetados pelos aclives. 

NOTA: Interpelar para valores int ermediários de porcentagem de zonas de ultrapassagem proibida; 
arredondar inclinação do aclive para o valor inteiro acima mais próximo. 
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O nível âe serviço E é definido como condições de t ráfego onde os 

motoristas !>ofrem at rasos em mais de 75% do seu tempo de viagem. Sob condições 

ide<w . as velocidades caem abaixo de 80 km/h (50 mph) . A ve locidade média em 

r cKI C v1as com caracte rísticas abaixo das condições ideais pode se r abaixo dos 40 

kr:t/ , em aci1ves específicos . Ultrapassagens são virtualmente impossíveis, e a 

r.do·.izacão torna-se intensa quando veículos mais le ntos ou outras inte rru pções são 

encontradas. A operação é difícil e instável nesse nível. 

O maio r volume alcançado sob nível E define a capacidade sob condi ções 

idea: :. (2 800 vpph e m ambas as direções). Fora da condições ideais, a capacidade é 

meno r. (Note que a razão v/c não é sempre 1 ,00 para a capacidade, e poi isso a 

razão v/c é relativa sempre à "capacidade ideal" de 2800 vpph). 

O nível de serviço F representa congestioname nto pesado com a demanda de 

tráfeuo excedendo a capacidade. Volumes e velocidades são menores do que sob 

capac idade . Freqüentemente, perturbações no tráfego sob nível de serviço E causam 

rápidas t ransições para o nível de serviço F. 

2.2.3 Críticas ao método do HCM 1985 

Alguns autores contestam o fa\o de dois critérios defin irem níve is de serviço, para 

cond1ções gera is de terrenos e acl ives es pecíficos . Gue ll & Virkler [ 1 9881 sugerem a 

adoção de 3,5 ou 4 segundos como critério para cons iderar ve ículos em pe lotão, ao 

invés dos 5 segundos sug€'ridos pelo HCM, como uma maneira de minimiza r 

diferenças ent re os níveis de serviço gerados pelos crité rios dife rente s. Segundo 

Gue ll & Virkler [1 988], pelo atua l critério, em segmentos gerais de terreno qua lq ue r 

volume de tráfego maior que 43% da capacidade está no níve l D ou E, mesmo sob 

boas condições de tráfego, uma banda muito larga para apenas dois níveis de 

serviço. 

Gue ll & Virkle r [1 988] utilizam o seg uinte exemplo para dar consistênc ia às 

suas afirmações: considere uma rodovia de pista s imples com ve locidade de projeto 

de 97 km/h , pis tas com la rgura de 3,6 m e acostamentos maiores que 1,8 m. Num 

trecho em níve l, ex istem 096 de zonas de ultrapassage m proibida; em terreno 

ondulado, 1 0% e e m um acl ive de 4% e outro de 6% de inclinação, ambos com 1,6 km 

de extensão, ex istem 2096 de proibição de ultrapassagem, perto do topo apenas. A 

distribuição direcional é de 60/40, (60% na subida quando se tratar de aclives 

específicos) e apenas 12% de caminhões compõem o tráfego pesado. Baseado nestas 
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situações, os fluxos de serv iço foram calculados pelos métodos do HCM de 198 5 e 

associados com cada nível de serviço . 

Do nível A até o nível C, acomodam-se até 990 vpph na situaçfto l: ·:~!w em 

nível , até 720 vpph em ondulado, até 1 630 vpph no aclive de 4% e 11 0(J '.'PPh no 

aclive de 6%. Para a situação do trecho em nível, o nível de serviço que acomoda de 

1 500 a 1630 vpph é o nível de serviço E, cont ra nível de serviço C para 4% de dci 1ve. 

A conclusão seria que uma rodovia construída com uma seqüênciél de rampa~ de 4% 

de inclinação resultariam em melhores condições de serv iço que uma rod ovia ern 

nível , e esta conclusão não está de acordo com o esperado intuitivamente: para o 

impacto causado por um acl ive. 

Modificando o critério dos headways· em pelotões de 5 para 3,5 segundos 

(Guell & Virkler [1988) recalcularam todos as razões v/c adequando-as aos cr itérios 

de 4 e 3,5 segundos), o nível C em trechos em nível passa a acomodar 1330 vpph, 

mais consistente com o apresentado acima. 

Pelo fato de que o valor de 5 segundos não tem razão nenhum!!. que o faça 

preferível a outro, Guell & Virkler [1 988) defendem uma revi são desse critério . 

Segundo eles, qualque; valor entre 2 e. 6 segündos é possível para headway s de 

veículos em pelotões. Em coletas de dados para esta dissertação, foram observados 

na reg ião de São Carlos, SP, headways de até 1 O segundos para veículos em peiotão, 

no caso de um automóvel seguindo uma composição caminhão+reboquc t r;:;fegando 

a 1 Skm/h em um aclive de 6%. 
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Capítulo 3 

:,:_quivalência Veicular 

As várias categorias de veículos provoca rr ; ili lerdções diferenciadas na capacidade 

das rodovias . O impacto causado por um c tminhão leve é diferente do impacto 

causado por um caminhão pesado. Uma das rnaneiías de mensurar a interferência 

de cada categoria veicular é calcular o número de veículos de passageiro 

(automóveis) que causariam a mesma interferência que um veículo dessa categor ia 

veicular, na mesma rodovia, sob as mesmas condições. Dessa maneira, rem-se um 

padrão de comparação - o automóvel - e os impactos causados pelas diferentes 

categorias veiculares podern ser compãrados. Os equivalente:; vc:in.:!are~ 

proporcionam uma boa medida do efeito causado pelos caminhões na capacidade 

das rodovias [TRB, 1989; pág. 1 57] 

Os impactos cal!sados por um veículo de grande porte na coríente de 

tráfego são maiores que os causados por um automóvel por duas razões: 

~ Trafegando mais devagar do que os automóveis, os caminhões e ônibus devetn 

ser ult rapassados, aumentando o at raso e o tempo médio de viagem, diminuindo 

fi velocidade média do t'ráfego, e conseqü~ntemente d iminuindo a capacidade e 

o nível de serviço; e 

o Trafegando aproximadamente à mesma velocidade da corrente de tráfego dos 

automóveis, um veículo de grande porte ocupa um espaço maior, devido ao seu 

maior tamanho e, possivelmente, pela necess idade de maiores distâncias de 

freagem, o que diminui a densidade dos veículos e, conseqüentemente, a 

capacidade da rodovia. 

A edição de 1985 do HCM defin e equivalência veicular para caminhões 

como sendo o número de automóveis que podem ser substituídos por um único 

caminhão, sem que o nível de serviço da rodovia nem as condições operacionais se 

modifiquem. A equivalência veicu lar é medida em veículos de passageiro 

equivalente (VPE). 

o 30 
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Seja um fluxo de veíc-ulos onde coe>. : ~1_am apenas automóveis e caminhões, 

chamado de fluxo misto (Q 11). e cuja porcentagem de caminhões seja Pr. A 

transformação desse flu xo misto em um fluxo bás ico equivalente (Qn), composto 

apenas r-or automóveis é dado por: 

(3.1) 

onde Er é o equivalente veicuiar do camtn n.:::.o. O inverso do termo 11 + Pr.(Er 1 )] é 

chamado de fator de correção pa ra veículos nPsildos (fHv> e então: 

(3.2) 

3.1 Métodos de Cálculo 

A literatura mostra que muitos critérios de equivaiência já foram usados para 

estabelecer valores de VPEs. Portamo, quaiquer comparação entre os vaiares obtidos 

por diversos autores deve ser cautelosa, justamente por essa falta de uniformidade 

nos vários critérios propostos para os cálcu los da equivalência. Segundo A.D. St. 

john, é preferível que os valores dos equivalentes não entrem em conflito com o 

julgamento e a intuição dos engenheiros de tráfego (Huber, 1982; discussão]. Dessa 

forma, os métodos apresentados a seguir estão agrupados por autor acompanhados 

pelos valores calcu lados, de forma a tentar uma cronologia sem a preocupação áe 

comparar um com o outro e estabeiecer o meihor. 

3. 1.1 Highway Capacity Manual (HCM), edição de 1965 

A edição de 1965 do HCM prevê dois métodos para cálculo das equivalências 

veiculares em rodovias de pista simples: 

o Pe la obtenção de informações detalhéldas sobre veloc idades e headways de 

veículos para várias taxas de fluxo em rodovias com diferentes características 

(método dos headways); ou 

• Tenáo-se a distribuição das velocidades dos autornóveis e caminhões para um 

dado volume de tráfego. Usa-se então como critério o número de ultrapassagens 

que seriam efetuadas por qui lômetro de rodovia, caso cada veículo continuasse 

com sua velocidade normal (método de Walker). 

O método dos headways baseia-se na premissa de que veícu los de maiores 

comprimentos impõem headways maiores a uma corrente de tráfego. Desta form a, 
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tem-se headways matare~ entre caminhões e automóveis do qu '! enrre dois 

automóveis sucess ivos. nAo só pelos maiores comprimentos dos caminhões mas 

também pela necessidade u·~ maiores espaços de frenagem por pane oos mesmos, 

que mantém uma dist;: , -: i:. d.;> segurança maior que a mantida p"IC'!: at!tr1movets. ü 

equivalente é dado !-'C,<- r·~ iação entre oc; headways méd ios obser':.1c.Jos entrE

caminhões e automóvei ·. r · 0~ lleadways méd ios observados entre dois auwmóveis. 

Dada a formoçiio de pelot ões , esse método pode apresentar resultados 

superestimados ou subesttmados, dependendendo dos dados utilizado .... . Em uma 

seção onde a ultrapassagem é difícil , headways pequenos serão medidm para 

automóveis, e o equivalente será superestimado. Em urna seção onde os ilutornóveis 

j á ultrapassaram o caminhão e estão em fluxo livre, hcadway~ ma!ares serão 

medidos para automóveis, subestimando o equivalente calculado para o cam inhão. 

Assim, esse método é r ecotnendado para o cálculo dos equivalentes v eiculél.res em 

terrenos em nível. Os valores de equivalentes apresentados m Tubcl~ 3. i foram 

calculados por este método. 

O método de Walker, usado por Powell Walker na determinação dcs 

eq uivalentes veicu lares da edição de 1965 do HCM, é baseado na premissa cie que 

são efetuadas mais ultrapassagens de automóveis sobre caminhões do que de 

automóveis sobre automóveis, uma vez que os caminhões geralmente são mais 

lentos que os automóveis. A equivalência é dada por E = PkrfPkp , onde P1:1 é número 

de ultrapassagens dos automóveis sobre um caminhão em um quilômetro e Pk.p é o 

número médio de ultrapassagens de automóvel sobre automóvel em um quilômetro. 

Esse método é recomendado para t errenos em aclive, onde as difcre 11ças de 

desempenho entre caminhões e automóveis são mais acentuadas. 

O número de ultrapassagens de veículos rápidos sobre v eículos lentos 

(assum indo-se um fluxo em equilíbrio, com nenhuma formação de pelotões) é dado 

por: 

<fJ 00 

P0 = k 2 J f ( u ) J (v - u)f(v)dv du (3 .3) 

o u 

onde: 

P0 = número de ult rapassagens efetuadas na corrente de tráfego, 

(u ltrapassagens/km/h); 

k = densidade dos veículos rápidos (veículos/km); 

v e u = velocidade dos veículos rápidos e lentos, respectivamente (km/h); e 



.. 

• 33 

{(v) e f(u )= função densidade de probabilidnde para velocidades dos veículos rápidos 

e dos veículos lentos, respectivamente. 

Para aplicação com distribuição d .o:; creta de velocidades, a taxa de 

t=.napassagens pode ser reescrita corno· 

n rn / 
"~ ,' l ; P0 = J / X.) 11 - - - ·-
.1-J "-' I i \f I . 

i =l i=l \ 21 ' 1.• 

(3.4) 

onde: 

i1
11 e V2; = velocidades do veículo lento j e do VPículo rápido i, respect ivamente 

X = fluxo de veícu los t rafegando à velocidade v2 (veículo/hora) 

Y = f luxo de veículos t rafegando à ve locidade \11 (veículos/hora) 

O método é at raente pois bastam a distribwção das velocidades dos 

automóveis pertencentes a um fi uxo de trátego e a velocidade do veículo lento para 

que sejam calculadas as taxas de ultrapassagem ~ <'Clnseqüent emcnte. o 

equivalente. Os equivalentes são obtidos em função da velocidade de veícuio icnto 

analisado, como mostra a Figura 3.1. 

Os equivalentes apresentados no HCM de 1 965 são dados em te rmos de 

inclinação e comprimento do acl ive. A relação entre os equivalentes e os aclives é 

feita através de curvas de velocidade em função da d istância percorrida no aciive. 

No HCM de 1965, as curvas são para um caminhão típico de relação peso-po\ência 

de 325 lb/hp (7 cv/t) corno mostra a Figura 3.2. Desta form a, é possíve l a previsão 

da veloc idade do veículo em qualquer ponto do aclive e com isso, a elaboração de 

uma curva de ve locidade média em fun ção do comprimento total do aclive (Figura 

3.3). Isso é necessário pois no método de Walker as velocidades utili zadas são 

velocidades médias no trecho considerado. 
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Figura 3.1: VPEs para várias velocidades médias de caminhões em rodovias de pista 
simples {HRB, 1965, pág. 1 02 , fig. 5.6) 
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0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,5 2,0 

COMPRIMENTO DA RA.MPA (milhas) 

Figura 3.3: Velocidade média de um caminhão típico percorrendo ·todo o 
comprimento de uma ram pa em rodovias de pista simples [HRB, 1965. pág. 100, fig. 
5.5] 

Os equ ivalentes veicu lares encontrados no HCM, edição de 1965, foram 

calculados usando-se estes métodos. O método dos headways gerou a Tabela 3.1, 

para caminhões e ônibus em condições gerais de terreno (em nível , ondulado e 

montanhoso) e a utilização conjunta das curvas mostradas nas Figuras 3.1 e 3.3 

resultaram nos valores mostrados na Tabela 3.2 para condições específicas de 

terrenos (aclives variando de 3% a 7% de inclinação). Os valores apresentados na 

ed ição de 1965 do HCM variam entre 2 e 12 VPEs para as condições gerais de 

terreno, e de 2 a 1 08 VPEs, para aclives específicos . 

Tabela 3.1: VPEs de caminhões e ônibus em condições gerais de terreno nas 
rodovias de pista simples [HRB 1965, pág. 304, Tab. 1 0.9aj 

VPE para condições gerais de terreno 

Nível de terreno em terreno terreno 
Equivalentes Servtço nível onduiado montanhoso 

ET (camtnhão) A 3 4 7 

BeC 2,5 5 10 

D e E 2 5 12 

ET (ônibus) todos 2 4 6 
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Tabela 3.2: VPEs dos cam1 nhões em subseções específi cas de greicJe ~. ern 
rodovias de pista s imple:; iHP-B 1965, pág. 305, Tab. 10.1 O] 

VPE (ET) rara todas porcentagens 
de canunhões por nível de servico 

comortrr"r•IO do 
Gre1de ~é. ~Hi!IO•· ·~·ro Aen c De E 

(~ 1 Te I 7 7 7 

3 (\·I 5 ) 2 

o;; 10 l O 

1.2 14 16 14 

1,f> 17 21 20 

2,4 19 25 26 

3.2 21 27 29 

4,8 22 29 31 

6,4 23 31 32 

4 0,4 7 6 3 

0 ,8 16 20 20 

1.2 22 30 32 

I ,5 26 35 39 

2 4 28 39 44 

3,2 30 42 47 

4,8 31 44 50 

GA 37 4E S2 

5 0,4 l O l O 7 

0.8 24 33 37 

I ,2 29 42 47 

1,6 33 47 54 

2,4 35 51 59 

3.2 37 ~4 63 

4,8 39 56 66 

6,4 40 57 68 

G 0,4 14 17 16 

0,8 33 47 54 

1,2 39 56 65 

l ,G 41 59 70 

2,4 44 62 75 

3,2 46 GS 80 

4,8 48 G8 84 

6.4 50 71 87 

7 0.4 24 32 35 

0,8 44 ó3 15 

1,2 50 71 84 

1.6 53 74 90 

2,'1 56 79 95 

3,2 58 82 100 

4,(1 60 85 104 

6,4 62 81 108 
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Os dados usados para elaboração da 1 a be la 3.2 foram coletados para 

volumes correspondentes aos níve is de servico L: C e E (capac idade), assum indo-se 

posteriormente que na prática os crité rios do r; :v - 1 l: podem ser aplicados ao nível A .. 

bem como os cri té ri os do nível E ap licados ao :1 \'~ i D. 

A principal crít ica ao método do Hcr.·, ck I 965 é que os equivalentes 

mostrados na Tabela 3.2 prod uzem volum es de t ráfego baixos para aclives 

específicos. Os equivalentes veiculares calculados p<:! lo método de Wa lker baseiam

se no critéri o de taxa de ultrapassagens, que é inconsisten te com o critér io usado 

para defini r os níveis de serviço (velocidade de operação). 

A deficiência teórica de se empregar um critério de t axa de ult rapassagens 

para definir capacidade combinada com o fato dos caminhões típicos empregados 

nas análises terem rclaç;Io peso-potência inferi or aos caminhões típicos operando 

em rodovias de pista simples nas décadas de 70 e 80, leva a uma ~m~visãa 

notadamente inferior do desempenho real dos veículos observados em aclives 

[Mcl ean, 1989, pág. 90]. 

3.1 .2 Highway Capacity Manual (HCM), edição de 1985 

No HCM, ed ição de 1985, o capítulo relativo às rodovias de pista simples foi revi sto 

e modificado em v ários aspectos. Os valores dos equivalentes para condições 

gerais de terrenos (Tabela 3.1) sofreram alg11mas alterações. 

Tabela 3.3: VPEs médios para caminhões, ôn ibus e RVs em rodovias de pista 
simples para cond ições gerais do terreno. [TRR 1985, pág. 8-9, Tab. 8-6) 

Tipo de terreno 

Nível de ter r e no ~rn terreno terreno 
Eq uiva lentes Serviço nível ondulado montanhoso 

[ 1 (caminhão) A 2 4 7 

B eC 2,2 5 10 

De E 2 5 12 

ER (RVs) A 2,2 3,2 5 

Be C 2.5 3,9 5,2 

De E 1.6 3,3 5,2 

En (ônibus) A 1,8 3 5,7 

B eC 2 3 4 6 

D e E 1,6 2,9 6,5 
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Modificaram-se os valores dos equivnlentes para caminhões em terrenos em 

nível, e além de caminhões e ônibus , foram 1ncluídos valores para equivalência dos 

RVs (veículos de recreação, ou seja, cam1nhor• etes rebocand o ou equipadas com 

trail ers e similares). Entretanto, o concer · :,.1-.ico empregado ficou inalterado poi ~ 

os equivalentes apresentado!:. pe lo HCM c: ~ 1 985 (mos trados na Tabela 3.3), for!lm 

baseados em Werner & Morra! I 1 976), qur.• u~iiizaram o método dos headways. 

Os novos valores de equivalência par a ac lives específicos apresentado;; no 

HCM de 1985 são va lores obtidos por simu lação, usando corn o critério de 

equivalência a velocidade média no acl ive (ou sej a, o mesmo critério usado para 

definir os níveis de serviço). As característi cas do desempenho dos caminhões 

assumidas no modelo de simulação são resultados de observações nos EUA roa 

década de 70. 

Duas composições de tráfego fo ram simuladas: (a) 1 00% automóveis e (b) 

uma compos ição considerada padrão em rodovias americanas, com 14% caminhões, 

4~ó RVs e 82% automóveis. Os valores tabe lados, mostrados na Tabr.!a 3.4, 

aplicam-se a essa compos ição padrão, e processos analít icos permitem derivar esses 

valores para outras composições de tráfego. 

É possível notar que, se na edição de 1 965 os equivalentes cresciam com a 

deterioração do nível de serviço (Tabela 3.2), na ed ição atual os equivalentes 

diminuem (Tabela 3.4). Como a velocidade média no aclive é menor põ.ra nívPis dP 

serv iço piores, caminhões lentos atrapalham menos (relativamente à velocidade 

111édia dos veícu los no aclive, a velocidade dos v eículos de 9rande porte é maior nos 

níveis de serviço mais baixos). Mcl ean [1 989, pág. 9 1] aponta que os métodos 

empregados na elaboração dos valores mostrados na Tabela 3.4 fazem supor que as 

falhas detectadas no HCM de 1 965 foram superadas. 

Outra novidade é que essa mesma tabela t ambém serve como base para 

obtenção de uma equivalência veicu lar (mais especif icamente, de um fator de 

correção, f9) para os própr ios automóveis no ncl ive, uma vez que o desempenho de 

um automóvel num acl ive é inferi or ao desempenho dos mesmos em terrenos em 

nível. 
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~ê.t. bé la 3.4: Equivalentes veiculares para Ullld compos1çao de tráfego com 
• -1~'o o~ caminhões, 4% de RVs e 0% de ôni! Jus em subseção específica de 
<tcl ives em rodovias de pista simples, E e E0 _ [TRR 1985 , pág. 8-12 , Tab. 8 -9] 

C.;-:(!' 

-I 

Extensão do 
'] re1de Ckm) 

todos 

0,4 

O,S 

1.2 

1,6 

2 ,4 

3.2 

4 ,8 

6.4 

0,4 

0,8 

1,2 

1.6 

2,4 

3.2 

4.8 

6 ,4 

0 ,4 

0,8 

1,2 

1,6 

2,4 

3,2 

4,8 

6.4 

04 

0,8 

1,2 

1,6 

2 ,4 

3.2 

4 ,8 

6,4 

0 ,4 

ú.8 

1.2 

1,6 

2.4 

3,2 

4,8 

Ei,4 

81:' o 

2.1 

2 .9 

4,8 

6 ,5 

11.2 

19,8 

71 .0 

(a) 

3,2 

4 ,4 

6,3 

19,5 

43.0 

(a) 

(a) 

3,6 

5,4 

8,3 

14,1 

34,0 

91 ,0 

(a) 

(a) 

4,0 

6,5 

11 ,0 

20,4 

60,0 

(a) 

(a) 

(a) 

4.> 
7,9 

14,5 

3 1,4 

(a) 

(a) 

(rl) 

(a) 

84 .0 

1.8 

2, 3 

2,9 

3,6 

4,6 

6 ,6 

9,3 

21 ,0 

48,0 

2,S 

3,4 

4 ,4 

6 ,1 

l 0 ,3 

16,1 

48.0 

(a) 

2,8 

3,9 

5,7 

8.4 

1G,O 

28,3 

(a) 

(a) 

3.1 

4 ,8 

7,2 

11 ,7 

25 ,2 

50,0 

(a) 

(a) 

3,4 

5,7 

9,1 

1Ei,O 

39,5 

88,0 

(a) 

(a) 

l.i' 

::! ,• 

3, ~ 

5, 1 

6 .7 

10 ,8 

20,5 

2.2 

2,8 

3,5 

4 .5 

7 ,4 

10,8 

20.0 

51.0 

2 ,3 

3,2 

4,3 

5,9 

10,8 

17,4 

37 ,0 

(a) 

2,5 

3,7 

5,2 

7,8 

16 ,0 

?8,;> 

70,0 

(a) 

2,7 

4,2 

6,3 

10,0 

23,5 

46,0 

(a) 

(a) 

(a) Velocidade média não atingível nos greides em questão 

N01 A Arr edonclar o grei de para o p róxi1r10 valor in te iro 

l .• 

_, -. 

2 1, 

4ó 

f] 

I i 3 

1 s 

l. i 

2.7 

3.2 

4 ,7 

6 ,9 

12.5 

n .s 
2,0 

2 ,~ 

3,1 

4,0 

6, 3 

10,2 

22,0 

55,0 

2 ,1 

2,8 

3,7 

4 ,9 

8,5 

15,3 

38,0 

90,0 

2,2 

3,2 

4,3 

6,1 

11 ,5 

22 ,8 

66,0 

(a) 

54,0 

1.3 

I f> 

2.0 

2 ,3 

2.9 

3,7 

'i,6 

7,7 

l ,7 

2,ú 

2,3 

2.7 

3 ,8 

5,3 

9 .0 

l3.S 

1.8 

2.i 

2,7 

3,3 

4,9 

14,6 

25.0 

1,9 

2,4 

3,1 

4 ,0 

6,4 

10 ,7 

23,9 

45,0 

2.0 

2,7 

3,6 

4 ,8 

8 ,4 

15,4 

38,5 

(a ) 

48,0 

1.3 

1,5 

1,7 

1,9 

2 ,1 

2 , s 

2.9 

3,8 

4,9 

1,6 

1.9 

2 , l 

2.4 

3,1 

3 ,8 

s.s 
7.4 

l.7 

2 ,0 

2,4 

L,8 

7,8 

ll,S 

1,8 

2 ,2 

2,7 

3,3 

4,7 

6 ,3 

11 ,3 

18,1 

1,9 

2,4 

3,0 

3.8 

5,8 

8 ,2 

16, 1 

28,0 



o 

O cálculo do valot ao equivalente veicular EHv adequado ~ composição ào 

tráfego de veículos pt!:>u~ ~ ... d <1 rodovia estudada é dado por: 

r3.S} 

onde Pl /HV é a porcentaQ'2m de caminhões entre os veículos pes<1dos t> E é o valor 

encontrado na Tabela 3.4 para um dado greide e velocidade. 

O fator de correção para veículos pesados fHv é dado por: 

(3.6) 

onde PHv é a porcentagem de veículos pesados na corrente de tráfego. 

O desempenho dos automóveis nos aclives gerou VPEs para automóveis, 

propostos por Werner & Morra! [i 976]. Segundo estes autores, é possív ei o cáicu io 

dos VPEs para automóveis pois eles também sofrem reduçõe s de velocidades nos 

aclives. Os valores propos tos por Werner & Morral para os automóveis são d<;.dos na 

Tabela 3. 5. 

Tabela 3.5: VPEs médios para automóveis em rodovias de pista simples para 
condições gerais do terreno. [Werner & Morra!, 1 976] 

Veículo 

ilutomóvel 

Nível de 
Serviço 

A 

Be C 

De E 

VPEs por tipo ele terreno 

terreno em 
nível 

terreno 
ondulado 

1.3 

terreno 
montanhoso 

2,3 

2 ,5 

Na época, Werner & Morral afirmaram que esses VPEs não seriam usados nos 

cálcu los da redução da capacidade porque, pelas definições aceitas de níveis de 

serviço, os quais incorporam velocidade, esses valores eram sem significado. 

Para o HCM 1985, se o dese mpenho dos automóveis é afetado pelo aclive, e 

se os VPEs calculados para os v eículos pesados são relativos ao desempenho desses 

automóveis nos aclives , então deve existir uma correção para relacionar esses 

fatores ao desempenho dos automóveis em terrenos em nível. O fator de correção 

para os automóveis nos aclives ((
9

) é calculado como 

(3 .7) 
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onde P P é a porcentagem dos automóveis na corrent~ de tráfego e IP é o chamado 

fator de impedáncia para automovets. dado por: 

!~ = P 02 (f-Er_,) (3 .8) 

onde E0 é o valor encontrado li : I élbeia 3.4 para greide em nível (0%) e E já foi 

definido anteriormente. A man.!i; d como íorarn estabelecidos os cálculos dos fatores 

de correção para veículos pesaclos e para automóveis não ficou explícita em 

nenhuma referência consultada 

3. 1.3 Craus, Polus & Grinbsrg ['1979] 

Craus, Polus & Grinberg [ 1979} propõem uma variação do método de Walker, onde 

ao invés de taxa de u lt rar;:~c;c;agf! n s, a equivalência é dada pela taxa de atraso 

cél.usado aos veículos m ;:~ i s rápidos por caminhões e por automóveis. Esse método é 

denominado por alguns autores como método dos atrasos equivalentes. 

Essa vari ação do método de Walker tem urna ligação muito mais forte com as 

medidas de desempenho do f luxo de veículos e deveria produzir equivalentes mais 

realistas do que o método original. Entret anto, a aplicação prática do método requer 

algumas simplificações no que se refere ao processo de tomada de decisões na 

ultrapassagem (ac~itação dos headways na corrente oposta) e apre~e ntação das 

oportunidades de ultrapassagem. A lém disso, o método também carrega uma 

suposição implícita de que as cond ições de fluxo estão em equilíbrio, o que pode 

qerar dúvidas quanto sua aplicação em seções de aclives [Mclean, 1989, p.;g. 305). 

Craus, Polus & Grinberg apontam duas limitações no método de Walker 

usado no HCM de 1965: 

~ não estabe lece o efeito da pista oposta, em declive, que deveria ser sempre 

levado em consideração na análi se dos aclives específicos; e 

o despreza variações no desempenho dos caminhões, considerando apenas 

caminhões típi cos , e então qualquer medida da realidade é completamente 

mascarada . 

Quando um automóvel ultrapassa outro veículo em uma rodovia de pista 

simples, sej a ele automóvel ou caminhão, pode haver ou não redução de sua própria 

ve locidade em algum ponto da manobra. Quando não há t ráfego na pista oposta, 

geralmente nenhuma redução de velocidade é observada. Entretanto, se algum 

veículo aparece na pista oposta, o veículo que está ultrapassando é obrigado a 
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r<:> ciuz" :;ua velocidade e seguir o veícuio mais lento até surgir urna oportunidade de 

ulu <U>?.s sagem. O tempo de atraso é definido como o tempo de viagem desde a 

r··~l' 0 do vPioc idade do veículo mais rápido até o inír io dél manobra de 

t.lll ,.: .::::;agem. 

-\ rdéra é que veículos de grande porte causam mai~ atraso aos automóveis 

do que o~ próprios automóveis causam a outros automóveis , pors os caminhões e 

ônibu' rmpõem headways maiores à corrente de tráfego oposta para permitirem 

ui t r aoa.ssagens seguras. A equivalência é dada pela razão entre o atraso causado 

por urn caminhão e o atraso médio causado pelos automóveis. 

Baseado em estudos prévios dos padrões dinâmicos de uma rodovia de pista 

simples. Craus, Polus & Grinberg assumem três premissas básicas na elaboração do 

- -·- -III UUC !U . 

~ O f luxo em cada direção é livre e os instantes de passagem regidos por uma 

cii stribu içi\o de Poisson. O tempo entre chegad?.s (headways) é 

exponencialmente distribuído (segundo os auto res, esta é uma supos ição 

razoável para fluxos médios a baixos , e citam Tanner [1 958] e Leutzbach & 

Egert [1 963)); 

• A corrente principa l de tráfego é cons iderada estacionária, e o tráfego oposto 

tem a ve locidade relativa igual a soma da velocidade média do fluxo da pi~ta 

oposta e da velocidade do veícu lo mais lento que será ultrapassado; 

• Os motoristas envolvidos nas manobras de ultrapassagem são sensíveis às 

ve locidades médias do tráfego oposto. Segundo os autores, esta hipótese está 

de acordo com determinações prévias, como Farber & Silver [1967) e Stock & 

May [ 1976]. de que motori stas estimam de forma grosseira a velocidade do 

veícu lo se aprox imando na corrente oposta pela velocidade média do tráfego 

oposto. 

O atraso total pode ser obtido com a distribuição das velocidades dos 

veículos da corrente principal e a soma de todos os atrasos causados aos veícu los 

mais rápidos pelos mais lentos. O volume e a velocidade média do tráfego da faix a 

oposta também são necessários. 

Craus, Polus & Grinberg concluem que o atraso médio sofrido por um veículo 

j ao ul t rapassar um veículo i é expresso por: 

ar](-u J 
') U + V· 

I 

(3 .9) 
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onde: 

diJ = tenm • <::u·. :ado de atraso médio sofrido pelo veículo jantes de ultrapassar i; 

O. · = hn? --p· .IJ . · =- ~r-r,~imo na corrente oposta para que seja efetuada a ultrapassagem 

0' I; 

i. = t ax<1 n, .. : '- ae chegada dos veículos na corrente oposta; 

u = velociGa:;'= média do fluxo oposto; e 

V;= velom::;c .:~ do veículo i (mais lento) que será ultrarassado. 

O número tJ.. oassagens de um veículo j por um veículo i é dado por: 

onde: 

Ppij =C; .C j[_!_, __ l l 
v; vj 

Ppij = número de passagens efetuadas pelos veículos j sobre veículos i; 

vj = velocidade do veículo mais rápido, e que vai ultrapassar o veículo i: 

C;= número de veículos com velocidade v;; e 

Cj = número de veícu los com velocidade vi 

(3 .1 O) 

O atraso total médio para automóveis ultrapassando automóveis é dado por. 

dk, =.!_ .L /Pü ·dij (3. 11) 
m 

onde: 

m = volume de automóveis na corrente de tráfego principal. 

Da mesma forma, o atraso sofrido por um automóvel 

caminhão é dado por: 

[ 

7- e - I, ao V u \ 
dtl = . - a11 I -- 1 

i .e- 1.at! Jl U + V1 ) 

onde: 

ao ultrapassar um 

(3. 1 2) 

dtl = tempo de atraso médio sofrido pelo veícu lo I antes de ultrapassar o caminhão t; 

a 11 = headway necessário na corrente oposta para que seja efetu ada a 

ultrapassagem de I pelo caminhão t; e 

v1 = velocidade do caminhão t que será ultrapassado. 
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O valor do número teórico de ultrapassagens Ptl é dado por: 

r,, =c,[_!___ - _!_] 
v1 v1 

(3 .1 3) 

o;1de: 

r .. = nümero de teórico de passagens efetuadas pelos veículos I sobre caminhões t; 

v = VE!Iocidade do veículo mais rápido , e que vai ultrapassar o caminhão; e 

c. = número de veículos com velocidade v1. 

Assim, o atraso total médio causado por um caminhão é dado por: 

dkt = l:r,,. dtl (3 .14) 

O valor do VPE para o caminhão é dado pela razão ent re os atrasos causados 

pe lo caminhão e o atraso médio causado pelos próprios automóveis: 

E = dkr 

dkp 

onde E é o f ator de equivalência veicular (em VPE) para o caminhão. 

(3 . 1 5) 

Craus, Polus & Grinberg usaram os mesmos dados para comparar os 

equivalentes calcu lados com o método e os sugeridos pelo HCM de 1 965 . A 

distribuição de velocidades dos automóveis nas rodovias de pista simples foi 

obtidas de curvas típicas do próprio HCM/1965 (pág. 50). 

Para a valor do headway necessário na corrente oposta para que a 

ultrapassagem seja efetuada, foi utilizada uma relação encontrada ern C1 awford 

[ 1963], cujo estudo avalia o comprimento de zonas de ultrapassagem para vári as 

velocidades. Segundo Craus, Polus & Grinberg , poucos trabalhos [Crawford, 1963 ; 

Gustavsson, 1965; Erlander, 1967] tratavam das ultrapassagens utilizando como 

parâmetros a velocidade média da corrente oposta e a velocidade do veículo 

ultrapassado (mais lento). Crawford [1 963] apresentou o headway mínimo como: 

7,2(U+ Vi)+46,32 a.u = (3. 1 6) 
u 

onde: 

aij = headway (em segundos) necessário na corrente oposta para que um veículo 

mais rápido j ultrapasse um veículo mais lento i; 

u = velocidade média dos veículos da corrente oposta, em Km/h; e 
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1', = velocidade do veículo mais lento. que será ultrapassado, em km/h . 

A comraração entre os ~!OIIIV.ll e ntes calculados pelo método do HCM de 

1965 (método de Walker) e peln m<>u:'io r~ rresentado está na Tabela 3.6. 

Tabelil 3.6: Comparaçi'w du: e•JUJvalências veicu lares calculadas com o 
método do HCM de 19 6S c·~ s· Jg~rido. (Craus, Polus & Grinberg , 1979) 

~hvcl de Serviço 

velocidade do A c E 

cammhão método mecodo método método método método 

mph km/h HCM '>UQ!?titl•.• HCM sugerido HCM sugerido 

5 8 11 0 4 _ 160 64 240 89 

l O 16 50 33 6G 40 82 44 

20 32 18 14 23 1 5 23 17 

30 48 8 ~ 7 7,5 

40 64 3 3. ~ 

50 80 

É interessante notar que para velocidades baixas dos caminhões, os valores 

de equivalência aumentam com a diminuição do nível de serviço, acontecendo o 

contrário para velocidades altas. A razão é que caminhões mais lentos num nível de 

serv iço alto at rapalham menos que cam inhões lentos num nível de serviço baixo, 

onde ex ist em menos oportun idil.des de ultrapassagens. Ao contrário, caminhões 

com ve locidades mais altas em nível de serviço alto causam atrasos que não 

acontecem em níveis de serviço baixo onde há menos demanda de ultrapassagen~ 

sobre esses caminhões rápidos [Craus. Polus & Grinberg, 1979]. 

3.1.4 Outras determinações. 

3. 1 .4.1 Cunagin & Messer [1 983] 

Cu nag in & Messer [ 1983] calcu laram equivalentes veicu lares para rodovias de pista 

simples e de pista dupla. Utilizando os métodos de Walker, do atraso equivalente e 

dos headways, eles analisaram 11 .2 1 3 veícu los, em 4 rodovias de pista simples. 

Poucos dados foram obtidos para os níveis de serviço C, O e E, de forma que os 

valores das equivalências nesses casos tiveram que ser estimados. A classificação 

foi feita de acordo com o HCM/1965. Assim, nível C corresponde a um volume de 
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tráfego entre 900 e 1400 vph ; nível D. 1400 a 1 700 vph e nível E, 1700 a 2000 vpr. 

(capacidade), considerando-se ambas élS direções. 

Para estimar os eq uiva l E-m ~· , :·lo método de Walker, foi usada a s~·11 1 1i n 1• 

equação: 

onde: 

PCE; = valor do equ ivalente para o veículo tipo i; 

OT; = número de ultrapassagens de automóveis pelos veículos tipo i por mi lhil 

por hora; 

VOL; = volume de veícu los tipo i por hora; 

OTLPC número de ultrapassagens de automóveis rápidos pelos automóveis 

lentos por milha por hora; e 

VOLLPC = volume de automóveis ientos por hora. 

Para estimar os equivalentes pelo método do atraso equivalente, foi usada a 

seguinte equação: 

PCE- = (07j /VOLi ). [( 1/ TSSP) -(11 MPCSP)] 
1 (OTLPC IVOLLPC) [( 1/ AVCRSP)- (1 / MPCSP)] 

(3 .1 B) 

onde: 

TSSP = velocidade média do tráfego 

MPCSP= velocidade média da corrente de tráfego apenas com automóveis 

rápidos; e 

AVCRSP = velocidade média da corrente de tráfego apenas com automóveis. 

As rampas típicas usadas para o cálculo dos equivalentes são plana (0%), 

moderada (3% e 1 ,6 km de comprimento) e acentuada (6% e 1 ,6 km). 

Cunagin & Messer [1 983] assumem que é apropriado ut ilizar o método de 

Walker no nível de serviço A, uma v ez que o método de Walker não leva em 

consideração a formação de pelotões atrás de veículos lentos, e o método dos 

atrasos equivalentes no nível de serviço E, onde pelotões são inevitáveis. Nos níveis 

de serviço intermediários, foi usada uma combinação li near dos dois métodos. A 

Tabela 3.7 mostra os resultados de Cunagin & Messer [1983] comparados com os 

valores do HCM 1965. 
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Os valores encontrados por Cu na~l!! : & Messer estãc- próximos dos valores 

dados pelo HCM de 1965 para as c0nclt çõe ~. gerais de terreno, mas são totalmente 

drscrepantes em relação às condrcôe · e:>pecif1cas. dadas no mesmo manual. 

Segundo os autores, outros pes~ t!J.._,;0 re s. corno Mclean (1 980), também 

recomendavan1 urna revisdo nos eq u:v.: · .,_ · ·-·-~s vetculares para situações específtcas 

de terreno, que estariam muitos elevadü ... 1o HC ~>l de 1965 . 

Tabela 3.7: Comparação dos eq•lf•taientes vei culares para rodovias de pista 
sim ples [Cunagin & Messer, 19831 

L. j:J!Valen t '.!S Veiculares (1/PE) 

T1oo de acl1ve Volume HCM 1 ~6 , HCM 1965 (aclives Cunagim & Messcr 
(cond•çoes gcroJJS) cspecifJCOSJ (1983} 

plano 11. 3 z 1,5 

B 2.5 2 1.6 

c 2. 5 2 1,5 

D 2 2 1.6 

E 2 2 l.7 

moderado A 4 17 2,9 

B 5 il 3,5 

c 5 21 4.2 

D 5 2 i 4,8 

E ) 20 ~.4 

acenn;uào A 7 41 5.1 

B 10 41 8.2 

c 10 59 10,1 

D 12 59 11 ,7 

E 12 70 11,1 

3.1.4.2 Van Aerde & Yagar [1984) 

Van Aerde & Yagar [1984] determinam os equivalentes veicuiares usando t rês 

conceitos dist intos: redução de velocidade imposta por cada categoria veicular à 

ve locidade de flu xo livre, propensão de cada categoria em tornar-se líder de 

pelotões e nú 111ero de veículos atrás de cada categoria veicular líder de um pelotão. 

Na análise dos dauos, para estimar os equivalentes baseados em redução de 

velocidades, um modelo de regressão linear múltipla foi estruturado para estimar a 

velocidade de fluxo livre e os coeficientes de redução de velocidade C1 até C5: 

(3 .1 9) 
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Onde : 

vp = velociua' r. (. ···~ 51n10 percentil ; (p = 1 0%, 50% e 90%): 

n 1 até 11.: = ~~~ ;n~ro de automóveis, caminhões. RVs e outros veícu los, 

respectivame nt ~: 

n5 = número ele v~t- ulo:; na corrente de tráfego oposta; e 

C1 até C5 = coeficr ::n tes de redução de velocidade; indicam o tamanho relativo da 

redução de ve loctd<: ~k para cada categoria cons iderada (ou direção de tíáfego). 

O cálculo dc•s equtvalentes é dado por: 

VPL =C, " c, (3 .20) 

Para levar em consiàeração os coeficientes de todos os locais coletados, foi 

feita uma média ponderada usando-se como peso os inversos das vari âncias. Para o 

1 Oº percentil de velocidade, por exemplo, a velocidade livre estimada foi de 81 ,3 

km/h e os coeficientes estimados C1=-3,2; C2=-36,4; Cy=- 12,4; C4=-3,6 e Cs=-1,6 . 

Isso gerou um equivalente de t 1,4 para caminhões (-36,4/-3,2=11 ,4). Os valores 

calcu lados por Van Aerde & Yagar usando o critério de redução de velocidades estão 

na Tabela 3.8. 

Os equivalentes para tipo de veículo "outros" foram arbitrari amente 

estimados em 1,0, mesmo valor dos automóveis, pois não havia dados suficientes 

para que um valor diferente deste fosse estimado. 

Tabela 3.8: VPEs estimados para redução de velocidade baseada nos dados de 
Ontário, Canadá. [Van Aerde & Yagar, 1984) 

velocidade 

d ireção Ti r o de vcír ulo 1 02.. percentil soo percentll 909 percer.t !! 

principal cam1nhão 11,4 6 .1 3,8 

IWs 3,9 3.7 2,6 

outro s 1,0 1,0 1,0 

oposta todos os tipos 0,5 0 ,5 c.s 

Uma segunda análise dos equivalentes foi feita baseada na propensão que 

determinados veículos têm de estarem a frente de pelotões. Através da razão 

porcentagem de lideranças por tipo de veículo dividida pela porcentagem do tipo de 
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veículo no fluxo, Van Aerde & Yagar encontraram o que denominaram Razão 

Orig inal. O equivalente veicular é a Razão Normalizada, ou seja, a Razão Original de 

cada tipo de veículo dividida pela Razão Original dos automóveis. Esses valores são 

dados na tabela 3.9. 

Tabela 3.9: Razõe ~ de liderança de pelotões por categoria veicu laí. [Van 
Aerde & Yagar, 1 984 I 

Razão 

Tipo de veículo Original Normalizada 

todos os veículos 1,000 1 ,0)6 

automóvel 0 ,94G 1,000 

caminhões 1,7 1 G 1,813 

RVs 1,388 1,464 

outros 1,023 1,082 

O terceiro critério usado foi chamado de "criação de seguidores em 

peim ões". O aumento do número de seguidores como uma função do t ráfego da via 

foi modelado e através de uma regressão linear múltipla, estimou-se o número de 

segu idores "criados" por determinada categoria liderando um pelotão. Dividiu-se os 

dados em dois blocos, um de baixos volumes de tráfego (de O a 650 vph) e outros 

de altos volumes (de 650 a 2000 vph). O modelo usado na reg;essão linear múltipla 

foi : 

(3 .2 1) 

onde: 

Nr = número de seguidores; 

A 1 = in tercepto das ordenadas; 

n 1 , .. . ,n5 = número de: automóveis, caminhões, RVs, outros veículos e veículos na 

direção oposta, respectivamente; 

81, ... ,8,1 = número de seguidores ad icionais "criados" por tipo de veículo na 

direção principal; e 

85 = número de seguidores na direção principal criados por veículo na direção 

oposta, para um tráfego de 1 000 vph na via principal. 

Os eq uivalentes são dados pela razão B,/B 1• Os v alores encontrados estão na 

Tabela 3.1 O. 



• 50 

Tabe la 3.10: Veícu lo de passageiro eo,u1v<tl ente em termos de número de 
<><:guidores produzidos. [Van Aerde & Ya~t ar l q84) 

Altos volumes 

~hr ecào parâmetro valor méciw vrc valor m~dro VPE 
------ ·· --

rJllnCipal IIIICI C\'fliO A 1 -8 1 l ··2 4c) 8 

B 1 automove! 0 ,71· 1.01 1,00 

B2 cammhão 0.91 1.2 1 1.20 

B3 RVs 0,9 1 • j ~ 

··'- -' 1,08 1,07 

H4 outros 0.72 '':Í\ 1. i 4 1.13 

o~ost a B~ todos 0.04 2 '06 0.06ó 0.07 

Todos os locais onde foram coletados os dados empregados nos cálculos, 

pelos três critérios, podem ser classificados corno terrenos em nível, segundo Van 

Aerde & Yagar [1984). 

3.2 Análise dos métodos 

Como já foi discutido antes, a comparação dos valores dos equivalentes deve ser 

feita com bom senso, levando-se em conta o critério de equivalência utilizado. No 

caso de um cálcu lo dos valores de equivalência para veículos de grande porte em 

trechos de aclives específicos , descartando-se a possibilidade de simulação (usada 

no HCM/1985), o método de Walker parece ser o mais indicado. 

Craus. Polus & Grinberg 11 979) aperfe içoaram o método de Walker usando 

condições mais realistas, ressaltando um aspecto imr)Qrtante em rodovias de pista 

simples que é a ocorrência de ultrapassagens apenas quando surgem oportunidades 

em função do tráfego oposto. Entretanto, na consideração dessas oportun idades 

Craus, Polus e Grinberg utilizaram uma relação proposta por Crawford em 1963 

para determinar o headway na corrente oposta necessári o para uma ultrapassagem. 

A forma de cons ideração das oportunidades na corrente oposta pode ser decisiva na 

obtenção dos valores de equ ivalência. 

O método de Craus, Polus & Grinberg será uti li zado nos cálcu los dos valores 

de equivalência, substituindo o método de Walker, mas uma atenção especii1.l se rá 

dada às oportunidades de ultrapassagem propiciadas pelo tráfego oposto. 

Os outros dois métodos [Cunagin & Messer, 1 983 e Van Aerde & Yagar, 

1984) não serão aproveitados nos cálcu los uma vez que a intenção é manter a linha 

proposta nos HCMs. 
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Capítulo 4 

Ultrapassagens 

Um dos maiores problemas encontrados no flu xo de ve ículos em uma rodovia de 

pist a s imples é a interação de doi s veículos com velocidades diferentes . A 

ultrapassagem do veículo mais lento pelo mais rápido deve acontecer áe maneira 

segura e eficiente , ou seja, com o mínimo atraso e risco na viagem do veículo mai s 

rápido. Entretanto, essa passagem acontece pela pista oposta, que deverá estar 

desobstruída durante todo o tempo em que o veículo que está ultrapassando a 

estive r ocupando, de modo a evitar o conflito. 

A sinalização horizo ntal nas pist as indica aos motor!st as se hA ou não 

d istância suficiente à frente para um julgamento corre to de pis ta livre para a 

manobra de ultrapassagem. Essa distância é chamada de distância de visibilidade de 

ult rapassagem (DVU). Desde há muito tempo estuda-se a manobra de 

ultrapassagem, para se tentar estabelecer de maneira correta e mais próx ima do real 

possível, as distâncias necessárias à manobra. Segundo Harwood & Glennon [1976}, 

as s inalizações horizonta is existentes na época nos EUA, para á reas de 

ultrapassagem permitida o u proibida, e ram baseadas em princípios fa!sos e a rca icos , 

estabelec idos a partir de estudos fe itos na década de 40. Essas pal ;wras podem se r 

consideradas perfe itament e atuais, uma vez q ue os crité ri os ameri canos não foram 

alte rados desde aquela época . 

A sinalização horizontal é um dos fatores que afeta a ca pacidade, uma vez 

que a exi stênci a de zonas de ultrapassagem proibida restringe a capacidade de 

ultrapassagem dos veículos, t ão importante para a ma nutenção de um nível de 

se rviço adequado. 

4.1 A manobra de Ultrapassagem 

A manobra de ultrapassage m envolve três veículos, que podem ser definidos como 

ultrapassador, o veículo que está ultrapassando; impedidor, o veículo mais lento, 

que está sendo ou será ultrapassado (e está impedindo a passagem do veículo mais 

rápido); e opositor, o veículo que trafega no sentido oposto ao ultrapassador e 

impedidor. 
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Existem duas categori a~. de ultíapassagem: a ultrapass agem direta, em que 

o motorista de veículo ultrapas ~ ador não prec isa esperar atrás do veículo mais lento 

(impedidor) por um intervalo r.;1 correme de tráfego oposta que permita uma 

manobra segura, e a ult rapa.<;s ,r,· •n . retardada, onde o ultrapassador é submetido a 

uma espera atrás do ! nl :J~d:c:v i'l:~ qu::! s urj?, uma oportunidade segura para a 

complementação da manob:a . . --'. p~ nas as ult rapassagens retardadas são de interesse 

desse capítulo, pois são a~ cw e exigem tempo e distâncias maiores para sua 

complementação. Supõe-se aqur qu~ o motorista que efetua ultrapassagens diretas 

tem plena condição de julgar corretamente a segurança da manobra, o que nem 

sempre é um fato. 

Na concepção do IT!etur i ~ l a du veículo que ultrapassa um outro, a faixa 

oposta está livre quando: a) ele não vê um veículo vindo em sua direção (o que não 

quer drzer ql!e não exista veícrlin na faixa oposta); ou b) ruesmo vendo um veículo 

vindo na faixa oposta, o motorista acredita que haja espaço de tempo suficiente 

para que ele complete a manobra de ultrapassagem em segurança. 

O julgamento do motorista é apenas vi sual , uma vez que ou ele não vê o 

veículo na direção oposta , ou se ele o vê , acredita que exista espaço suficiente para 

a complementação da ultrapassagem. Nos momentos de falha do julgamento 

acontecem os acidentes. Se o motori sta julga que o espaço não é suficiente, ele 

f reqüentemente aborta a manobra e espera nova oportunidade. 

4.2 Pesquisas Empíricas 

Há mais de 50 anos, pesquisadores vem t entando estabelecer padrões que 

descrevam o comportamento dos motoristas frente a uma manobra de 

ultrapassagem. Seguindo o trabalho pioneiro de Matson e Forbes (1 938], muitos 

outros estudos sobre o comportamento dos motoristas foram desenvolvidos, 

ut ili zando a técnica do veículo de observação em 111ovimento, no qual um veículo de 

pesquisa era dirigido na corrente de tráfego em det erminada velocidade e o 

comportamento dos motoristas que ultrapassavam era estudado. 

A g rande maioria dos traba lhos desenvolvidos nessa época visava a 

determinação do gap crítico, ou seja, o mínimo intervalo em tempo entre dois 

veículos consecutivos na corrente de tráfego oposta que é aceito pelos motoristas 

para efetuar uma ultrapassagem em condições de segurança. Teorias de aceitação 

de gaps foram desenvolvidas a partir dos dados obtidos. De uma forma geral, dada 
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uma amostragem de gaps aceitos, é considerado como gap crítico aquele cuja 

probabilidade de aceitação era de 50%. 

Outro aspecto igualmente estudado foi o tempo e o espaço gastos né1 

reaiização de uma manobra de ultrapassagem. Desses estudos empíricos resultaram 

prognós1:icos do espaço e tempo necessários a uma manobra, em função das 

velocidades dos veículos envolvidos (principalmente do impedidor e do opos itor), 

que permit.i riam a elaboração de projetos de rodovias e a demarcação das mesmas 

de forma mais eficiente. Os critérios existentes atualmente para projeto e 

smalização de rodovias (AASHTO [ 1 990) e FWHA [ 1 988], respectivamente) são 

baseados nesses primeiros estudos, conduzidos há mais de meio século. 

O primeiro modelo descrevendo a manobra de ultrapassagem sob o ponto de 

vi sta cinemático apareceu em 1982 [Lieberman, 1 982). A partir do modelo proposto 

por lieberman, outros modelos mais refinados foram derivados, mas a questão 

ainda não pode ser considerada como encerrada uma vez que não há consenso 

entre todos os modelos e um grande número de variáveis ainda são desprezc;das no 

intuito de simplificar os resultados. 

A distância de visibilidade de ultrapassagem (DVU) é o fator mais importante 

tanto para a decisão dos motoristas como para o projeto e sinalização de uma 

rodovia. 

4.3 Distâncias de visibilidade de ultrapassagem 

4.3.1 Critérios existentes 

A distância de visibilidade de ultrapassagem (DVU) é o comprimento de via que o 

motorista que deseja ultrapassar um veículo mais lento deve ser capaz de enxergar 

para certificar-se que não há um outro veículo trafegando na direção contrária. Os 

critérios de distância de visibilidade de ultrapassagem atualmente utilizados no 

Brasil para projeto geométrico de rodovias e para demarcação de zonas de 

ultrapassagem proibida em rodovias existentes, seguem critérios norte-americanos 

baseados em estudos de campo conduzidos em 1938-4 1, que foram validados por 

estudos ad icionais em 1957. 

Os critério s para projeto geométrico [DNER, 1979) são baseados nas normas 

do Livro Azul da AASHTO (A Policy on Geometric Design of Rural Highways 

[AASHO, 1965)) que foram mantidas nas edições de 1984 e 1990. Para a 

demarcação da sinalização horizontal , o Manual de Sinalização Rodoviária [DER-SP, 
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1 993) segue os crn er to:.. do MUTCD (Manr-:a/ on Uniform Traffic Contrai Devices 

[FHWA, 1988)). que s:w c.:~. mesmo das edições de 1971 e 1978. Esses critérios t êm 

sido objeto de vána· ._;li ~a :> . que apontam sua inadequação e que sugerem modelos 

mais sofisticildos u ,-:· . .~rminacão da DVU e revisão das normas [Van Valkenburg 

& Michae l, 1971 · \\ -::·:,··:" · ., Giennon. 1971; Harwood & Glennon, 1976; Lieberman. 

1982; Saito, 198 ~ : C l<:"l i i )j, 1988; Rilett et ai. , 1990]. 

4. 3. 1.1 Critério da AASHTO 

A última edição do ma rua! de projeto geométrico da AASHTO [1 990], conhec ido 

como Livro Verde (G reP!'l Book), traz a mesma norma relat iva à dist~ nciil de 

ultrapassagem vigent e no manual de 1965 e 1984. Essa norma, baseada em estudos 

conduzidos em 1938 e 1941, e validados por outro rle 1957, define a dist ância de 

ultrapassagem como a soma das seguintes quat ro distâncias: 

d1 :dist ância percorr ida durante o t empo de percepção e reação e durante a 

aceleração inicial para o ponto de ent rada na faixa oposta; 

d2:distância percorr ida pe lo veículo ultrapassador na pista oposta: 

d3:distância entre o veículo ultrapassador e o veículo impedtdor no f im da 

ultrapassagem (d istância de segurança); e 

d, :distância percorrida pelo veículo opositor em 2/ 3 do tempo que o veiculo 

ul t rapassador ocupou a faixa oposta (ou 2/3 de d2). 

Os valores de pt ojel o de cada uma dessas d istâncias são ba5cados nos 

resultados dos estudos de campo feitos em 1 940 (onde automóveis ultrapassando 

automóveis foram observados) e nas seguintes suposições: 

1. O veículo imped idor trafega sempre a velocidade constante; 

2. O veículo ul t rapassador reduz sua velocidade e segue o veícuio a ser impedidor 

at é a chegada de uma zona de ult rapassagem; 

3. Quando chega a zona de ultrapassagem, o motorista do veículo ul t rapassador 

requer um pequeno período de tempo para perceber uma oportun idade de 

ultrapassagem e reagir iniciando a manobra; 

4. A ultrapassage m é acompanhada por um início lento e um fim apressado, em 

face ao tráfego oposto. O veículo ultrapassador acelera durante a manobra, e 

sua velocidade média durante a ocupação da faixa oposta é 1 6,1 km/ h (1 O 

mph) milior que a do impedidor; e 
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S. Quando o ultrapassador re to rna a sua faixa. há uma distáncia adequadél entre 

ele e o veiculo opos itor. 

Segundo a AASHTO [ 1 990) o v<:lar na r a d1 é dado por: 

, ~ a.t1 
, , =c • • ..Jr .t1.(V - m -r 2 ), 

onde: 

t 1: t empo necessário à ntanublct ir ticial, [s); 

a: aceleração média, [mph/s ); 

V: velocidade média do ult rapassador, [mph] ; e 

m: diferencial de veloc idade entre os veículos ultrapassaoor e 

ultrapassado, [mph) . 

O critério da AASHTO estima t 1 ent re 3,6 e 4,5 s baseado em dadas de 

campo, acontecendo o mesmo com a ace leração média (no intervalo entre 1 .38 e 

1 ,51 mph/ s) 

O valor de d2 pode ser estimado por: 

(4.2) 

onde: 

t2 : tempo no qual o ultrapassador ocupa a faixa oposta da via; e 

V: velocidade média do ultrapassador [mph]. 

Baseado nos estudos de campo, a AASHTO assume que t2 Vdt ie entre 8,9 e 

11 ,4 s para veloc idades de projeto ent re 32 e 11 3 km/h. (20 e 70 mph). 

A distância de segurança d3 é estimada no intervalo entre 1 O e 95 m (33 e 

31 O pés), dependendo da velocidade. A dist ância percorrida pelo veículo opositor é 

estimada em 2/3 da distância percorrida pelo ultrapassador na faixa oposta. De uma 

maneira conservadora, as distânc ias d2 e d4 poderiam ser iguais, mas o critério 

AASHTO assume que o motorista ultrapassador poderia abortar a manobra e 

retornar à sua faixa se um veículo opos itor aparecer muito cedo durante a manobra. 

Os valores obtidos quando os quatro elementos da manobra de 

ultrapassagem são combinados lev ando-se em conta as suposições aci ma são 

mostrados na Tabela 4 .1: 
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Tabela 4. 1. Valores para DVU seg undo o método da AASHTO [1 990, pág. 1331 

Velocidade de Projeto (km/h) DVU Mínima (m) 

48 335 

64 457 

80 549 

97 640 

105 70 1 

113 762 

121 792 

129 823 

Segundo Harwood & Glennon [I 9761. mui tas das suposições adotadas pe la 

AASHTO j á eram inadequadas para a época. Por exemplo, o diferencial de velocidade 

adotado como constante em 1 6 km/h para qualquer velocidadQ de proj eto fo i 

medido para velocidades baixas e extrapolado para as altas veloc idades. 

A A.ASHTO usa esse critério para determ inar se o comprim ento das zonas de 

u ltrapassagem de um projeto se enquadra no nível de serviço proposto para a 

rodov ia (o nível de serviço não é espec if icado pelo crité rio da AASHTO, é um dado 

de projeto q ue depende da porcentagem das zonas de ultrapassagem proibida). O 

r: ri tério não é usado para demarcação de sinalização horizontal das zonas de· 

ultrapassagem permit ida e proibida. 

4.3.1.2 Critério do MUTCD 

Os critérios para demarcação das zonas de ultrapassagem proibida é estabe lecido 

nos Estados Un idos pelo Manual on Uniform Traffic Contra/ Oevices for S treets and 

Highways (MUTCD), e é baseado no 852 percenti l de ve locidades. ao invés da 

ve locidade de projeto. Ainda que não haja nenhuma menção no MUTCD [ 1 988] 

sobre a origem dos critérios usados, eles são idênticos aos apresentados numa 

publicação da AASHO de 1940 [AASHO, I 940 ] sobre a marcação de zonas de 

ultrapassagem proibida [Harwood & Glennon, 1989]. 

Esses cr itérios apresentados pela AASHO representam um ajuste subjetivo 

entre d istâncias computadas para ultrapassagens diretas e para ultrapassagens 

retardadas. Ass im, esses crité rios não apresentam nenhuma situação especial de 

u ltrapassagem. A tabe la 4.2 apresenta os valores da DVU usadas no cri tério para 

demarcação de áreas de não ul t rapassagem do MUTCD, e a tabe la 4.3, as suposições 
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e dados apresentados na publicação da AASHO de 1940, possíve l referência para os 

valores apresentados no MUTCD. 

Tabela 4.2- valores de DVU apre sentados no MUTCD [FHWA. 1988, pág . 38-8) 

Tabela 4.3-

85 percentil de velocidade· km/h (mph) 

Cri té rio do 

48 

64 

80 

97 

11 3 

MUTCD para DVU 
AASHO de 1940 (Harwood & Glennon, 1989) 

Mínimo DVU · m (ft) 

possive lmente 

152 

183 

244 

305 

366 

baseado na norma 

Velocidade do veículo ultrapassildor · km/ h 

1\IS 6'1 Bú 97 i 13 

diferenciill de velocidade · km/h 16 19 24 32 40 

velocidade do opositor - km/ h 1\0 51 64 74 88 

DV para ultrapassagem drreta · rn 134 168 201 201 201 

DV para ultrapassagem retardada· m 155 232 332 42 1 S43 

mínima DV recomendada · m 152 183 244 30S 366 

da 

Harwood & Glennon (1 989) cri ticam esses cr itérios argumentando que há 

uma clara incompatibi lidade entre os cri térios da AASHTO e do MUTCD, sendo que o 

da AASHTO seria muito conservador em def1nir a DVU como a soma das quatro 

distâncias (d 1 at é d4), pois isso asc;umP q ue o motorista é levado a completar sua 

manobra num estágio muito cedo da 1nanobra, quando observações do 

comportamento dos motoristas most ram que muitas vezes eles abortam suas 

manobras. O critério do MUTCD teria como princi pal falha o fato de que é baseado 

numa premissa quest ionável, o ajuste entre ultrapassagens diretas e retardadas . 

A lém disso, ambos os critérios são baseados em dados co letados 50 anos atrás. 

[stes estudos de campo somente cons ideravam manobras envolvendo automóveis , e 

não consideravam veículos longos ejou menos potentes como os caminhões. 

Segundo o próprio manual da AASHTO [1 990, pág. 134) não se deve 

comparar os valores da AASHTO com os valores do MUTCD, pois eles são baseados 

em premissas diferentes. 



4.3.2 A manobra de ultrapassagem e o ponto crítico 

4.3.2. 1 Vl/eaver & Glennon [1 97 1) e Van Valkenburg & Michael [1 971] 

Dois estudos de 1971 [Weaver & Glennon e Van Va lkenburg & Michae l] 

apresentaram um novo conce ito na consideração da manobra de ultrapassagem , o 

ponto crítico. A mbos reconheceram a existência de um ponto teórico durante a 

manobra de u ltrapassagem onde o ultrapassador requer a maior d istância de 

vis ib ilidade para uma manobra segura. Weaver & Glennon [ 1 971] batizaram-no de 

"ponto críti co" e Van Valkenburg & Michae l [ 1971] de "ponto sem retorno". A partir 

desse ponto, o motorista do ultrapassador não des iste mais da ultrapassagem. 

Apesar das dificuldades em se estabe lecer as relações teóricas exatas entre 

ultrapassador e ultrapassado, esse ponto acontece geralmente quando os veículos 

estão lado a lado durante a manobra. 

Mais tarde, Harwood & Glennon 11 976] acrescentariam que, neste ponto, a 

distância de v isibilidade para completar com seg urança a manobra de ultrapassagem 

é a mesma para se abortar a manobra com a mesma "segurança" , onde ··segurança" 

deve ser encarada como uma distância adequada entre o veícu lo ultrapassador e o 

opos itor e entre o ultrapassador e imped idor no momento da volta do ultrapassador 

para sua pista. 

Van Valkenburg & Michael [ 1 97 1] propuseram o esquema de ultrapassagem 

crít ica mostrada na Figura 4. 1. A plimei ra parte da manobra, 50 , é a distância 

necessária para o ultrarassador atingir o ponto crítico. Durante essa fase ainda é 

possível ao motorista do veícu lo ultrapassador frear e desistir da manobra. Como a 

posição do ponto crít ico varia de motorista para motorista dependendo das 

ca racterísticas do veícu lo ultrapassador e da v elocidade do imped idor, e/ou da 

velocidade do veículo opositor. Van Va lkenburg & Michael [ 1971] decidiram esco lher 

pa1 a a posição do ponto crítico o ponto no qual o pára-choque t rase iro do impedidor 

está ali nhado com a metade do veículo ultrapassador (ponto A na Figura 4. 1 ). 

Para Van Valkenburg & Michael [1 97 1], a d istância S0 pode ser 

desconsiderada no cálculo das dis tâncias mínimas para a marcação de zonas de 

ultrapassagem proibida. Assim, a DVU mínima necessári a é a soma das distâncias S1 

(di stáncia percorrida pelo ultrapassador na pista oposta), S2 (distância perco rrida 

pe lo opositor quando o ultrapassador estava nc.. pista oposta) e uma distância de 

seg urança mínima q ue ev ite a co lisão entre os veículos opos itor e ultrapassador, 

definida ern 6, 1 m (20 pés). 
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Distância de Visibilidade Mínima 

,6,1 ml 

c=J <J---CJ 
--------~-~;---------------------- --_:_~r-:::::...--------------------------------

e=J ~"' L]-<> L] --{> CJ ~ 

Fi gura 4. 1: Esquema proposto por Van Va lkenburg & Michae l [1 97 1) para a 
manobra de ultrapassagem crít ica. 

As supos ições adotadas por Van Valkenburg & Michael [1 97 1) são: 

1. O veícu lo impedidor vi aj a a ve loc idade constante; 

2. O veicü lü opositoí ãtinge o ponto B quundc o u!trapas~adc r at ~ ng e o ponto ,h.; 

3. A DVU mín ima é a soma S1 + 6 ,1 m (20 pés)+ S2. 

sl e s2 foram determinados em estudos de campo, em observações feitas 

dir igindo-se um veículo de teste, a vári as velocidades em trechos pré-escolh idos de 

rodovias . 

4.3.2.2 Har..vood & Glennon [ 1976] 

A Figura 4 .2 mostra a manobra crítica de ult rapassagem apresentad a em Harwood & 

Glennon [ 1 976). Os te rmos uti li zados são os mesmos d1, d2. d 3 e d4 definidos nos 

critérios da A/\SilTO (ver seção '1. 1 .l .1 ). 

Resultados de estudos anteriores. confirmados por Weaver & Glennon [1 971) 

mostraram que a d istância méd ia percorrid a pelo ultrapassador acelerando após 

percorrer d1 até a posição críti ca adj acente ao veículo impedidor era 

aproxi madamente igual à 1/3 de d2 . Os veícu los ult rapassador e imped idor ent ram 

na zona de u ltrapassagem nos pontos A e B. Enquanto determ ina se a pista está 

livre para passar, o ult rapassador percorre a d istância d1. Depoi s, percorre 1/3 d2 

até o ponto C, tomado como o ponto crítico. Até at ingir o ponto C, qualquer veículo 

opos itor detectado pe lo motorista do ultrapassador fará com que a decisão mais 

segura seja abortar a manobra (a distância de visibi lidade necessári a para completar 

a manobra é maior que a necessária para abortar)_ Após o ponto C, um veículo 

opos itor detectado pe lo motorista do ultrapassador fará com que ele decida 

continuar e completar a manobra (a d istância de vi sibilidade necessária para 

completar a manobra será menor que a necessári a para abortar). 
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Figura 4.2. Esquema de uma manobra ul t rapassagem crítica. (Harwood & Glennon, 

1976) 

No ponto E, o ultrapassador retorna à sua faixa, a uma di~ldr r Lict ~\:!yln a do 

impedidor, agora locado em O. Um veículo opositor percorrerá a distância d4 (igual a 

2/3 d2) de G para F enquanto o ultrapassador se move de C para E. A distância de 

vi sibilidade requerida pe lo ultrapassador no ponto C deve ser tal que permita a 

existência da distância de segurança d3 entre E e F. Desta forma, esta distância de 

v isibilidade é a soma da distância percorrida pe lo ultrapassador entre o ponto crít ico 

e a volta para a fa ixa correta (2/3 d?), a d istância percorrida pe lo opos itor enquanto 

isso (d4), e a distância de segurança (d3) . Har-vvood & Glennon rrão coletaram dados 

de campo, apenas fizeram uma releitura de pesquisas anteriores. 

4. 3. 3 Modelos teóricos 

4.3.3.1 Lieberman [ í 982] 

Também incorporando o conceito de ponto crít ico, Lieberman (1 982) apresentou o 

primeiro modelo de ultrapassagem baseado na cinemática dos veículos envolvidos. 

Dada a definição de ponto crít ico. Lieberman assur rr e que a decisão entre continuar 

ou des istir da manobra é tomada nesse ponto, e que tanto uma quanto outra 

manobra podem ser efetuadas com a mesma segurança. A partir disso, Lieberman 

desenvolve seu modelo. 

Se o ultrapassador dec idir continuar a manobra a parti r do ponto crít ico, ele 

ultrapassa o impedidor com velocidade constante ig ual à velocidade de projeto. O 

diferencial de velocidade ent re ultrapassador e impedidor é m. Quando est iver a 

uma distância C à frente do im pedidor. o ultrapassador retorna à sua faixa, a uma 
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d istância C do veículo opos ito r , que se move a uma velocidade ig ual à veloc idade do 

impedidor. Se ele decidir abortar, o u ltrapassador reduz sua velocidade com 

desace leração constante a, até q ue volte a f icar atrás do impedidor, para retornar à 

sua faixa a uma distância C atrás do impedidor e com uma distância C separando-o 

do opos itor. O fato desses parámetros de seg urança (C e C) serem "os mesmos para 

as manobras de continuação ou interru pção da ultrapassagem perm ite o cálculo 

teóri co do ponto cr ít ico. 

Lieberman produziu um modelo conceitualmente correto, apesar de ignorar 

alguns fatores que v iriam a ser incorporados futu ramente em outros modelos. Por 

exemplo, Lieberman não considera as d imensões dos veícu los envolv idos na 

manobra e não considera tempo de percepção e reação na decisão de abortar a 

manobra, q ue v iriam a ser incorporados por Glennon [ l 988] . Out ra críti ca que 

Liebcrman sofre é por considerar como OVU ;~ çnma da distância ent re o veícu lo 

opositor e o ultrapassador quando este está no ponto crítico (Se) com a distância 

inicial percorrida de trás do impedidor até o ponto crít ico (d 1, para Lieberman). 

Glennon [1 988] defende como DVU apenas a distância SC' a exe mplo de Van 

Valkenburg & Michael [1 97 1). 

Lieberman considera quat ro situações de ultrapassagem: 

< carro padrão ultrapassando carro padrão 

o can o padrão ultrapassando caminhão 

o carro popu lar u ltrapassando carro padrão 

"' carro populdr ultld!Jd~Sdndo camir1hão 

mas usa como diferenças entre eles apenas .-: velocidade máxima e a ace leração, 

neg ligenciando a importância do tamanho de cada veículo. 

Os resu ltados de Lieberman são obtidos considerando-se os seguintes 

parám etros: desaceleração de 0,3 7 g (1 2 pés/s2 ou 3.66 m/s2 ): diferencial de 

velocidade de 16, 1 km/h (1 O mph) e headway de 1 ,5 s para calcu lar C. Não 

apresenta tabe las, mas um conj unto de curvas, variando os parâmetros acima e 

concluindo q ue os resultados são extremamente ser1síveis às supos ições do modelo, 

principalmente à magnitude da desace leração do ultrapassador e à veloc idade do 

impedidor. A Figura 4.3 most ra a DVU de Liebe r man para carro padrão 

ul t rapassando carro padrão, em re lação à ve locidade do imped idor e à desaceleração 

do ul trapassador. SD é a distância de v isibilidade de ultrapassagem, em pés , 
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resultado da soma de Se e d 1; a é a desace leração uti lizada na interrupção da 

manobra, em pésjs2; e m é o diferencial de velocidade . 

$0 
(p~s) 

3000 

2000 

1000 

Carr o Paci râo v:. ~ 
Carro F'adrât• c 

·'· /) t, m • lO mp(ft' , 

/ 

lp~=0.3m 
I mph = 1.61 b nfh 

:x = AJ.SHTO 
(T~be l a 111·4) 

o L-;::-:20:::-----:4 0:::-----::-:60:::--v 
Velocidade do it(Jpedidot (mph) 

Fig u ra 4.3: DVU necessária seg undo Lieuern1 an . !Lieberman, 1982] 

4.3.3.2 Glennon [1 988) 

Glennon 11 988] propôs um novo modelo de ultrapassagem. inspirado no modelo de 

Lieberman [ 1982]. tecendo novas considerações e alterando alguns aspectos do 

modelo proposw por Lieberman. 

Glennon defende a idéia de que a verdadeira DVU deve ser considerada a 

partir do ponto crítico (ou seja, sem considerar a distância percorrida pelo 

ultrapassador até o ponto cr ítrco), onde Glennon demonstrou que se tem a DVU 

máx ima. Essa distância de v isibilidade foi chamada por Glennon de DVU crítica, e 

corresponde à variável Se presente nos modelos ante riores. 

No modelo de Glennon, o veículo opositor t rafega à velocidade de projeto V; 

o veículo ultrapassador atinge a velocidade de proj eto \1 no ponto crítico ou antes 

dele. e contmua com essa velocidaàe a menos que decida abortar a manobra, e o 

veículo irn pedidor trafega a v elocidade constante um pouco menor que a velocidade 

de projeto (V- m). A partir do ponto crítico, Glennon equaciona no tempo e no 

espaço as manobras de completar e abortar a ult rapassagem. 

O sub-modelo para a manobra de cont inuar a ultrapassagem assume que os 

veículos mantém suas velocidades constantes e que no fim da ultrapassagem há um 

intervalo aceitável de segurança C entre o ult rapassador e o opositor, e uma 

separação aceitável C entre o ultrapassador e o impedidor. No sub-modelo para a 
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interrupção da ultrapassagem, Glennon assume que os veículos opositor e o 

impedidor mantém suas velocidades constantes , sendo que o ultrapassador, após 

um t empo de um segundo de percepção e reação. desacele ra seu veícu lo a uma taxa 

d até conseguir um intervalo de segu rança C at rás do 1mpt>didor e C entre ele e o 

opositor. Glennon cons idera no seu modelo o comprimento dos veículos 

ultrapassador e impedidor. 

Glennon faz algumas cons iderações para os parâmetros C e C que foram 

criticadas posteriormente. Glen non assume como um headway aceitável para 

calcular C um tempo de um segundo, e usa o diferencial de velocidade m para 

converte r esse headway em distância. Para ele, C = m. Para calcular C, Glennon 

novamente assume um espaço de 1 segundo entre o veículo ultrapassador e o 

veícu lo opos itor, es tabelecendo que C= 2 V. 

Para aplicar seu modelo ao projeto e marcação á e zonas ue ult1 apassagem, 

Glennon estabelece que devemos t er uma d istância mínima de visibil idade s, ao fim 

da zona de ult rapassagem, para que a manobra se dê em segurança. 

Para não deixar dúvidas quanto às supos ições feitas para o cálculo da DVU 

crítica, Glennon estabelece que: 

o o uso áe carro ultrapassando carro (cn tér1o da AASHTO) é apropriado; 

o o comprim ento util izados para os carros é de 4 .9 m (16 ft); 

o uma desaceleração seg ura e adequada é de 2 ,45 mjs2 (8 ftj s2). 

Com isso, s'1as relações para o cálculo da DVll rrítica são: 

e (4.3) 

(4.4) 

onde s, é a DVU crít ica, IJ., é a posição do ponto crítico em relação à frente da 

veículo im pedidor, V é a velocidade de projeto e m é o diferencial de velocidade 

Glennon não usa um diferencial de velocidade const ante. Baseado em 

Weaver & Glennon 11 97 1). estabelece que os valores apresentados na Tabe la 4.4 

são mais apropri ados. Os valores da DVU calculados por Glennon estão na Tabe la 

4.5 . 
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T abela 4.4 · Di fe renc iais de velocidade em funcão da ve locidade de projeto. 

[Giennon, 1 988) 

Vciocidade d e Pro_1e10 · l:rn h 

48 

64 

80 

97 

113 

Drferencral oe velocrdade · krn/ h tmph• 

17 5 

14 4 

12 ,8 

T abela 4.5: Valores de Glennon [ 1 988) para DVU crítica. 

Velocidade de Projeto · km/ h 

64 

80 

97 

113 

DVU necessária · m 

204 

253 

30 2 

347 

Para empregar o modelo em situações de ultrapassnge m envolvendo 

caminhões. Glennon apenas modifica o comprimento do veículo impedidor, 

caiculando a distância de visibi lidade de ul trapassagem para caminhões de 17, 20 e 

33 m (55, 65 e 11Oft), obt r> ndo oc. va lores mostrados na Tabe la 4.6: 

Tabela 4.6 : Valores de Glennon [1 988) para DVU Crítico nccessana para diversos 
tamanhos de veículos imrr>dirlorec; c;endo ultrapassados oor um automóvel 

Velocidade de veículos rmpedrdores ulrrapassados por autornovel · m 
Pro.rew 

Km/ h automóvel de Cammhão de 1 7 Carnrnhâo de 20 Cnmrnhão de 33 
5rn rn m m 

64 204 232 238 259 

BC 253 293 2 9 9 3? 9 

97 302 350 35(1 402 

113 347 402 421 472 

Seg undo Glennon, o tamanho do veícu lo impedidor influi no aumento da 

DVU, mas não de forma dramática como foi apresentada em trabalhos anteriores , 

como Donaldson [1 985), Fancher [1 986) e Khasnabis [1986). 

Glennon ainda argumenta que, embora os valores escolh idos para alguns 

parámetros se;am específicos para algumas poucas ultrapassagens arriscadas , não 



sendo representativas do comportamento geral do~ motoristas. eles são aplicáveis a 

situações mais comuns por serem compensados por valores conservadores 

ut il izados na desaceleração e no d iferencial de ve locidade 

O modelo de Glennon íoi usado por Harwood &. Glen non [ 1989) para 

comparar as ovu ~ necessárias para ultrapassagens efetliadas por automóveis e 

cam inhões sobre automóveis e cami nhões. Os resultados desta análi se mostram que 

o critério do MUTCD é válido apenas para a interação automóvel/ automóvel. 

Este modelo [Giennon, 1988) é apontado por Harvvood & Glennon [1 989) 

como o único que corretamente relac iona ci nematicamente os veículos 

ultrapassador, impedidor e opositor. Seg undo Harwood & Glennon [ 1 989). todos os 

ante ri ores [como Lieberman, 1982 e Sa ito, 1984 ) contém uma ou mais falhas 

lógicas. 

1-.Ja revisão do critério existente para DVU, Haf\'I'Ood & Glennon [1 989) não 

apenas consideraram automóvel ultrapassando automóve l, dada a importância de se 

estudar as situações envolvendo caminhões . inclusive can li nhão ultrapassando 

caminhão. Por isso, cons ideram o modelo de Glennon [l 988) mais adequado. O 

comprimento considerado para os automóvei s foi de 5.80 m (19 ft) e para os 

caminhões, 22.9 m (75 ft). Quando a situação envolvia um caminhão corno veículo 

ultrapassaaor, sabendo se que o rarninhZto não é compc.íável é! t.:m .::.utomóvel nas 

mesmas condições operacionais, ut ili zou -se um modelo de Glennon modificado, 

utilizando-se para a velocidade do caminhão u ltrapassador a média entre as 

velocidades do veículo impedidor e opos itor, ao invés da velocidade do opositor 

(e~tabe l ecida cun 1u igual à. de projeto) como no modelo o11ginal. 

Tabela 4.7: DVU necessária para v árias situações de ultrapassagem (Harwoad & 
Glennon. 1 989) 

Sttuação o e ultrapa~'agem fultrao2ssador / impedidor) 

\leloc10ade de ProJeto Automóvel · Automóvel , Caminhão I · Caminhão I 
(f~m/hi Automóve' Cammhão Autontóvel • Camtnhão • 

32 99 107 107 107 

48 1GO 175 183 206 

64 21 3 24 267 297 

80 2G7 312 343 389 

97 312 38 1 419 480 

11 3 366 442 495 571 

* Usando· se o modelo de Glennon modiftcado 
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Também não se usou a desaceleração de 2.4 5 mjsi (8 ft jsZ), inadequada a 

um caminhão. preferindo-se nessa srtu ação uma desaceleração de 1 .5 mjs 2 (5 ft js2 

ou O, 1 5 g). Os resultados obtidos por Harwood &· Gle nnon 11 989) nas quatro 

situações estudadas estão na tabe la 4. 7 

Comparando os resu ltados apres( ntados nas tabelas 4.1, 4.2 e 4 . 7. 

percebe-se que o critério do MUTCD está em acordo com os valores obt idos por 

Harw ood & Glennon 11 989) para a situação automóvel ultrapassando automóvel. 

A inda que as outras situações estudadas (automóvel/caminhão. 

cam inhão/automóvel e caminhão/caminhão) precisem de DVUs progress ivamente 

maiores, estes valores são cons ideravelmente menores que os propostos no critério 

da AASHTO, que adota como DVU a soma das distâncias d 1 + d2 + d3 + d4. 

4.3.3.3 Rillet, Hutchinson & Whitney [í 990] 

Rillet et ai. 11 990) criticam alguns pontos do modelo de Glennon 11 988). 

Primeiramente, o fato de as velocidades fmars atingidas pelos veículos na hipótese 

de uma desistência da ultrapassagem serem mu ito pequenas. nada razoáveis em 

algumas condições. como por exemplo no caso onde um automóvel à 64 km/ h que 

no ponto crítico des istisse da ultrapassagem por um cam inhão de 3 3 m terminaria a 

manobra de interr upção à 5 km/h. 

Em segundo. o valor assum ido por Glennon para o par ârn etro C (separação 

entre o veículo ult rapassador e impedidor no instante final da manobra, fixado em 

tempo como 1 <>E'~wndo e convertido em distância pelo orferenciai m emre d~ 

velocidades do veículo u ltrapassador e im pedidor). Uma aproximação mais coerente, 

é. sem dúvida, converter o intervalo de tempo em drstância usando a velocidade do 

impedidor, ou seja, V-m. Rillet, Hutchinson & Whitney 11 990) apresentam um 

modelo novo, mar:: complexo que o de Glennon 11988). onde além do conversor de 

tempo em distáncia ser \1-m. existe um limitante inferior para a velocidade do 

v eículo ultrapassador em caso de interrupção. Essa ve locidade mínima limite foi 

colocada como V-2 m. ou seja, com um diferencial m entre essa velocidade mínima e 

a velocidade do im pedidor. Seg undo Riliet et ai. 11 990], essa seria uma condição 

mais razoáve l em termos de veloc idade final ao término de uma manobra de 

interrupção. 

Também é discutida a DVU de Glennon ( 1 988), adotada apenas como a 

distância Se, ou seja, a distância do veículo ultrapassador ao veículo opositor no 

momento que o ultrapassador est.á no ponto crítico, ao invés de Lieberman 11 982) 



que considera a DVU como a soma das distâncias 51 (d1, para Lieberman) e Se· 

incluindo também a d istânc ia inicialmente percorrida pelo veículo ultrapassador 

desde o início da manobra de ult rapassagem até at ingir o ponto crítico. Seg undo 

Ri llet et ai. 11990). o correto seria urna mesclagern entre as duas visões. 

estabelecendo· se 51 +Se como distância mínima para que uma zona seja consideraoa 

de ultrapassagem permit ida, tendo ao longo de toda esta zona uma DVU mínima de 

Se para permitir ju lgamentos adequados na pos ição crít ica caso apareça um veículo 

opositor. 

Ri llet et ai. 11 990) propõem seu modelo com outra diferença fundamental em 

relação ao de Glennon 11 988): o ve ículo ultrapassador não precisa es tar à velocidade 

de projeto no momento q ue at ingir o ponto crít ico, como sugere Glennon . mas pode 

continuar ace lerando caso não a tenha at ingido nesse momento. Com t udo isso, o 

modelo sugerido é bastante complexo e não admite so lução analítica. sendo 

reso lvido por iteração, uma vez que o resu ltado depende da velocidade at ingida no 

ponto crít ico. Rillet et ai. 11 990). a exemplo de Lieberrnan. apresentam gráficos e 

não tabe las com seus resu ltados para DVU. Na Figura 4 .2, as DVU calculadas por 

Rill et et ai. 11990) para efe ito de projeto. 

v. 

roor 
~ oi · · ''"' L-----6 ...... ~-, ---s:':c=-, --....,.J~o-=-o---:--1 ~2c 

Velocidade de ProJet o (Kul/h) 

Figura 4.4. DVU para projeto calculadas por Rillet et ai. 11990). 

4.4 Análise dos modelos teóricos 

A manobra de ult rapassage m é composta por três d istâncias d ist intas e 

fundamentais. Primeiro, a distância que deve ex ist ir entre dois v eículos opos itores 

consecutivos para propiciar uma oportunidade de ultrapassagem, e que o motorista 

do veículo ul t rapassador muitas vezes não consegue avaliar , pois nem sempre é 

possível ver o próximo veículo opos itor. Seg undo, a d istância de vi sib ilidade de 

ultrapassagem (DVU), que é aquela percebida pelo motorista no momento q ue ele vê . 
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o veículo oposrtor. Essa distância, al iada à posrcão d~ verculo ultrapassador na 

manobra de ult rapassagem, permite a tomada de decrsào entre in terromper ou não a 

manobra. Finalmente, a d istância percorrida pelo ultrapassador para efetuar a 

manobra completa. importante para os projetistas defi ni r ern os comprimentos 

mínrmos das zonas de ultrapassagem permnida. 

Como a final idade dos modelos apresentados é resolver o problema da 

segurança das ultrapassagens . defin indo d istâncias adequadas a uma ultrapassagem 

segura, todos apresentam valores para a DVU. Alguns modelos também apresentam 

valores para os comprimentos mínimos das zonas de ultrapassagem perm it ida, mas 

nenhum se preocupa em defin ir o intervalo mínimo que deve existir entre dois 

veículos na corrente oposta. 

Essa distância entre dois veículos opositores não é relevante ao problema da 

segu rança, já que se esse intervalo não tor adequado a uma oportun idade de 

ultrapassagem, o motorista deverá decidir pela interrupção da manobra ao avistar o 

veículo opositor. Entretanto, para a consideração das oportunidades de 

ultrapassagem no modelo a ser usado no cálculo dos equivalentes veiculares, essa é 

a única d istáncia que interessa. 

Nesse sent ido. um novo modelo será elaborado para resolver o problema, 

seguindo a tendência evolutiva errcontrada nos nwdelos até aqui apresentados. 
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Capfi:u~o t> 

Coleta e análise prsliminar dos d~dos 

Os parâmetros ut ilizados em q ua lq ue r estudo sobre capacidade viá ria no Brasil são 

no rmalme nte de rivados de man ua is estrangeiros, prin cipalmente do método do 

HCM, frutos de uma a nálise de uma grande base de dados coletados nos Estados 

Unidos. Estatisticamente, não há nada que garanta a aplicabilidade desses estudos 

no Bras il. Por essa razão, uma série de coletas de dados foram cond uz idas para 

observar e drJotdr veluciJdues, vulu r 11 ~:::. t: C011íposição de tráfego em rodovias 

pau li stas. 

5. ·J Locais escolhidos para coletas dos dadcs 

Dois fatores foram funda m e nta is na esco lh a dos locais de coleta d e dados. Primeiro, 

dado q ue o estudo é sobre o im pacto ca usado pe los veícu los de grande porte na 

capacidade de ac lives de rodov ias, o loca l ideal deve te r uma razoáve l participação 

de caminhões e ôn ibus na corrente de tráfego. Segundo, devem ex istir locais 

sufic 1 ~ntes para cole tas de dados em tantas Situações quancas forem os níveis de 

SN'liço •rt1il zados n;:~_ Plabor<\ção rle 11mi\ tahela nos moldes da apresentada no 

HCM/ 1985, que é subd iv idida e m d ife re ntes níveis d e serv iço diferenciados pe la 

velocidade méd ia de subid a. 

Um terceiro fator também deve ri a se r conside rado re levante na escolha dos 

locais. O local 1deal deve ter condições que permitam uma coleta de dados que não 

inte rfira no comportamento do tráfego. Isso teve que se r desconsiderado d evido à 

escassez de loca1s com essa característica. 

Urna rodov1 a de pista s:mples que sansf<:!z os cr:térios de forma adequada fo i 

a rod ovia estadual SP· I 27. no trecho que une as cidades de Rio Cla ro e Piracicaba. É 

uma rodovia de tráfego razoávei, com muitos trechos em aclives e um tráfego 

pesado bastante oro n1111Ciado . em razão das usinas canavie ira s, destilarias, pedreiras 

e made ire iras da reg1ã.o. Inúmeras ultrapassagens fo rçadas são efetuadas por 

., os 
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motori stas impacientes com os pelotões formados. A ocorrência de acidentes nessa 

rodovia é bastante regular. 

Um dos locais escolhidos para as coletas de dados foi um aclive de pouco 

mais de 6% de incli nação, com cerca de 1 km de extensão, no sentido Rio Claro

Piracicaba. Este trecho foi executado em um corte do terreno, tendo barrancos em 

ambos os lados, o que permitiu a co locação da câmera film adora em um local não 

v isíve l aos motoristas. A única interferência que pode ter ocorrido nesse loca l seria a 

presença do veículo de coleta que abrigava o radar e seu operador, e cuja presença 

no acostamento era necessária para a acurácia das velocidades coletadas. Na Figura 

5. 1, esse local está assinalado com o número I . 

Out ro local nessa mesma rodovia fo i escolhido para novas coletas. Um ac live 

de 4% em média de inclinação, no sent ido Pi racicaba-Rio Claro, em campo aberto, 

coni cerca de 800 m de e;<.tensão. ~~ esse loca: não hav;a bürru. ncos p\lra ~ cc!cc3ção 

da câmera fi lmadora e esta precisou ser postada ao lado do veículo de co leta. A 

interfe rência que isso possa ter causado é incerta, mas em alguns momentos foi 

notada ce rta redução de velocidade por parte dos automóveis. O acostamento, de 

te rra e com cerca de 4 m de largura, permit ia boa colocação do veículo para que est e 

não fosse considerado um obstáculo, mas não impedia que o veículo fosse 

confundido com policiais fi scali zando velocidades e interferi sse na atitude no rmal de 

alguns motori stas. Nesse local foram fe itas vár ias co letas, po is vários níveis de 

serviço ocorreram em dias di fe rentes. Na Figura 5.1, o loca l está assinalado com o 

nümero 2. 

\t1bt:> repeur que o rnclis impor cante ndo era a ob(encão de uma amostraqem 

var la el e loca ts. e sirn ur na arn ostragern variada de veiocidad2s méd ias d e subida. 

Ass im, um mesmo loca l poderia servir para várias coletas. 

o.2 EqnipamGnio:J e mécodos usados 

Um radar por tát il foi emprestado pe la po lícta rodoviária e servi u par:1 a co le(a 

das velocidades. A lém da facil idade de manuse io. o rada r portát il é discreto e 

funciona ligado no acendedor de cigarros do veícu los. Postenormente, esse radar 

precisou ser devo lvido e outro, não portáti l, fo i obtido. Bast ante antigo e g rande, 

es te radar era ligado na bater ia do veículo, que precisava ficar com o capô do motor 

levantado. A antena do radar ficava v isível aos motoristas e poss ivelmente a 

interferência causada fo i bem maior. 
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A câmera filmadora, sistema VHS, foi colocada sobre um tripé para as 

filmag ens. Com autonomia para duas horas de gravação, a passagem dos veículos 

foi gravada para posterior análise da composição do tráfego, da distribuição 

direcional, do volume horário e dos headways entre veícu los . 

Um notebook 486 da IBM foi usado na passagem dos dados da f ita de vídeo 

VHS para um computador pessoal 486, de 33 MHz e 8Mb de memória RAM, munido 

de ed itor de texto e planilha eletrônica. 
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Figura 5.1: Região de Rio Claro, SP, onde foram escolhidos os locais para co letas de 
dados, ass inalados no mapa com os números 1 e 2. 

As velocidades dos veícu los, lidas no radar, foram anotadas numa planilha, 

divid ida por sentido de tráfego e por categoria veicular. Utilizando-se o radar, a 

ve locidade do veículo em aclive era anotada quando esta começava a se estabilizar, 

ficando inalterada no visar por cerca de 3 ou 4 segundos. Esta velocidade, 

geralmente, não era nem a velocidade de equilíbrio na rampa nem a velocidade d e 

entrada no aclive, e fo i tomada como uma velocidade representativa da velocidade 

média deste veículo no aclive. Este critério é totalmente subjetivo, e depende do 

julgamento do pesquisador. Por isso, todas as coletas foram conduzidas pe la mesma 

equipe, usando os mesmos crité rios. 

As ve locidades dos veícu los em pelotão foram consideradas iguais à do líder 

como feito por Yagar & Van Aerde (1982 ]. Os veícu los pe lotizados recebiam a 

discriminação L, para o líder, e P. para os seguidores. Veículos li berados de pe lotões 

durante a subida do ac live eram considerados como seg uidores (os marcados como 

P), mas sua velocidade era anotada alguns seg undos após a liberação, j á que este 

veícu lo teria ve locidade média na subida maior que a dos veícu los ainda pe lotizados. 

A ve locidade dos veículos marcados com P não foi considerada na dist ri bu ição de 

ve locidades livres, mas foi considerada no cálculo da velocidade média de subida. 

A equ ipe de co leta das velocidades variou de uma a duas pessoas. Com o 

radar portátil , ligado no acendedor de cigarros, uma pessoa apenas era capaz de 

fazer a co leta, sentada no banco do motorista do veícu lo de coleta, segurando o 

radar com uma mão e anotando as ve locidades na prancheta com a outra mão. Com 

duas pessoas ess~ trabalho era íaciliiado pa i~ urna 1-1essoa coletava as vclocidJdcs c 

a outra anotava. Quando o t ráfego aumentava, duas pessoas eram preferíve is. Com 

o out ro radar, duas pessoas eram indispensáve is, po is não era possível apenas uma 

pessoa lidar com o equipamento e anotar as veloc idades. 

Enquanto eram co letadas as ve locidades, uma câmera de vídeo VHS montada 

sobre um t ripé gravava toda a passagem dos veículos. A câmera foi pos icionada de 

form a oblíqua em relação ao le ito da rodovia, para permit ir que todo veículo 

entrasse e saísse do campo de 'ti são da camera de forma clara. permanecendo 

tempo suficiente na tela para que fosse reconhec ida a categori a do veícu lo. 

Post eriormente, os dados dessa fita foram recu perados através de um 

apare lho de vídeo cassete, e com a ajuda de um notebook, os dados foram passados 

para um computador. Um software foi elaborado para que os dados fosse m 

red uzidos da forma mais eficien te possível. Esse software, bati zado de Sist·en·Trans, 



o 73 

foi elaborado excusivamente para tornar mais rápida a recuperação dos dados, não 

tendo um formato comercial. 

Nesse software, cada cat egoria ve icu lar, em cada sentido, corresponde a uma 

letra no teclado do notebook. O relógio interno do computador alimenta um 

contador de tempo, sempre inicializado em zero no início da co leta (que pode ser no 

campo ou defronte a TV, ass istindo a gravação, como foi o caso). Na passagem dos 

veículos por um determinado ponto (no caso, escolheu-se o momento em q ue o 

veícu lo começava a sair da tela) a tecla correspondente ao veículo em determinada 

direção é apertada, registrando o tempo de passagem do veículo, sua categoria e 

direção. Ao final da coleta, os dados são gravados em um arquivo-texto e podem ser 

t ratados poster iormente numa planil ha eletrônica (a plan ilha escolhida foi o Excel 

4.0, da Microsoft). 

5.3 P~ríodos d2 Cole(a 

No mês de junho foram feitas algumas coletas de dados de caráter 

experimental, buscando o aprimoramento do método e a escolha dos locais. 

Nenhuma dessas coletas teve seus dados considerados. As coletas de dados válidas 

foram conduzidas nos meses de outubro e novembro de 1 994, em dias úteis da 

semdna. Nenhuma coleta foi conduzida em finais de semana. Os horários de iníc1o 

das coletas variaram das 1 5 h até as 1 7 h. Buscou-se uma não homogeneização dos 

d ias e horários para não vic iar as amostras, e até mesmo por isso, em muitos casos 

11111 tll b ttíú lvctd ii f-r~~~ntcu diferentes níveic; de serviço. conforme o dia e horário 

da coleta. 

5.4 Análise preliminar dos dados 

5.4. 1 Categorias veiculares usadas na estratificação dos dados 

Para iniciar a coleta de dados precisou-se estabe lecer as ca tegorias que 

seriam estudadas. Os veículos foram class ificados em categorias em função do peso 

bruto tota l combinado (PBTC), das dimensões dos veículos e do número de 

unidades. Essa class ificação é baseada na class ificação proposta pe la AASHTO 

( 1 990 ]. contendo.- modif icações ape nas- para - adaptar -se às característ icas dos 

veículos naciona is. As segu in tes categorias são consideradas: 
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o automóvel : veículo de no máximo dois eixos, destinado ao transporte de 

passageiros e carga em peguenas quantidades. Incluem-se nesta categoria os 

automóveis convencionais, caminhonetes e fu rgões. 

o ônibus: veículo para transporte de passageiros em maiores quantidades; 

o caminhão leve: veículo de carga rígido, com dois eixos, e PBTC menor ou igual a 

16 t . 

o caminhão semi -pesado: caminhão unitário com 3 eixos e PBTC entre 16 e 23 t. 

o caminhão pesado semi -reboque: veículo de carga composto por cavalo mecânico 

+semi-reboque, com 5 ou 6 eix os, e PBTC entre 23 e 45 t. 

o caminhão pesado + reboque ("romeu-e-ju lieta"): caminhão rígido + reboque, com 

5 eixos e comprimento de 19,80 m. 

o cam inhão ex tra-pesado t ipo treminhão: cam inhão ríg ido articulado a dois 

reboques, com 7 eixos e comprimento de 30,00 m. 

o caminhão extra-pesado tipo rodotrem: cavalo mecânico + semi -reboque + 

reboque, com 7 a 9 eixos e comprimento de 25,00 a 27,00 m. 

5.4.2 Composição do tráfego observada 

A composição do tráfego observada em ambos os locais de co leta mostraram-se 

bastante parecidas. Aprox imadamente 60% do tráfego era composto de automóveis 

P 40 % de veículos ele g rdnde pon:e. 1\ cateyu r ia Lêt!Ti i n f.~o ê'<<r~ ·;cs.:!do tipo 

Rodotrem não foi observada vez alguma, de modo que ela foi excluída da análise. As 

tabelas 5. 1 e 5.2 mostram respectivamente a compos ição do tráfego nos locais de 

coleta l e 2. Os valores apresentados são uma média ponderada pelo número de 

veículos dos valores coletados nos vários dias . 
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Tabela 5.1: Composição do tráfego (em porcentagem) observada no local de 
coleta número 1 (aclive de 6%) 

sentido 

ca1egoria aclive declrve 

au1omóvel 6 1,3 60, 9 

ônibus 0,9 2.0 

caminhão leve 10.6 9,0 

caminhão semi-pesado I ) .4 I 5 8 

semr · reboque 9,4 9.8 

· romeu·e·j ulre\a· I ,9 2.1 

\reminhiio 0,4 0 ,5 

rod01rern 0,0 0 ,0 

T abela 5.2: Compos ição do tráfego (em porcentagem) observada no iocai àe 
coleta número 2 (aclive de 4%) 

senlido 

ca1egoria aciive dedrve 

au\omóvel 62 .6 64.5 

ônibus 4. 5 1,6 

caminhão leve 10,9 10,8 

caminhão semi-pesado 12, ~ 13.7 

semi · reboque 9, 1 9,5 

romeu·e·julreta' 0,4 0,0 

tremrnhão 0,0 0 ,0 

rodotrPm 00 00 

A distribuição direcional média observada no loca l de coleta número 1 foi de 4 7/5 3 

(47% na subida). No local 2, a distribuição direcional foi de 55/45 (55% na subida). 

5.4.3 Distribuição dos headways 

1\s f iguras 5.2 até 5.5 mostram as distribuições observadas dos headways 

nos dois locais de co leta. A últ ima coluna de cada gráfico corresponde a headways 

iguais ou maiores que 90 seg undos . O headway médio observado no loca l 1, em 

ac live, foi de 19,2 segundos e em declive, de 1 7,1 segundos. No loca l 2, em acl ive, o 

headwa~' médio observado foi de 17,6 segundos e em decl ive , foi de 23,4 segundos. 
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Com os headways médios é possível calcular o volume médio de tráfego 

observado em cada local e d ireção. Para estabe lecer um volume de tráfego para 

representar o fluxo de tráfego da p ista oposta escolheu-se o mínimo headway médio 

observado nos dias de coleta, q ue fo i de 13,4 s. Esse headway corresponde a um 

volume médio de 268 veíc/h. 

Aclive de 6% 
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Figura 5.2: Distribuição total dos headways· coletados no local 1, em aclive 
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Figu ra 5.3: Distnbuiçào total dos headways coietados no loca! 1. em dec livP 
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Figura 5.4: Dist ribu ição total dos headways coletados no local 2, em aclive. 
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Figura 5.5: Dist r ibuição total dos headways coletados no local 2, em declive. 
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No prim eiro local. onde foram coletadas veloc idades (ac live de 6%) por t rês vezes, as 

'telocidades méd ias de subida fo ram de ce tca de 50 km/h (5 0 ,2 3 km/h: 50,08 km/h 

e 4 1,8 1 km/h). Os dados rela tivos às três coletas foram então agrupados. 

resultando numa amostra de 'telocidade média 48,42 km/h, ca racterizando uma 

sit uação de níve l de serviço E, segundo o critério do HCM de I 985 (velocidade 

média de 5ubida de 48 km/ h). A tabe la 5.3 mostra um resumo dos veículos 

co letados em nível de serv iço E. 
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Tabela 5.3: Velocidades observadas num acl ive de 6% (nível de serviço E, 
veloc idade média de 48 km/ h) 

veículo velocidade média de quantidade 
subida (km/ hl 

automóvel 59 528 

ônibus 31 lO 

caminhão leve 39 93 

caminhão semi-pesado 32 133 

sem1 - reboque 27 86 

·romeu-e·Julieta· 18 17 

ueminhão 16 4 

No out ro local, uma rampa de inclinação de aproximadamente 4%, cada coleta 

resultava nu m nível de serviço diferente da outra. As velocidades médias de subida 

coletada:; foram 58,1 3 km/h; 72, 14 km/h; 78,40 km/h e 73.80 km/h. A combinação 

das quatro co letas resu ltou numa situação com velocidade média de subida de 

72 ,5 6 km/ h (resumida na tabela 5.4), considerada níve l C pelo critério do 

HC~I / 1985 (ve loc idade média de subida de 72 km/ h). 

Tabe l a 5.4: Velocidades observadas num acl ive de 4~~- (n ivel de Serv iço C, 
velocidade média de 73 km/ h) 

•teiculo 

automóvel 

ónibus 

C HriiiiÍI lU lt''l'' 

cammhão sem1-pesado 

5~1 111 - reboqiiP 

romeu·e·)ulietil' 

trenunhão 

•tE>Iocidade média de 
sub1da lkm/ hl 

8 1 

ss 
60 

46 

quanudade 

559 

38 

1 ()7 

109 

17 

3 

o 

Para efeito de cálcu lo das equivalências veiculares. a coleta cuja velocidade média de 

subida foi de 68, 1 3 km/ h fo i considerada como nível de se rviço D e a cu ja 

velocidade méd1a fo1 de 78.40 Km/h foi considerada como nível B r o crité r 10 do HCM 

estabe lece 64 km/h para classifica r como nível D e 80 km / h para nível B). Um 

resumo dessas duas coletas está nas tabe las 5.5 e 5.6. 
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Tabela 5.5: Velocidades observadas num acl ive de 4% (velocidade média de 
subida de 68 km/h, nivel de Serviço O) 

veículo velocidade média de quantidade 
subida [km/ hl 

au10móvel 76 157 

ônibus 52 10 

cammhão leve 58 34 

caminhão semi-pesado 54 31 

semi - reboaue 58 29 

romeu-e-jul iera 6 3 

treminhão o 

Tabela 5.6: Ve locidades observadas num acl ive de 4% (ve locidade média de 
subida de 78 km/h, nível de serviço 8) 

veículo ve locidade média de quantidade 
suhida fkm/ hl 

automóvel 90 103 

õnibus 72 6 

cammhão leve 62 21 

can11nhão sen11-oesado 61 21 

sem i reboque 51 18 

romeu-e-Juliera o 
tremmhão o 

Apesar de ser estatist icamente condenável, este proced imento proporcionou 

dados suf icientes para a elaboração dos valores de equivalência veicular relativos 

du::. níveis B, C, O e E. QucHlto ao nível de serviço A, cujas velocidad;:;s rr.~cli.:1s cl:; 

subida são maio res ou iguais a 88 km/ h (55 mph), não se encontrou um local para 

obtê-lo. Duas maneiras de se reso lver o impasse: (a) Admitir que não é poss íve l 

encontrar nível de serviço A nas rodovias bras ileiras, o que seria extremamente 

prec1p1tado levanao-s~ em conta a pequena base de dados coletada: ou (b) uu iiLilr 

para os cálculos do nível de serviço A as distnbu1çóes de velocidades coletadas no 

decl ive. 

Optou-se por 11tilizar os rlr.dos re>lat ivos à descida porque a intenção deste 

t raba lho é introduzir a maneira de calcular os equivalentes veiculares e ass im 

começar a obter valores nacionais na intenção de que post eriormente um traba lho 

mais abrangente, com uma base de dados sig nificativa obtida em divers as reg iões 

do país, venha a es tabe lecer valores definitivos para os equiva lentes veicu lares. Um 

resumo dos dados uti li zados para o cálculo no nível A est á na tabe la 5.7. 
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T abela 5.7: Veícu los co letados num declive de 6% (velocidade média de 
descida de 92 km/ h, nível de serviço A) 

veículo velocidade média de quantidade 
subida lkm/ hl 

automóvel 94 43 2 

ônibus 84 13 

caminhão leve 87 64 

caminhão sem1-pesado 88 11 0 

semi - reboque 89 77 
. 
romeu-e-julieta· 87 19 

treminhão 80 3 

Na dist r ibuição das velocidades livres, não fo ram considerados os 

automóveis que estavam em pelotão. Na tabela 5.8 estao as veiocidades méd ias e a 

quanti dade dos automóveis sob fluxo livre, ut ilizadas nos cálculos para cada nível 

de serv iço, e na figura 5.6 estão as distribuições das velocidades livres para os 

automóveis em cada nível de serviço considerado. 

Tab.: l a 5.8: Velocidades médias dos automóveis (em f luxo livre) em cada 
nível de serviço. 

Nível de serv1ço ve locidade média livre (km/ hl quantidade considerada 

A 98,53 276 

B 94.75 8 1 

c RÇ <;) 39 1 

D 88,20 10·1 

E 82,69 209 

No primeiro local de co leta, 1 5,7% dos veículos observados l ideravarn 

pe lotões, contra 1 3, 5% no local 2. A s tabelas 5.9 e 5. 1 O mostram a porcentagem 

observada dos veícu los de cada categoria liderando pe lotões nos locais de coleta 1 e 

2, respectivamente. 
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Fig u ra 5.6: Dis t ribuição acu m ulada da s ve locidades livres para a utomóve is e m 
cad a níve l d e se rv iço (NS). 

Ta be la 5.9: Po rcentag em obse rvada de ve ículo s de cada cat eg o ri a lide rando 
pe lotões no loca l d e coleta número 1 _ 

veículo 

automóvel 

ónibus 

caminhão leve 

caminhão semi-pesado 

semi - reboque 

' romeu-e-julieta· 

treminhão 

líderes de pelotões 

4. 5% 

10,0% 

25 .8% 

3 1,6% 

33.7% 

82.4% 

75,0% 

Tabela S. 1 O: Po rce nt age m obse rvada d e ve ículos d e cada categoria li de rando 
pe lotões no loca l de coleta número 2. 

•1eículo 

aLHomó•Je l 

0mbus 

caminhão leve 

caminhão semi-p~sado 

semi · reboque 

tremrnhão 

líderes de pelotões 

4 .7 Yo 

1 3,2 ·~ 

23,4 % 

35,8 % 

3 2,5 % 

.1 o "4. 

*Apenas I cammhão · romeu -~ · J u lie ta · fo 1 ob servado e não estava liderando pelotão. 
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Método Proposto 

O impacto dos veículos de grande porte na capacidade de rodov ias de pista simples 

fo i mensurado util izando-se os equivalentes veiculares para cada categoria veicular. 

Já que esses veícu los causam maior impacto em acl ives específicos, decid iu-se pelo 

cálculo uti li zando-se o método dos atrasos equivalen tes proposto por Craus, Polus & 

Grin be rg (1 979]. 

O processo ut il izado é similar ao usado na versão do HCI'vl de 1 96 5 (descrito 

no capítulo 3), com exceção do uso do método dos atrasos eq uiva lentes ao invés do 

método de Walke r. O eq uivalente ve icular é determ inado em função do comprimento 

do acl ive. a part ir da d ist r ibuição das velocidades liv res dos automóveis na rampa e 

das ve locidades médias dos veículos pesados ao longo da subida. 

A imenção é obter os eq uivalentes ve iculares em função das distâncias 

percorrida ao longo do acl ive, da mesma manetra como são apresentadas os fatores 

de eq uivalência nos HGv1s. O processo de cálculo é o segu inte: 

l. Calcular os equivalentes veiculares em função da ve locidade média do veículo na 

rampa, Lni iizando o rn éluuu dos dtrasus eq uivalentes preposto per Craus, Po lus 

& Gr inberg (1 979 ]. Para isso é necessário: 

o Obter o headway mínimo na corrente oposta necessário para um automóvel 

ultrapassar um dado veículo mais lento, trafegando a uma dada ve locidade. 

Craus. Poius -1 Grinb.~r<J utrli7aram uma relação proposta por Cnwtord em 1963. 

baseada e 111 estudos empíricüs. Por se t ratar de um estudo com mais de 30 anos, 

realizado em outro país. preferi u-se desenvo lver rtm modelo teóri co de 

ultrapassage;n capaz de fornece r esse headway mínimo necessário. po is nenhum 

dos modelos de ult rapassagem estudados produz esse dado. 

o Obter a dist r ibuição das ve locidades livres dos automóveis para cada níve l de 

se rviço, que é usada no método dos atrasos eq uivalentes para estabelecer o 

tempo de at raso méd io ocorrido na fa lta de oportunidade para os automóveis 
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ultrapassarem o veícu lo mais len to. A d istr ibu ição das veloc idades livres é obtida 

em coletas de campo. 

o Obter a velocidade média e a taxa de chegada média dos ve ículos opositores. 

Também são obtidas em coletas de campo. 

2. Obter as curvas de veloc idade média dos veículos grande porte x d istância 

percorr ida em aclive. Com essas curvas é possível re lacionar os fatores de 

equiva lênc ia (dados em função da ve locidade média dos veículos de grande 

porte) com a distância percorr ida em aclive. Para isso é necessário: 

o Obter as curvas de desaceleração dos ve ículos de grande porte em f unção da 

distància percorrida em acl ive. Essa curva relaciona velocidade instantânea e 

distância percorrida. e depende das características técnicas do veículo, tais como 

PBTC, potência, torque, relação de marchas, etc. 

o A part ir das curvas de desaceleração obter a curva de velocidades médias , por 

meio de integração numérica das velocidades instantâneas do início do acl ive até 

determ inado ponto, divid ida pela distânc ia percorrida até aq uele ponto. 

3. Utilizando-se conjuntamente as curvas (a) velocidade média x distância 

percor rida em acl ive e (b) fator de eq uivalência x velocidade média. é possíve l 

relacionar cada distância percorr ida em determinada rampa com os facores de 

equivalência, obLendo-se a ve locidade média de um veículo percorrendo 

determinada d istância na rampa com a curva (a), e com essa ve locidade média 

obter o fator do equivalência para um dado nível de serviço com a curva (b). Com 

moldes das do HCM. 

6.1 Cálculo do headway na corren·(e oposéa 

Do ponto de v ista teóri co, existe um headway mínimo na correme de t ráfego oposta 

que permita uma manobra de ultrapassagem segura, de modo que quanto maror o 

vo lume de t ráfego na prsta oposta. menores as oportun idades de ultrapassagem. O 

método dos atrJsos equ rva! crm:s [<::raus P:.Jius ~ Grinb erg, 1979! utiliza "' 

probabilidade de ocorrência de headways maiores ou iguais a esse headway mínimo 

no cálcu lo dos equrva!..:ntes verculares. e apresenta uma relação empírica proposta 

há mais de 30 ar·os por Crawford { 19ó3 l para ca lcular o headway teórico mínimo. 

como descrito na seçao 3. 1 .3 
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Devido à evolução dos automóveis e caminhões nesses 30 anos e 

considerando-se que re lações empíricas dependem da base de dados coletada, 

resolveu-se procurar um modelo teórico de ul t rapassagens que apresentasse um 

valor para o headway mínimo. Nenhum modelo teórico apresentado no capítu lo 4 

apresenta esse va lo r do headway mínimo. Eles apresentam valo res para a distância 

de v isibi lidade necessária a uma ultrapassagem segura, mais úti l do que o h ead~Jvay 

mín imo em se tratando de projeto de rodovias e demarcação horizontal do 

pavimento. Em função d isto, decidiu-se pela elaboração de um modelo de 

ultrapassagem capaz de produzir esse valor do headway mínimo. 

6. 1.1 Desenvolvimento de um modelo de ultrapassagem 

O modelo apresentado a seguir é baseado nos modelos de Glennon [ 1988] e Rilett 

et ai. [19901 d iscutidos no capítulo 4. Ao contrário desses dois modelos, o modelo 

aq ui proposto é capaz de representar todas as etapas de uma manobra de 

ultrapassagem, incluindo o headway mínimo entre dois veículos consecutivos na 

corrente oposta e a distância total de u ltrapassagem, negligenciadas nos modelos 

anteriores. As prem issas básicas usadas na elaboração do modelo são as segu intes: 

I. r\ DVU máxima ocorre no ponto crítico: 

2. As velocidades do opos itor e do ultrapassador. ao fim da manobra, são as 

mesmas e iguais à velocidade de projeto da rodovia; 

3. O ultrapassador pode alcançar o ponto críti co com urna ve locidad~ ainda 

inferior à rlP rrojeto - neste caso. ele conttnua acelerando at6 sua velocidad~ 

ser igual à velocidade diretriz; 

4. O tempo de reação/percepção do motorista ultrapassador não é fixo em um 

segtmdo. mas pode assumi r qualquer valor; 

5. Não há um limite inferior para a velocidade mínima no finai da abortagem da 

manobra: 

6. Ao cornoletar a ultrapassagem. o ultrapassador retorna à sua fatxa a urna 

distàncta C~, à frente do tmpeatdor: 

7. A distància de segurança entre o ultrapassador e o opositor ao fim da 

ultraoassaaem é C, se a manobra se completar com sucesso. 
- p 

As equaçõ2s que fo rmam o modelo são definidas em função dos segu in tes 

paràmetros: V. a velocidade de projeto da vi a: m, a diferença entre a velocidade do 
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ultrapassador e a do impedidor; a, a aceleração do ultrapassador; tr, o tempo de 

reação/percepção do motorista; XP e X1, os comprimentos dos veículos ultrapassador 

e impedidor, respectivamente; C1, a distância entre o ultrapassador e impedidor ao 

final da manobra; e CP, a distância entre o ultrapassador e o opositor ao fim da 

manobra. 

A representação gráfica de uma ultrapassagem é feita pelos diagramas 

espaço-tempo das Figuras 6.1 e 6.2 que mostram, respectivamente, uma 

ultrapassagem bem sucedida e uma ultrapassagem interrompida no ponto crítico. As 

manobras são coincidentes desde o momento em que o veículo ultrapassador inicia 

a ultrapassagem, partindo de uma distância C1 da traseira do impedidor, até o ponto 

crítico (a uma distância S1 do início da manobra). Do ponto crítico em diante pode-se 

determinar a distância de ultrapassagem para a manobra interrompida ou para a 

manobra bem sucedida. 

distância 

impedldor 

Opositor 

Figura 6. 1: Diagrama espaço-tempo para uma ultrapassagem bem sucedida 

distância 

impedidor 

tempo 

+--- tab ---1-

Figura 6.2: Diagrama espaço-tempo para uma ultrapassagem interrompida 
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O modelo supõe que o ultrapassador at inge o ponto crítico a uma velocidade 

VC' menor que a velocidade de projeto V, e pode continuar ace lerando até que sua 

ve locidade sej a igual a V. Até atingir o ponto crítico , decorre um tempo te, usado 

para acelerar de V-m até VC' com ace leração a. No ponto crítico, o motorista decide 

entre completar ou abortar a ultrapassagem. 

Para completar a manobra, ele continua acelerando até atingir V, caso Ve < V. 

O tempo toe é o tempo necessário para ace lerar de Ve até V. Portanto, o tempo usado 

para ace lerar de V - m até V é te + t0 c Denominando-se tP o tempo decorrido do 

ponto crítico até o término da ultrapassagem, decorre um tempo tp- tac ent re o 

instante onde o ultrapassador at inge a velocidade de proj eto V até o fim da 

manobra. 

Se o motorista decide desistir da ultrapassagem no ponto crít ico, ele p isa no 

Í11:!iu após um tempo de peícêpção e re~ç5o de t, !:~g undcs, c que faz com que seu 

ve ícu lo reduza sua velocidade com desaceleração d, até retornar à sua fa ixa de 

tráfego, Cc~ atrás do impedidor, f inali zando a manobra de abortagem. 

Somente a manobra completada com sucesso será apresentada aqu i. pois só 

é necessáno o valor do headway mínimo na corrente oposta. O modelo completo 

pode ser encontrado em Machado Neto & Se tti [ 1994 1. Apenas uma pequena 

modificado foi introduzida no modelo proposto. c. lterando a premissa básica 

seg undo a qual as ve locidades f inais do veículo ultrapassador e opositor são iguais à 

ve locidade de projeto da rodo•1ia. Como foram necessários cálculos envolvendo 

situações de ultrapassagens onde veículos u lt rap:1ssador e opos itor tinham 

VPinrici acfpc; di í e ren tes. estabe leceu-se aqu i V corno velocidade f1nal do 

ul trapassador e V
0 

como velocidade do opositor. 

Equacionando a manobra de ultrapassagem, tem-se : 

, . . a(tc + tx / _ 
t !' 1 - rm t c ~ Lu: ) ..,. 2 - C :.• (6 .1) 

onde: 

Cc distànc1a mín1ma que deve ex istir entre dois veículos na corrente oposta para 

permic1r uma ultraoassagem s;::gura: 

V: velocidade do ultrapdssador· 

V0 : velocidade do opos1tor· 

t; tempo decorr:do do n1ÍCJO da. manobra até o ultrapassador atingir o ponto críti co; 
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tP: tempo decorrido do ponto crít ico até o fim da ultrapassagem completa; 

m : d iferença entre a ve locidade do veículo ultrapassador e a do impedidor; 

t0~tempo, após o ponto crítico, para o ultrapassador atingir a velocidade V; 

a: ace leração do veículo ultrapassador para ir de V- m até V; e 

Cv:distância final entre a frente do veícu lo ultrapassador e a f rente do opositor no 

final da manobra. 

Durante te + t00 o veícu lo ultrapassador acelera de V - m até V, com 

ace leração a. Tem-se então que te + tac = m/a. Com esta rel ação, pode-se calcular o 

tempo de aceleração do veículo ultrapassador do começo da manobra de 

ultrapassagem até o instante em que ele atinge a velocidade de projeto. A distância 

entre o ultrapassador e o imped idor no ponto crít ico pode ser escrito como: 

ml a t 2 
d = m(t + t ) -C -X - - - _c 

c " c " P 2a 2 

onde: 

de: distância entre o ult rapassador e o im pedidor no ponto crítico ; 

(6 .2) 

CP: distância f inal entre a traseira do veículo ultrapassador e a frente do impedidor 

ao se completar a manobra; e 

XP: comprimento do veícu lo ultrapassador. 

A d istància percorrida pelo veícu lo ultrapassador do início da u ltrapassagem 

a t~ o ponto crít ico nnrlr> SE'r escnta como: 

(6.3) 

onde: 

S, .. dis\ância per(cmda ae!o veículo ultrapassador ;ué o por: ,o crít ico: 

C;:distància inicial entre a f rente do veícu lo ultrapassador e a tra se1ra do impedidor; e 

X
1
:comprimento do veículo impedidor. 

Da expressão (6.3) pode-se deduzir que 

a t 2 
__ c = C. + X. - d 

2 I I C ' 
(6.4) 

e su bstltt!lndo·se \6. 2) em (6.4) pode-se calcu lar o tempo total para ultrapassage m, 

te + tP, que é a soma do te mpo necessário para at ingir o ponto crítico e o tempo 

necessário para co rnnl etar a manobra a partir do ponto crítico: 
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(6.5) 

Sabendo-se que te+ tac = m /a, pode-se calcular Cc, a d istância m ínima ent re 

veícu los da cor rente oposta para que possa ocor rer uma u lt rapassagem com 

seg urança, substitui ndo-se os valores de te+ tac e de (6.5 ) na equação ( 1 ): 

_ V+~ , m 
Cc- -m(C; +X; -. CP +Xp)+ 

2
a (V +V0 - m) +Cp . (6 .6) 

A equação (6 .6) pressupõe que o 'leículo atinge a velocidade de projeto 1/, 

antes de completar a ultrapassagem. o que nem sempre é verdade - se o veícu lo 

impedidor estiver mu ito devagar, a u lt rapassagem termina antes da velocidade do 

ultrapassador at ing ir 1/. A veri ficação dessa condição é simples, bastando comparar 

o t empo total de ultrapassagem [te + tP, eq. (6 .5)1 com o tempo total de aceleração 

[te+ t11c = m / al . Enq 11anto te + tp > te+ ta,- a equação (6 .6) é válida. Se te+ tp < 

te+ t,,c• ou seja : 

então as equacões (6.5) e (6 .6) não são mais válidas e te + toe é diferente de m/a. 

~l este caso, tac = tP' e uma nova equação para t, + ta, pode ser deduzida: 

(6 .7) 

, _ _i 2(C;+ Cp - X;• X) 
tr - t,r - " = te -1- tp (6 .8) 

l ~1 

Assim, a d istância mínima encre ve ículos da corrent e oposta que permite 

uma ultrapassagem segura pode ser obtida subst it u indo-se (6.8 ) e (6.5) em (6 . 1 ): 

'~t'C - c - ,.. v ' 

(
I.' \ , • I f) \ I - ., p I 

v, = v~ i 0 ·11• 1 ' 
I (/ 

(í) 9 ) 

O intervalo de tempo (headway) mín1mo entre dois ve ículos opositor~s 

suce'>sivos é Cc/V'.). Para utilização no modelo de Craus. Polu s & Gr inberg [I 9791, 

só é necessano 1 octenção de uma relação pàra o neaowtly rn ínirno na corn;nte d2 

Lráft.go oposuJ.. 

Observ açé ;s fe1tas com um 'le fcu io teste ern rodovias p róximas a São 

Car lm - SP most raram que alg uns dos oaràmet ros adotados por Glennon (I 9881 e 

Rilell et ai. (I 990 ] são válidos para rodovias bras ilei ras. Em vista d isso, os interva los 

de um segundo p ropostos por Glennon para o tempo de reação e percepção e para a 

separação entre o ultrapassador e o im ped idor no início da manobra foram 

m2.nudos. U converso r de tempo em di stância para o headv;ay en tre ultrapassaoor e 
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impedidor foi suposto como sendo a velocidade do impedidor, conforme proposto 

por Rilett et ai. Deste modo têm-se q ue G; = CP =V-me que: 

(6. 1 O) 

(6. 1 1) 

A ace leração padrão méd ia adotada pela AASHTO e pe los demais autores 

varia entre 0 ,62 e 0,68 mjs2, dependendo da velocidade inicial do veículo. Um valor 

a= 0.65 m/ s2 foi arbit rariamente adotado como a aceleração do veículo 

ultrapassador, qualquer que seja sua velocidade. 

Desta maneira, e adequando-se todas as variáve is às suas unidades usuais, 

temos que Gc pode ser dado por: 

v ..~..v 
Gc = ~ 0 (V+V0 - m +3,6X;T 1 4,4)-r 4~~ 8 (V+V0 -rn), 

quando V ... 1.1
0 

-m -'-3,6X; + 14.4 > rn"l /4.68, e 

G.-: =[0.92(1/ 11/0 - m)+2, 1 6].-,~2V -2m+3.6X1 + 14.4 + 3V tV0 -3ri1+3,6X; T 1 '~4 

quando V -r l/0 -m +3,6X; T 14,4 < m 2 /4,68, 

onde V, V0 e m são dados em km/h e X; é dado em metros. 

(6. 1 2) 

(6 . 1 3) 

Adaptando-se 'iS variáveis à nomenclatura de Craus, Polus & Grinberg 

[1 9 791. tem-se: 

) 11 = V
0 

· velocidade do veículo opos itor [km/h ] 

) v
1 
=V . \' .:'octdc.de do veículo ul trapassador [!<m/ h) 

•J a1j = G/u : headway mínimo entre dois veícu los opos itores (s] 

e ass irn. as re!acces (6. 1 2) e !6.1 3) tornam--;e rPsoect tv.:tmente: 

v I ( / (VI -llj(VJ- v,) 
aiJ = (' _, y' v1 -v; -.-3,6X1 -r H.4)-

4 68 --u v
1 

v, . u 

2 ' 
para q uando u ~ '11 ..... 3.6X1 - I 1.4 > (•;_:- •;1) f 4.68 , e 

a,IJ. = l{[ü,92(u-'- v; )-'- 2, 16]. v 2v, + 3,6X,. 14, '1 + li d v; +3,6X,..,. 14.4} 
u 

(6.1 4) 

(6. I 5) 

quando u -r v;"'" 3.6X1 ..:.. 14,4 < (v
1 
-•;,/ /4.68 , com u, vj e v1 em km/ h e X1 em metros. 
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6.1.2 Headways mínimos calcu lados para as categorias veicu lares 

As Tabelas 6. 1 até 6. 7 most ram os va lores dos headways mínimos calculados para 

uma ultrapassage m efetuada por um automóvel sobre todas as cat egorias ve iculares 

consideradas, inclusive automóvel. Considerou-se o automóvel com 4 metros de 

comprim ento, o ônibus com 12,0 m, o caminhão leve com 9 m, o caminhão sem i

pesado com 13,2 m, o semi-reboque com 18, 1 5 m, o "romeu-e-julieta" com 19 ,80 m 

e o treminhão com 30 m. A ve locidade média de um veículo na corrente oposta foi 

considerada 90 km/h, valor observado para a ve locidade média observada nas 

co letas de dados para os veículos no declive. 

É importante notar que os valores aba ixo não são os tempos necessár ios ao 

veículo ult rapassador para se completar uma manobra, mas os intervalos de t empo 

necessários entre dois veículos na corrente oposta, trafegando a 90 km/h, para que 

a uitrapds:.agem possa ser feita d ;:: mnncirv. seg ura. 

Por exemplo: para um automóvel cuja ve loc idade normal seja de 8 0 km/h 

ultrapassar outro automóvel com velocidade de 50 km/h, iniciando a ultrapassagem 

após a passagem de um determinado veículo na corrente oposta trafegando a 90 

km/h , o próximo veículo na corrente oposta deve estar a pe lo menos 19,5 s de 

distância do primeiro, para que a ultrapassagem aconteça de forma seg ura. Se o 

próx imo veículo na corrente oposta estiver a menos de 19,5 s de d istância do 

prim eiro, a ultrapassagem deveria ser interrom pida pelo motori sta ultrapassador, ou 

ela acontecerá de forma a gerar ri scos de acidente aos veículos envolvidos. 

Ta~:.!I:J. b.l : rlead•."Jays mtn 11nos (ern :.~yur t Ju.,) <: n t r e ,Jois •;cícu los opos i tor~s 

trafegando a 90 km/h, necessários à ult rapassagem de um auwmóvel. 

velocidade do Velocidade do automóvel ultrapa ssador (kmt h) 

automóvel (km/h) 130 120 11 0 100 9 0 80 70 60 50 40 30 20 

lO )0 90 9.0 ') I) ')O ')0 00 90 ')I) qo I I ~ I l 4 

20 11 ,5 11 ,5 11.5 1 1,5 11,5 11.5 11 5 11 5 11,5 16.2 21.4 

30 14, 1 14.1 14. 1 14, 1 14,1 14, I 14, 1 14, 1 18,2 24.6 

40 16,8 16,8 16.8 16,8 16,8 16 3 16.3 lO,•\ 26.0 

50 19,5 19 5 19 5 19 5 19,5 19,5 22.6 3 1.7 

60 22.3 22,3 22,3 223 22,3 25.0 35,6 

70 25.2 25,2 2 5.2 25.2 27,4 39,7 

30 28,2 28,2 29,0 30,0 44,0 

•JO 3 1,3 3 1,2 32.7 48,ô 

100 3 3,5 3 5,5 53.4 

110 33.4 58.4 
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Tabela 6.2: Headways m1n1mos (em segundos) entre dois veículos opos itores 
t rafegando a 90 km/h, necessários à ultrapassagem de um ônibus. 

velocidade do Velocidade do automóvel (km/ h) 

ônibus (km/ h) 130 120 11 0 100 90 80 70 60 50 40 30 20 

10 1 I ,2 11,2 1 1,2 11 ,2 11,2 11,2 11 ,2 11.2 11.2 11.2 16,2 2 1,9 

20. 13,7 13.7 13,7 13,7 13,7 13,7 13.7 13.7 13,7 18,3 2 5,2 

30 16,2 16 2 16 ,2 16,2 16 ,2 16,2 16,2 16,2 20,5 28,7 

40 18,8 18 ,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 22.8 32.5 

50 2 1,6 2 1,6 2 1,6 2 1,6 2 1,6 24,5 2 5,2 36,5 

60 24,4 24,4 24,4 24,4 26,7 27,7 40,7 

70 2 7,3 27 ,3 27,3 28,8 30,3 4 5, I 

80 30,3 30, 3 31 , I 33,0 119,8 

90 33 ,4 33,4 j ~ .~ 51,7 

100 35 ,8 38,9 59,8 

110 4 1,9 6 5, 1 

., 

T ab ela 6.3: Headways m1n1mos (em segundos) ent re dois veículos opos itores 
t rafegando a 90 km/ h. necessár ios à ult rapassagem de um caminhão leve. 

•Jeloc!dad (JO 1/Pin n rbdr> do automóv~>l (km /hl 
---

camrnhào leve 
~~:mt h) 

130 120 110 100 90 !:10 10 bO ~() 4U 30 2.0 

l O I 0 I I O 4 I O 1 10.'1 10.•1 10,4 10.4 10 ,4 I 0,4 10.4 1 5.5 20,6 

20 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 17,5 23 ,8 

30 1 5,4 15 4 1 5 " 15,4 I 5 4 1 5 4 1 5 4 1 5.4 19,6 27,2 

40 .3. 1 lô I 1 J I 18.1 13 1 I S, l 13 I 2 1.9 30.8 

50 20,3 20,3 20.3 20,8 20,8 20 8 2<1,2 34,7 

60 2 3.6 2 3,6 23 ,6 23.6 2 5,9 26,7 33,8 

70 26,5 26,5 26,5 28, I 29,2 43, I 

80 2'! 5 29 5 30 ) 31 :) ..! 7.6 
• 

90 32,6 32,6 34 ,7 52, 4 

100 35,0 37,6 57.4 

11 0 40,6 62.6 
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Tabe l a 6.4: H eadways m 1n1mos (em segundos) entre doi s veículos oposito res 
tra fegando a 90 km/h , n ecessários à ultrapassagem d e um caminhão semi-pesado. 

velocidade do Velocidade do automóvel (km/ h) 

caminhão semi· 130 120 11 0 100 90 80 70 60 50 40 30 20 
esado !km/ h) 

l O 11 .5 I I ,5 11.5 li ,5 11 ,5 11.5 11.5 11,5 11 ,5 11 ,5 16,5 22,4 

20 13,9 13,9 13,9 13,9 13.9 13,9 13,9 13,9 13,9 18,6 25 ,8 

30 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 20,8 29,4 

40 19.1 19,1 19. 1 19,1 19,1 19,1 19, I 23, I 33,2 

so. 2 1.9 21 ,9 21,9 2 1,9 2 1,9 24,8 25 ,5 37,2 

60 24.7 24.7 24.7 24.7 26,9 28. 1 41 ,5 

70 27 .6 27.6 27,6 29, I 30,7 t6,0 

80 30,6 30,6 31,4 33.5 50,7 

90 33,7 33 ,8 36.4 55,6 

100 36 ,2 39,4 60,7 

110 42, 5 66, 1 

T abe l a 6.5: H eadwa y s mm1mos (e m segundos) entre dois veícu lo s oposi t o r es 

t rafegando a 90 km/ h , n e cessários à ultra p assagem d e um semi-reboque. 

•telocidade do Velocidade do au1omóvel (km/h) 

semi-reboque 
lkm/ hl 

130 120 11 0 100 90 80 70 60 50 40 30 20 

lO 12.7 12,7 12.7 l.U 12,7 I 2,1 12.1 12.7 12,/ 12,7 I 7,7 24,6 

20 I '>.1 I S. i I 5.1 I 5.1 I 5,1 I 5,1 1 5,1 1 5.1 I 5.! 19,9 lS , l 

30 I 7.7 17.7 I 7 ,7 17,7 17.7 17 7 17.7 2 1.8 22.2 31 ,9 

-10 L0.3 20,3 20.3 20.3 20.3 20.3 23,8 24.6 3G.O 

50 23,1 23.1 23, 1 23, I 2 3 I 25,9 27, I 40,2 

60 25.9 25 9 25,9 25 .9 28. 1 29.8 44,6 

70 2a a 28.3 23 8 30 4 32 5 ·I ') 3 

80 31 .J j 1.8 ~2.7 3 54 )4.2 

90 34.9 3 5 2 38 4 sq > 
100 37 .6 41 4 f54 7 

110 ·1-l G -I"'\ ) 
' ' ... 

,. 
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Tabela 6.6: Headways mm1mos (em segundos) e n t re d o is v e ícu los opos itores 
tra f egando a 90 k m / h , necessários à ultra p assagem de um camin hão " ro m e u -e-
julie t a". 

velocidade do Velocidade do automóvel (km/ h} 

-romeu-e-julieta-
(km/ h) 

130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 

10 13.0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 18, 1 25,3 

20 I 5,5 1 5,5 1 5,5 1 5,5 1 5,5 1 5,5 1 5,5 I 5,5 20,1 20,3 28,9 

30 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 22. 1 22.6 32 ,8 

40 20,7 20.7 20,7 20,7 2. 0,7 20.7 24,2 2 5,1 36.9 

50 23 .4 2 3,4 23,4 23,4 23,4 26,3 27,7 4 1,2 

60 26,3 26.3 26,3 26,3 28,5 30,3 45 ,7 

70 29,2 29,2 29,2 30,8 33, 1 50,4 

80 32,2 32.2 33,2 36,0 5 5,4 

90 3 5,3 35,6 39,0 60,6 

100 38, 1 42,1 66,0 

i i O ' .... 
"'-t L ,J 

CC 1 
V V , I 

Tab~ l a 6.7: Head•Nays mrnrmos (e m segundos) entr e doi s veículos opos itores 

trafegando a 90 km/h , n e cessários à u ltrapassage m de um treminhão. 

velocidade do Velocidade do automóvel (km/ h) 

tremmhjo 1krn/h) 130 121) 11 0 100 90 80 70 60 50 40 30 l.O 

'() 1 ~ ) 1 'i l 1 5 2 I 5 2 I 5 2 15,2 i 5,2 I 5.2 15,2 20.0 20 5 ;a 8 

lO 1/,/ 1/ I 11,1 17,7 I 7 7 1 ~ ~ f f I 7,7 17 I 2"l o 23 o 3 ~ - -~ 

30 )() 3 20 3 /0 3 20 3 20,3 20,3 l0,3 2<1 2 25,5 33.1 

40 22.9 22,9 22, 9 22.9 22.9 22,9 26.4 28,2 42,6 

50 25 7 2 5.7 25,7 2 5 7 25 7 28.6 30 9 47,3 

>),'\ •) -8 6 '<>-l ~ ') 2') 6 31 o 333 52 2 

70 3~ ô 31,6 31,6 33.4 36,8 57,•! 

80 34,6 34.6 35 9 39 9 62,8 

90 3 7,8 38 5 43, 1 ó3,4 

100 41 1 46 4 74.2 

11 0 •\9,9 80 2 

.. 
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6.2 Distribuição das velocidades livres dos automóveis 

Conforme apresentada no capítulo 5, Fig. 5.6, a distribuição das velocidades livres 

dos automóveis está reapresentada na figura 6.3 para melhor compreensão do 

método dos atrasos equivalentes. 

100o/o 

~ v 

90% h V/( 

I/ 1// 
,_, 
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"' 

111 v 
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'iü 60% 
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'I 
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:I 
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I I 
7-
v i J j 
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Velocidades livres [km/h] 

Figura 6.3: Distribuição acumulada das velocidades livres dos automóveis 
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6.3 Distribuição observada dos headways na corrente oposta 

O método dos atrasos equivalentes [Craus, Polus & Grinberg, 1 979] 

considera os headways distribuídos exponencialmente (as chegadas seguem uma 

distribuição de Poisson). Há todo um embasamento histórico nessa consideração 

(ver seção 3.2.3), considerando-se o fluxo de veículos como fluxo livre (hipótese 

razoável para volumes baixos ou médios). 

A formação de pelotões nas rodovias de pista simples pode comprometer o 

fluxo livre e assim uma das premissas básicas de Craus, Polus & Grinberg perderia a 

sua força. Entretanto, como os headways em questão são os observados na corrente 

oposta, sempre em declive, e poucos pelotões foram observados durante as coletas 

de dados, é possrvel que se possa considerar o fluxo da descida como fluxo livre. De 

qualquer maneira, resolveu-se fazer um teste de aderência para verificação dessa 

hipótese. 

Utilizando-se os dados coletados nos vários dias, em ambos os locais, foram 

feitos vários testes de aderência pelo método de Kolmogorov-Smirnov, considerado 

mais poderoso que o método do chi-quadrado. Em alguns dias de coleta, a aderência 

das chegadas dos veículos a uma distribuição foi rejeitada a um nível de 

significânc ia de 5%; em outros dias, não se pôde rejeitar a hipótese ao mesmo nível 

de significância. A figura 6.4 mostra os dados da coleta do dia 07/10/94, um dos 

casos onde a hipótese de uma distribuição de Poisson não foi rejeitada. 

0,9 

!V 0,8 

i 0,7 

1! 0,6 

-ij 0,6 
c 
~ 0,4 
r::r 
~ 0,3 
u. 

0,2 

0,1 

o 

~-
Observado _,- ,_r-

Polsson 
r-

1/ .-- r-

/ _ 
L 

r-' 
I ~ 

.--I 

~ 
o 1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 

Velculos por minuto 

o 

Figura 6.4: Teste de aderência das chegadas dos veículos na corrente 
oposta a uma distribuição de Poisson. A coleta em questão foi efetuada 
em 07/10/94. 
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Mesmo te ndo sido reje itada em a lg un s testes, decid iu-se mante r a hi pótese 

de que os head ways são dist ribuídos ex po nencia lme nte. Vale lem bra r sempre que a 

formação de pe lo tões , comum em rodovias de pista s imples , pode inva lida r essa 

hipótese . 

O headway médio na corrente oposta cons ide rado pa ra esta be lece r a taxa de 

chegadas dos veículos o positores fo i o mínimo headway méd io das coletas 

rea li zadas , de forma a p ro picia r a maior taxa méd ia de chegadas obse rvada. Ess e 

headway de I 3 ,4 seg undos res ult a numa taxa de 268 ve íc/h o u 0 ,074 ve íc/s. 

Quanto maior fo r essa taxa, me no r a p robabili dade de oco rrência dos headways 

mínimos necessá rios à ultrapassagem. e maio r é o impacto dos ve ícu los de g rand e 

porte na capacidade . 

G.'~· CUT'Jas d9 velocidade m:§di:J 

As cu rvas de ve loc idade média de pe nde m das cu rvas de desace le ração ao longo de 

um a dada rampa , que por sua vez depe nd em da re lação peso-potê nc ia do veícul o 

envolvido . Conhecendo a curva de desace le ração , e conhecendo-se a ve locidade 

inicial de entrada no acl i'/e. pode-se dete rmina r a velocidade instantânea do ve ículo 

em q ua lq ue r posição na s ubida, e ass im, dete rmin a r as ve locidades méd ias ao longo 

da sub ida. Para a e laboração das curvas fo i necessário esco lhe r um ve ículo típico 

que representas5e cada categon l e ob[er os dados necessários para os cálculos. 

6.4.1 E::;colha dos veículos repre~entativos das cotooorias 
veiculares 

Observa.ndu·se '::>5 ·te ícuios pesados durante as colet1s de dados. procurou-se 

escolher os veículos rnais s ignificantes em cada categoria para a obtenção das 

curvas de desaceleração. Entretanto, a lg uns modPios escolhidos já se encont ravam 

fora de linha , tornando-se d ifíci l a obtenção dos dados t écn icos necessários pa ra os 

cálcu los . Assim. a lg uns modelos foram subst it uídos pe los se us eq uiva lentes rnais 

mode rnos, como fo i o caso dos veícu los da marca Mercedes Benz. Mesmo ass im, 

para a lg uns dos ve ícu los esco lh idos pa ra s ubstit ui ção não fo ram o btidos os dados 

técn tcos. e no'tarr.e nte fo ram St lbstitu ídos. As catego ri as e os veíc ulos escolhidos 

estão na Tabe la 6 8 



o 98 

Tabela 6.8: Categorias ve icu lares e os modelos escolhidos para 

representá-las. 

Categoria Veicu lar 

ônibus 

caminhão leve 

caminhão semi·pesado 

caminhão pesado semi·reboque 

Caminhão pesado+ reboque Cromeu·e·jUiieta') 

caminhão ex tra·pesado tipo treminhào 

caminhão extra·pesado tipo rodotrem 

aEscolhico no lugar do ~18 I 3 I 3 

bEscoll11ao no lugar do MB I 31 3 ·trucado · 

cEscolh1do no lugar do MB 22 19 6x4 e do 1\IB 2220 

Modelo do Veícu lo 

Scania K 113TL 

Mercedes 709a 

Mcrcedes L·23 I gb 

Scania TII3H 4:<2 

Merceaes 232 5 6.<4c 

Scania TI I 3E 6x4 

Scania TI 13E 6x4 

PJra cad.:l um desses veículos típicos foram obtidas a curva de potência e a 

curva de torque em função da rotação do motor, a relação de transmissão das 

marchas e do diferencial, a área frontal, o coeficiente de penetração aerodinâm ico e 

o raio dos pneus. O peso bruto total combinado (PBTC) uti li zado foi o recomendado 

para manter a relação potência-peso de 6 cv/t. 

A partir do prog rama Carprin, elaborado em linguagem Bas ic pelo prof. Dr. 

Antonio Carlos Canale (Departamento de Engenharia 1'vlecânica. EESC, USP), e que 

calcu lava a aceleração de um veículo de zero à velocidade máxima, um novo 

programa íoi elaborado para calcular a desaceleração do veículo, a partir uma 

vclocrdade inicidi , no inrcio de um acirve aré urn fK'rhü quãlquer n.1 r.:mp'!. O r.c'.'O 

programa foi b:.tizJdo de Carprun , e com ele foram elaboradas tabelas de 

velocidades em vános pontos ao iongo do ac live. para cada veículo típico. 

6.1.2 Curvas d8 velocidade média para os veículos típicos 

Os pontos ao longo da subida foram escolhidos para manter uma semelhança com 

as tabe las apresentadas no HCM de I 985 . Assim. as velocidades foram obtidas para 

distànctas de O. 400. 800, 1200, 1600. 2400, 3200. ·:300 e 6•!00 metros 

respect ivamente O: 0,2 5; 0,5; 0,75; I ; 1 ,5; 2; 3 e 4 m ilhas. As tabelas elaboradas 

pelo programa Carprun relacionam velocidade instantânea ao longo do ac live, de 

modo que fo r prectso transformá-las para velocidades médias. As figuras 6.5 mostra 

uma curva de desaceleração para um caminhão semi-pesado, e a figura 6.6 mostra a 

respectiva cur;a de velocidades médias. 
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Curva de desaceleração para caminhão semi-pesado 

80 
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Figura 6.5: Curvas de desaceleração para caminhão semi-pesado em aclives de 2 a 

7% 

caminhão semi-pesado 
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Figura 6.6: Curvas de velocidade média para caminhão semi-pesado em aclives de 2 

a 7% 

A velocidade média é calculada pela razão da área sob a curva de velocidade 

de zero até determinada distância dividida por essa distância. Por exemplo, a 

velocidade média de um caminhão semi-pesado percorrendo 1 000 metros em aclive 
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de 7%: A velocidade instantânea após 1 000 m é cerca de 46 km/h. A área sob a 

curva de 7%, de O a 1 000 metros pode ser aproximada para um trapézio, e é de 

(80+46)·1 000/2 = 63000 m.km/h. Isso dividido por 1 000 m, resulta na velocidade 

média é de 63 km/h. Esse valor pode ser conferido na Figura 6.6 

As curvas apresentadas a seguir mostram as curvas de velocidade média 

para as outras categorias, todas supondo-se que a velocidade inicial é de 80 km/h 

(velocidade máxima regulamentada em estradas de pista simples no Brasil). Todos 

os veículos estão com as cargas máximas recomendadas (baseadas na relação 

potência/peso de 6 cv/t), portanto o desempenho no aclive é o melhor possível, ao 

contrário de muitos veículos observados nas rodovias, que são veículos antigos, 

inadequados à carga transportada, e/ou com sobrecarga, consequentemente com 

desempenho inferior ao apresentado nas figuras 6.6 a 6.11 . 

Ontbus 

:: :1 , ;;-'ª -_I_ - I 
I ... ~ ..:::;;:_- - .. i 60 t-----r----l----~~ç-~-~-~~~~~--1---~---+~~=t~~j:~~--:j 

i 60 +-----+-----+-----~----~----~~~~~--h-----~~.___~--~. ----~ 

~ 40 +----41- 2%~--~----~----+-----+-----+-----+-----+-------~ 

I_ I I J 

Gl - 3% __ '2 30 
~ +-----l -----4%1----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---~ 

~ 6% 
~ 20 ~ 8'/0 1-----+ -~----~----~--~ 

7% 
10 +-----~----~----~----~----~----~----~~----~~----~------1 

o +-----+-----r-----r-----r-----r---~r---~r---~r---~----~ 

o 1000 2000 3000 4000 6000 6000 7000 8000 9000 10000 

dlstllncla ao longo do aclive [m] 

Figura 6.7: Curvas de velocidade média para ônibus nos aclives de 2 a 7% 
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Caminhão leve 
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Figura 6.8: Curvas de velocidade média para caminhão leve nos acl ives de 2 a 7% 

Semi-Reboque 
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Figura 6.9: Curvas de velocidades médias para caminhão semi-reboque nos aclives 

de 2 a 7% 
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caminhão pesado+reboque "romeu-e-julleta" 

80 

~ 
70 

....... 60 

160 
" ] 
E 40 

" , 
~ 30 
~ 
~ 20 

~~ ~ r--- 1-. 

~~ ~ --:-- - .. r--. i---

~ .............. r---. 
.. r----.. .... 

-2~. ~ ~ ~--1~3% ~ 

~. - - -- 4% ~ 
.... -

6% - -
- 6% 

10 - 7% 

o 
o 1000 2000 3000 4000 6000 6000 7000 8000 9000 10000 

distãncia ao longo do aclive [m] 

Figura 6.10: Curvas de velocidades médias para caminhão pesado+reboque 

"romeu·e·julieta" nos acl ives de 2 a 7% 

Caminhão extra-pesado tlpo tremlnhilo 
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Figura 6.11 : Curvas de velocidades médias para caminhão extra-pesado tipo 

treminhão nos aclives de 2 a 7% 

A categoria caminhão extra-pesado tipo rodotrem foi desconsiderada pela 

falta de observação destes veículos em rodovias de pista simples. 
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Uma curva representando o comportamento agregado das seis categorias de 

veículos de grande porte foi elaborada baseada na participação média de cada 

categoria na corrente de tráfego. A curva única (Fig. 6.12) representa a média 

ponderada das velocidades mostradas nas Figuras 6.6 até 6 .11 . A composição média 

observada do tráfego foi usada como peso na ponderação (Tab. 6.9). 

Curva única para velculos de grande porte 
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Figura 6.12: Curva de velocidade média única elaborada com as seis categorias de 
veículos consideradas. 

Tabela 6.9: Pesos usados no cálculo da curva de desaceleração única. 

Categoria 

ônibus 

caminhão leve 

caminhão semi-pesado 

caminhão pesado semi-reboque 

caminhão pesado + reboque ("romeu-e-julleta") 

caminhão extra-pesado tipo treminhão 

Peso 

0,06 

0,27 

0,37 

0,25 

0,04 

0,01 



o 104 

6.5 Cálculo dos equivalentes veiculares 

De posse das curvas de ve locidade média (F ig. 6.6 a 6.11 ), conhecendo o headway 

mínimo necessário para a complementação segura da manobra de ult rapassagem 

(Tab. 6. 1 a 6.7), e tendo a distribuição das velocidades livres dos automóveis para 

cada níve l de serviço (Fig. 6.3), é possíve l calcular os equivalentes veiculares. A lém 

destes, são necessárias info rmações sobre a taxa média de chegada dos veícu los na 

corrent e oposta. 

A util ização do método dos at rasos equivalentes (Craus, Po lus & Grinberg, 

19791 est á mostrada num exemplo de cálculo do equivalente ve icular para um 

caminhão semi-pesado trafegando a 30 km/ h em nível de serviço C. O fluxo 

cons iderado na corrente opost a é de 268 veíc/ h, e a 'te loc idade média da corrente 

oposta é de 90 km/h. 

Dada 1 distri buição de velocidades livres para os automóvei.s ern níve l de 

serv iço C. dividida em subg rupos de 1 O km/ h (col unas A e B e linhas C e D na 

Tabela 6 .1 0), forma-se uma matriz onde cada célula representa o atraso causado 

pelos automóveis de um subg rupo mais lento a outro subgrupo mais ráp ido. O 

cálcu lo dess~s atrasos é feito mult ip licando-se as equações (3 .9) e (3 . 1 0), 

apresentadas na seção 3.2.3. Para u1:1lizar a equação (3 .9) são necessários a taxa 

média de chegad:s na corrE> nte oposca. a velocidade média na corrente oposta. a 

ve locidad2 do veículo mais lento e o headway mm1rno na correm e oposta necessário 

para a ult rapassagem (dado na Tabela 6. 1. automóvel u lt rapassando automóve l). 

A somatória dos valores de cada linha da matriz resulta nos atrasos totais 

causados por cada subg ru po rrl dis l.: rlto (coluna ''atrasos', fab~la 6.1 0) A sorrlalória 

da colu na "atrasos" resulta no atraso total sofrido por todos os automóveis. O atraso 

total médio para automóveis ultrapassando automóveis (dkp) é dado pe la equação 

3. 11 (seção 3.2.3), ou seja dividindo-se o atraso total pe lo número de automóveis. 

Ass1m. nesse exempro. d,p= 1177.67/391 = 3.0 1. 

O proced:mento é repetido para o veículo de grande porte. Os valores da 

tabe la 6. 1 1 são os at rasos causados pe lo caminhão sem1·pesados trafegando a 30 

krn/h a todos os :;uoyrupos oe 'l'lt\·'r'lÓve1s rápidos. calculados pela rnultiolicação 

das equações (3.1 2) e (3. 1 3). Somando-se est es atrasos. tem-se o atraso total médio 

para automóveis ultrapassando 11m cam in hão a 30 km/h (d!<1), dado pe la equação 

(3.1 4). O valor Gü facor ri2 em11va!ênc ia para o caminhão a 30 km/ h em nível de 

serviço C é dado pela raz .1-.1 entre o at raso causado pe lo caminhão e o atraso 

causado pe los dutomov-:!15. -\s:;rm E= 58.89/3,0 1 = 19,56. 
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Tabela 6.10: Exe mplo de 
automóve is lentos aos 
ultrapassage m. 

uma p lanil ha de cá lculo do at raso méd io causado pelos 
a uto móveis rápidos por falta de oportun idade de 

A 

6 

16 

57 

120 

98 

61 

23 

6 

B 

30 

40 

50 

60 

70 

30 

90 

100 

110 

120 

130 

2 6 

130 120 

0,33 0 ,98 

0,23 0,66 

0,97 2,76 

1,87 5,20 

·1,79 12,98 

7 18 18.66 

-1 .05 9.87 

I ,64 3,60 

0,37 0,62 

0,04 

Atrasos causados a utomóveos len tos aos automóveis rápidos 

23 6 1 98 120 57 16 6 

110 100 90 80 70 60 50 

3,63 9 ,26 I 4 , 1 7 16.27 7,07 I 74 O.fiO 

2,4 I 6 ,03 8,97 9 ,89 -1,03 0,96 1),2ol 

9,91 24,09 34,-10 35,54 13,68 2,50 

18,13 42,31 56,64 5·1 ,22 16,23 

-13,43 95,0 3 116,24 87 ,38 

59,00 li 5,89 11 1,69 

27,84 43 .40 

7 96 

Coluna A: número de aulomóveis em cada subgrupo de •telocidades (impedidores) 
Coluna s· velocidade média de cada subgrupo 
Lnha C. número de au(omó•tets em cada subgrupo de velocidades (ultrapassadores) 
Linh.J o· •teloctdade média de cada subgrupo 

c 
40 30 o a trasos 

0,07 54, 12 

33 ,•13 

123,35 

19-1,60 

359,84 

312. ·12 

35, 16 

I 3,20 

0,')9 

o 04 

a traso to tal : I i77.ó7 

Tabela 6 .1 1: Exemplo de plan ilha para o cálculo do atraso causado pe lo caminhão a 
30 km;h aos auto móveis rápidos . 

Atraso causado aos auto mO'ICIS rapidos pelo camon hão -1 30 kmth 

11)<]!! 1~1 1771 /~9 );JO <)63 tll)/ ,j, • - 5.] 3') 

Repetindo so? ·~ste procedimento para todas as velocidades. de 1 O a 90 km/h . 

em todos os nív eis de se rvico. tem·se a curva relacionando fatores de equivalência e 

ve!oc1dades méu-ts para (â111t nnão sem1·oes<::uo 1hg 6 1 3). Repe~Jndo·se o proc~sso 

para todas as categon as ve iculares, tem·se as curvas da Fig.6. 1 4 a Fiy 6. 18. 

6.5. ·1 Curvas de equivalência veicuiar x velocidad2 média 

Para cada n ível de serviço obse rvo u-se uma d istribuição de velocidades liv res para 

os automóveis. Variando-se as velocidades de 1 O à 90 km/h para cada categoria 

'le icular. obteve-se as curvas abaixo, rnostradas nas figuras 6 .1 3 a 5 .1 8, 

relacionando velo cidades méd ias de subida e fatores de equivalênci a veic ula r. Vale 
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lembrar que também foram dados os headways mínimos necessários à cada 

ultrapassagem e a taxa de fluxo na via oposta de 268 veíc/h. 

equivalentes veiculares x velocidade do caminhão semi-pesado 

110 

100 

90 

NS A 

- NSB 
80 - NSC -

111 NS O cu ... 
NS E c 

cu 
iii 70 
.~ 
= I:T cu 
o 60 ... 
'(ij 
C\ ns 
111 
111 50 tO 
CL 
cu 

't'J 
111 

.E 40 
::s 
.~ 
cu 
> 

30 

20 

10 

o 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Velocidade [km/h] 

Figura 6.13: Variação do equivalente veicular com a velocidade média do caminhão 

semi-pesado. 
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equivalentes veiculares x velocidade do ônibus 

110 

100 

90 

- NSA 

NS B 
80 - NSC -

111 NS D Ql ... 
c NS E 
Ql 

ia 70 
.2: 
:I 
tT' 
Ql 

o 
~ 

60 
'Qj 
Cl 
nl 
111 
111 
nl 50 
c. 
Ql , 

·' 111 
o 40 
:I 
v ,_ 
Ql 

> 
30 

20 

10 

o 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Velocidade [km/h] 

Figura 6.14: Variação do equivalente veicular com a velocidade média do ônibus. 
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equivalentes veiculares x velocidade do caminhão leve 

110 

100 

90 

- NSA 

- NSB 
80 - NSC 

VI NS D Q) .. 
c . - NS E 
Q) 

n; 70 
.2: 
:I 
I:T 
Q) 

o 60 .. 
'ãi 
C'l 
ns 
VI 
VI 
ns 50 
c. 
Q) 

"ts 
VI 

..2 40 
:I 
u ,_ 
Q) 

> 
30 

20 

10 

o 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Velocidade [km/h] 

Figura 6.1 5: Variação do equivalente veicular com a velocidade média do caminhão 

leve. 
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equivalentes veiculares x velocidade do caminhão semi-reboque 

120 

110 

100 

- NSA 

90 - NSB -
- NSC 

VI NS D cv ... 
- NSE c 80 . 

cv n; 
.::!: 
::3 
O" cv 

70 

o .. 
Ql 
OI 60 
tU 
VI 
VI 
tU c. 
Ql 50 

"C 
VI 

..2 
::3 

40 v ·-Ql 

> 

30 

20 

10 

o 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Velocidade (km/h] 

Figura 6.16: Variação do equivalente veicular com a velocidade média do semi· 

reboque. 
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120 

110 

100 

90 

111 
Ql ... 
c 80 
Ql 

iil 
.~ 
:li 
CT 
Q) 

70 

o 
J.. 

'Qj 
g) 
nl 60 
111 
111 
nl c. 
Ql 50 

"' 111 

..2 
:li 40 u ·-Ql 

> 
30 

20 

10 

o 
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equivalentes veiculares x velocidade do caminhão 
pesado+reboque "romeu·e·julieta" 

NSA 
~----~Hr----------------------------------~ -----NSB 

o 10 20 30 40 50 60 

Velocidade [km/h] 

70 

-----NS C 
NS O 

- NSE 

80 90 

Figura 6.17: Variação do equivalente veicular com a velocidade média do caminhão 

pesado+reboque "romeu-e·julieta". 
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equivalentes veiculares x velocidade do tremlnhão 

130 

120 

110 

100 
- NSA 

- NSB 

- NSC 
VI 

90 Ql ... 
c NS E 
Ql 
n; 
.~ 80 
:::s 
C" 
Ql 

o ... 70 
'iii 
Cl 

"' VI 
VI 60 

"' D. 
Ql 

"' VI 50 
.2 
:::s 
v ·-Ql 40 > 

30 

20 

10 

o 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Velocidade [km/h] 

Figura 6.18: Variação do equivalente veicular com a velocidade média do treminhão 
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A exemplo da curva de desaceleração única, elaborada a partir da média 

ponderada das curvas de desaceleração de cada categoria veicular, foi elaborada 

uma curva única de equivalentes veiculares, ponderando os equivalentes de cada 

categoria veícular pelos mesmos pesos já mostrados na Tabela 6.9. A curva única de 

equivalentes veiculares está na Figura 6.19. 

Curva única dos equivalentes veiculares 

110 

100 

90 

NSA 

NSB 
80 - NSC -

111 NS D Cll ... NSE c 
Cll 
iü 
> 

70 

·; 
a' 
Cll 

o .. 60 
'Qi 
OI 

"' 111 
111 50 "' Q, 

Cll 
"ti 

111 o 40 :; 
v 

'Qj 
> 

30 

20 

10 

o 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Velocidade [km/hl 

Figura 6.19: Variação do equivalente veicular único com a velocidade média dos 
veículos de grande porte. 
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Utilizando-se as curvas de fatores de equivalência em função das velocidades 

médias (Fig. 6.1 3 até 6.19) junto com as curvas relacionando velocidade média e 

distância percorrida ao longo do aclive (Fig. 6.6 até 6.12), obtém-se finalmente os 

equivalentes veiculares em função da distância percorrida ao longo do aclive. Esses 

equivalentes estão apresentados na forma de tabelas, semelhante ao HCM/1965, 

com exceção do critério para determinação do nível de serviço, que é o do 

HCM/1985. 

6.5.2 Tabelas de equivalência veicular 

Utilizando-se conjuntamente as curvas de velocidade média x equivalente veicular e 

as curvas de velocidade média x distância ao longo do aclive é possível saber o fator 

de equivalência de um veículo qualquer subindo aclives de 2 a 7%, de qualquer 

extensão. 

Por exemplo: determinar o equivalente veicular de um caminhão semi-pesado 

subindo um aclive de 6% de inclinação com 2 km de extensão sob nível de serviço C. 

Da figura 6.6, obtêm-se a velocidade média do caminhão num aclive de 6% e 2 km 

por volta de 51 km/h. Da figura 6. 1 3, obtêm-se o equivalente veícular para NS C e 

50 km/h: fator de equivalência em torno de 7 VPEs. A sequência está esquematizada 

na figura 6.20 abaixo. 

Os equivalentes veiculares calculados para cada categoria estão nas tabe las 

6.12 a 6. 17. 

o mo x-» m> em t;.Xt> eo» X'Q) K»> to:ol moo 
Cllllllt'IC-Iilu l~~·dH f .. J 

. . 
. · 

t ~~\~\---------f}t==·~ 
i . 1--h-\ :'.-
' \ :" t ·r-~~--------------

1. ~. \\ 
j ·. \ .'·. • r-~~~------------

· .. ·~: ... 

Figura 6.20: Esquema de obtenção do equivalente veicular em função da distância 
percorrida em aclive. 



Tabela 6.1 2: Equivalentes veiculares para ônibus 

inclinação dis t (m) 

400 

800 

1200 

1600 

2400 

3200 

-!800 

;; o.~ o o 
400 

800 

1200 

' éOO 

j200 

•t.)I."J 

'..;:)1) 

2')') 

1200 

· r.oo 
:-100 

3200 

.:soo 
~-100 

.JOO 

300 

12()t) 

•;. I) 

• ., l 

..,,,I) 

~ . ~·) 

: .,,, 

niv~ l A 

2, 1 

2, I 

2, I 

2, I 

2,1 

2,1 

2. 1 

2. 1 

2, 1 

2,2 

2.2 

2 3 

2 3 

2,·1 

•. 5 

2, I 
] ? ., ' 

3.0 

3 3 

3,3 

-1.3 

5,3 

5, 5 

2.7 

3,3 

'9 

'i I 

• Q 

; i 

. I 

.l J 

o 3 

; 6 

'Q I 

. l I 

., ' 

.. 5 

ní•.el 8 

I. 5 

I , 5 

I, 5 

1,5 

I, 5 

I ,5 

I , 5 

1. 5 

1 '5 

1,5 

1,6 

1 6 

I 7 

1,7 

' o ..... 
1 9 

I 7 

2 f) 

2.3 

2. 5 

3.0 

3,5 

4,3 

4.5 

l,O 

l, 5 

3 1 

'' 
I 4 

I 'l 

c : 

5.) 

'' 'I 

I l 

. ) 

1 1 

3 'J 

5 3 

.u 
iG a 
14 .8 

13 1 

n iv~l C 

1,3 

I ,3 

I ,3 

1,3 

I, 3 

1, 3 

1.3 

I . 3 

1,3 

1,3 

1,3 

1,3 

l 3 

1,3 

I > . ·-
1,3 

1,3 

I 3 

1.5 

1.7 

2.1 

2,·1 

3, I 

3 2 

1,3 

1.7 

2 1 

' 1 

I 5 

3 •J 

: 
l r; 

) 3 

~ 2 

.;,9 

l 3 

3,9 

1.8 

6 7 

11 ,7 

'I 5 

nivcl O 

I ,J 

I , 3 

I ,3 

I , 3 

I ,3 

I, 3 

1.3 

1 '3 

1,3 

1 3 

1,3 

3 

3 

I ,3 

I 3 

1.1 

1.3 

1.3 

1, 5 

I 3 

2,2 

2,6 

2.9 

3 

5 

1 '3 

2. 3 

2. ') 

3 2 
, ) 

I 'J 

' I 

j 3 

I ) 

I 3 

c -
' I 

.; 3 

. s 
2 ,S 

1,5 

~.-1 

.; I 

... 
' ' . ••• > 

l ,3 

I, 3 

1.3 

1,3 

1. 3 

1, 3 

I, 3 

I ,3 

1 ,3 

1,3 

1.3 

1.3 

I 3 

I 3 

I 3 

1. 3 

I 3 

1,3 

1.3 

1.3 

1,3 

1,4 

1.5 

3 

3 

. ,3 

j 'j 

o 

I 

I 'J 

I J 

1, 3 

I 

2 l 

2. 5 

; : 
? I 

• 3 

I 3 

1.3 

2. 3 

l 3 

,; 2 

i',J 

., 114 
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T abela 6.1 3: Equivalentes veiculares para camin hões leves 
inclinação dist (m) n ivelA n ivel B nivel C n ive lO n ível E 

2~ 4 00 2,4 1,8 1,4 1,4 1,4 

800 2, B 2, I 1,4 I ,4 1,4 

1200 3,3 2. 5 1,7 1 ,S 1,4 

1600 3,7 2,9 2,0 1,7 1,-1 

2400 4 ,-1 3, 5 2,5 2,2 1,4 

3200 5,0 4, 1 2,9 2,6 1,4 

4800 6 ,1 5, I 3,7 3 ,3 1,7 

6400 6,9 5,8 4,3 3 .9 2,0 

3~ 400 2,6 1,9 I ,4 1,4 1,4 

800 3,2 2, 4 1,6 I ,4 I ,4 

1200 3,7 2,9 2,0 1,8 1,4 

1600 4 ,3 3,5 2,4 2, 1 1,4 

2-1 00 5,5 
"· 5 

3,3 2,9 1,5 

3200 6, 6 5,5 ·1,1 3,7 1,9 

-:ao o 8,6 7,4 5.6 s 1 2,7 

6400 10,3 9,0 6,9 6,3 3, 4 

4); 400 2,7 2,: 1 . 1,! ! ,4 . ,. 
ao o 3, 5 2,7 1,9 1 ,G 1,4 

1200 4, 3 3,4 2, 4 2.1 1,4 

1600 5,1 4 2 3 o 2,7 1,-1 

2400 6,9 5,3 4,3 3,9 2,0 

3200 ;3 i) 7,1 S G 5 1 2 7 

-:ao o 11,0 96 7,-1 6,3 3.7 

6-100 12,5 11 ,0 8 ,5 7,8 4,4 

S/5 -WO 2,9 2.2 1, 5 1,-1 1.4 

800 3.8 3,0 2,1 1,8 1.4 

1200 .!,9 4,0 2,8 2 , 5 1,4 

1600 ;,o 5,0 3,7 3,3 1,7 

2•100 8,6 7,3 5,5 5, 1 2.7 

1200 lO 9 9,5 7,3 6.7 3,7 

.!800 J.l,2 12 ,5 9,8 9,0 5,1 

'i!OO 11; 6 Hn 11 5 10.b õ.1 

6"' ,, 100 J, 1 2, 3 1,6 1,4 I I 

300 I 2 3.4 2 ,4 2, 1 1,4 

1200 56 I 6 3,3 3,0 1 ,S 

1600 7, 1 6 ,0 ·1,5 4 , 1 2,1 

2-11)1) 10 6 9 .2 7.1 6.5 3, 5 

>l•J•J 13,8 12 . 1 9,5 3,7 ·1,9 

-:800 13,9 16,/ 13,3 12 3 7 1 

6 -100 22. 1 19,7 15,3 1·1.7 3,6 

r· .. -IIJO 3.2 2, 5 1,7 1,5 1,4 

200 ·I 6 3 3 2,7 2. 1 1,4 

120U 6,4 ), I .t,O ~.6 1,:J 

1600 8, 5 7,3 5, 5 5,0 2.7 

2-100 12 ,9 11 ,3 8,8 8, 1 4,5 

3200 16,2 14,3 11,·1 10, 5 6 ,0 

·1300 20.3 18, 1 14,·1 13,4 7 8 

6400 22,9 20,·1 16,4 I 5, 2 3,9 
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Tabela 6. 14: Eq uiva lentes ve iculares para caminhões semi -pesados 

inclinação dis t (m) n ive l A níve l B nível C níve l O n íve l E 

2:-1 -1 00 2, -l 1,8 1,5 1,5 I , 5 

800 2,8 2,1 1,5 1,5 I , 5 

1200 3 , 1 2,4 1,6 1, 5 1,5 

1600 3,5 2,7 1,8 1,6 1. 5 

24 00 -1 ,2 3,4 2,3 2 ,1 1, 5 

3200 5,0 4 ,1 2,9 2,6 1,5 

-1800 6,7 5.6 4 ,1 3,7 1,9 

6400 8 ,2 7,0 5,3 4 ,8 2,5 

3i'S •100 2,6 1,9 1, 5 1, 5 1,5 

800 3, 1 2,4 1,6 1,5 1,5 

1200 3,6 2,8 1,9 1,7 1,5 

1600 4 ,2 3,4 2,3 2. 1 I . 5 

24 00 5,6 4,6 3,3 3,0 1,5 

3200 7,2 6,0 .J ,S 4,1 2,2 

4800 10,4 9.1 6,9 6, 3 3.5 

6400 13,0 11 ,3 8 3 8, 1 4,5 

I'" -.. 400 [ , / 2,1 i f 5 I ' J 
• c 
' .' 

800 3,4 2.7 1,8 1,6 1,5 

1200 1,2 3, 1 2, 4 2, 1 1, 5 

1600 5 2 1,2 3 I) 2 7 1 5 

2-!00 7,4 6, 3 -!,7 4,2 2,2 

3200 10.0 8) 6,6 6, 1 3,3 

4800 15,4 I 3,6 I 0,7 9,9 5,6 

6400 19,8 17,6 14.0 12,9 7, 5 

5,.. 400 2. 9 2 2 1.5 1,5 1,5 

800 ] 8 3,0 2. 1 1.8 1,5 

121)0 " 9 4,0 2.9 2,6 1,5 

1600 6,3 5.3 3,3 3, 5 1.8 

2400 9,8 8, 5 6,4 5, ~ 3,2 

3200 I J,'J 12,2 o 5 ô,8 4 9 

~ 1lf1 1) 20 2 18 o 1·1.3 13.2 7.7 

G..;~o ''r ... '•" 22,') 17.; I<> 4 9b 

r,;; .JOO 3. 1 2,.1 1,6 I, 5 I 5 

800 4,3 3,4 2,4 2. 1 1,5 

1200 5,8 4.8 3 ,5 3,1 1,6 

160 0 7,7 6 ,5 4 ,9 ·1,4 2.3 

:~~o 12.3 11.2 1 7 3.0 4.5 

3200 I 7,7 I ~J 12,5 11 ,5 ó,ú 

4800 2..1 ,7 22 .0 1 7,7 16.4 96 

6400 29.4 26,3 2 1,2 19.8 li ,7 

7" ,., 400 3,3 2. 5 1,7 I . 5 1,5 

800 .j 7 3 8 2.7 2. I I 5 

121)0 li 3 '>.I 4.2 3.8 2 o 
1601) 9 . 5 82 6 2 5.7 3, 1 

2·100 16, 2 14,3 11 ,5 10 ,4 6,0 

3200 22,6 20,2 16. 1 15,0 8,1 

1300 33 ,2 29 .8 2-1 , 1 22. 5 13,4 

6·100 4 1, 1 3 7. 1 30, 1 28, 2 i 6,9 



Tabela 6 . 1 5: Eq uiva lentes ve iculares para camin hões semi-reboques 

inclinação dist (rn) 

400 

800 

1200 

1600 

24 00 

3200 

4800 

6400 

400 

800 

1200 

1600 

2400 

3200 

4300 

6400 

800 

1200 

lfii)O 

2400 

3200 

4800 

6400 

400 

800 

1200 

1600 

2400 

s21JO 

181)1) 

4 )0 

SOO 

12 00 

1600 

•1 00 

800 

i 200 

1600 

2400 

JlUIJ 

48"1) 

nível A 

2,3 

2, 5 

2,7 

2,9 

3,2 

3,6 

4,3 

5,0 

2,5 

2,8 

3, I 

3,5 

4 ,3 

5, 1 

6.7 

8,2 

3, I 

3,7 

I 3 

5,7 

7, 2 

10,0 

12,3 

2.8 

3.5 

4,3 

5,2 

7 4 

9,3 

13,8 

2,9 

3,8 

5o 
6,3 

'llj 

i 3 o 
18,4 

2 1,9 

:; I 

4 ,3 

5 a 
l 7 

I 2,3 

16,4 

22 , 1 

2S 8 

nível 8 

I ,7 

I ,8 

2,0 

2,2 

2, 5 

2,8 

3,4 

4 , 1 

1,8 

2, I 

2,4 

2,7 

3,4 

~ . 2 

5,7 

7,0 

'n 
' ·' 
2 . 1 

2,9 

3,4 

~,7 

6,0 

8,6 

10,8 

2, I 

2,7 

3,4 

4,3 

6 3 

8 4 

12, 1 

14 fi 

2,2 

3,0 

·li 

5 ,3 

3.2 

li 3 

16 3 

19,5 

2 3 

3 4 

4 3 

6, ) 

I 0,8 

i4.5 

19,7 

2 3, I 

níve l C 

I ,5 

I ,5 

I ,5 

I ,5 

1,7 

1,9 

2,4 

2,9 

I ,5 

I. 5 

1,6 

1,9 

2,4 

3,0 

4 ,2 

5,2 

1 c 
' ' ' 
I ,6 

2.0 

2.-l 

3,1 

4,5 

6,õ 

8 ,4 

I ,5 

1,8 

2,4 

3,0 

4 6 

6,4 

'),1 

li 5 

I 5 

2, 1 

2,9 

3 ,9 

fi 3 

3J 

17 9 

I S. S 

1. 6 

2. I 

3. 5 

-1 .9 

8 ,4 

11,5 

i 5,7 

18,6 

nível O 

I ,5 

I ,5 

I , 5 

I ,5 

I , 5 

1,7 

2 . 1 

2,6 

I ,5 

I , 5 

I , 5 

1,6 

2, 1 

2,7 

3.8 

•1,8 

! ,S 

I ,5 

1.7 

2, 1 

3,0 

4 ,0 

õ,IJ 

7 7 

I ,S 

I ,6 

2, 1 

2.7 
4,2 

5,9 

8 fi 

I O 'J 

1,5 

I 3 

2,6 

3, 5 

s 7 

3 I 

11 .9 

J.l ,4 

I 5 

2. 1 

3 i 

4,4 

7,7 

I O 5 

i 4 , 5 

17,2 

nível E 

I , 5 

I, 5 

I ,5 

I ,5 

I ,5 

I, 5 

1.5 

I , 5 

1,5 

1,5 

I , 5 

I ,5 

1,5 

I , 5 

1,9 

2,5 

! ,S 

1,5 

1,5 

I , 5 

1,5 

2, I 

3,2 

4 ,2 

I, 5 

I ,S 

I , 5 

I ,5 

2 ,2 

3,2 

1.8 

·J.O 

I 5 

1.5 

I ,5 

I ,8 

3. 1 

.1 5 

6.9 

8 .4 

! , 5 

1,5 

16 

2,3 

4,2 

6 ,0 

8 .5 

10, 1 

o 11 7 
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Tabela 6. 16: Equivalentes veiculares para caminhões "romeu-e-julieta" 

inclinação 

2% 

dist (m) 

400 

300 

1200 

1600 

2-100 

3200 

WJO 

~00 

1200 

1600 

6-1<)<) 

160<) 

l-1')<) 

JJ)) 

'IM 

ll'.<J 

:C:l 

~ } 

!oo) 

12CQ 

IMO 

121)0 

1600 

2-100 

3200 

-1!300 

6400 

nível A 

3,2 

3,6 

3,9 

4,3 

5, 1 

5,9 

7,6 

9,0 

3,-l 

3,9 

4,6 

5,2 

6,7 

8 I 

li ,7 

1·1,4 

J,b 

·I ,'I 

S, 3 

6,4 

8,!1 

li ,7 

I 6,7 

20,2 

3.3 

.l 9 

6,2 

7,8 

li ,7 

1 s.~ 

22/ 

~ 7. J 

1,0 

), I 

7,2 

9 s 
I S .2 

'!) s 
2<3,0 

33.1 

13 

60 

3. 4 

11,7 

19 3 

25.3 

35 4 

12.2 

ní•tel B 

2, 5 

2.8 

3, I 

3,4 

4, I 

4,9 

6,4 

7,8 

2,6 

3, I 

3,7 

4 ,3 

5,6 

7 2 

I 0,2 

12,6 

2,(j 

3, 5 

1,3 

5,3 

7,6 

1 0'2 

14,8 

18.0 

3,0 

-lO 

5,1 

6,6 

lO 2 

14.1 

20 2 

3,2 

4,-l 

6.1 

8,2 

I 3 .1 

1:n 

,5,1 

29 7 

3.4 

50 

7 -

10.2 

17,1 

23.0 

31.9 

38,0 

nível C 

1,6 

1,8 

2.0 

2 ,3 

2,8 

3,4 

4,6 

5,6 

1,7 

2, I 

2,5 

2,9 

3,9 

S, I 

7,5 

9,·1 

i ,8 

2,3 

3,0 

3,7 

5, -l 

7 s 
11,1 

13 ,6 

2,0 

2 7 

J,ó 

·1.7 

7, s 
10,6 

I S,-l 

1~ .8 

2,1 

nível O 

I ,5 

1,7 

1,9 

2, I 

2,6 

3,2 

-1,3 

5,3 

I ,6 

1,9 

2,3 

2,7 

3,7 

4.9 

I 2 

9,0 

iJ 

2.2 

2,8 

3, s 
5.2 

7 2 

I 0,7 

13,2 

1.8 

2. 5 

3.4 

-1. s 
7,2 

I 0 ,2 

nível E 

1,5 

1, 5 

I, 5 

I ,5 

I ,5 

1,6 

2,3 

2.9 

1,5 

I ,5 

1.5 

I ,5 

1,9 

2.6 

4.0 

5 , 1 

I • > 

I , S 

I, 5 

I ,3 

2.8 

.jl) 

6, I 

7,6 

I, 5 

I.S 

1,7 

2,3 

4,0 

s.a 
8.1 

lO :l 

1,') I, 5 

3,0 2.9 1,5 

·1.3 -1,1 2.1 

5,9 5,6 3,0 

0 ,0 9 7 s 5 

13.3 13 I 7 7 

19.3 !3.3 11.1 

23.0 22.4 13.3 
-------------------

2,3 2.1 1.5 

35 33 1,7 

5,1 .j 3 2,6 

7,5 7 2 4.0 

13,0 12.6 7,3 

17,6 17,1 10.1 

24.7 24,0 H 3 

29,6 23,9 17,3 



Tabela 6.1 7: Equ ivalentes veiculares para caminhões t ipo treminhào. 

inclinação 

2% 

3'-' ·' 

5 .. ,, 

dis1 (m) 

400 

800 

1200 

1600 

2400 

32 0 0 

4800 

6400 

400 

800 

120 0 

1600 

2400 

3200 

6400 

300 

1200 

1600 

2400 

3200 

4 300 

6400 

400 

800 

12r)0 

1600 

2401) 

3201) 

~.1()1) 

100 

300 

1200 

IGOO 

2100 

321)1) 

~300 

6400 

•\IJO 

300 

1!Gil 

1600 

24 0 0 

3200 

1300 

6400 

nível A 

2 ,4 

2,7 

3,0 

3 ,4 

4 ,0 

4,8 

6,3 

7,9 

2,6 

3, I 

3,6 

4 , 1 

5, 4 

6,9 

lO, I 

l 3, l 

2,7 

3,.1 

I 2 

5, I 

7,3 

99 

15,2 

19,2 

2.9 

3 8 

6,2 

9,7 

14 1 

21 .2 

15 1 

3 ,1 

1,2 

5,8 

7,7 

1 3 I 

1 g 5 

26,7 

32.5 

3 3 

·I 7 

')i 

9.6 

16,9 

2 3, 5 

33, 3 

40 ,2 

níve l 6 

I ,8 

2,0 

2 ,3 

2 ,6 

3,2 

3,8 

5,3 

6,7 

1.9 

2, 3 

2 .8 

3,3 

4,4 

5,3 

3,7 

1 1,4 

2,6 

3 J 

11 

6, 1 

8.5 

I 3,4 

17,0 

2.2 

3.0 

5,2 

8.4 

12.4 

18,9 

n . ~ 

2,3 

3,3 

4,7 

6, 5 

ll 5 

i6 4 

2 3,') 

29,2 

2, 5 

3.8 

) o 

8, 2 

14 .9 

20 ,9 

29 9 

36.2 

nível C 

I ,4 

l ,4 

l ,5 

1,7 

2,2 

2,7 

3.8 

5,0 

l ,2 

I ,5 

1,9 

2,2 

3,2 

4 ,2 

6.6 

8,3 

' ·"' 
l ,8 

2 3 

2,9 

4, 5 

6. 5 

10,4 

13..1 

1.4 

2,0 

2,8 

3,8 

6 3 

I S . .J 

IR R 

I ,6 

2 ,3 

3,4 

4,8 

8.9 

i 2.9 

!9,1 

2 3,5 

i./ 

2 7 

6. 2 

li ,8 

16,7 

24 , I 

29. 3 

Nível O 

1.4 

1,4 

1,·1 

l '5 

1,9 

2,4 

3,4 

4 5 

I 4 

1,4 

1,6 

2,0 

2.9 

3.8 

5, 1 

8, 1 

1,6 

2,0 

2,6 

4 , 1 

5,9 

'),6 

12, 4 

1,4 

1,8 

2, 5 

3,4 

58 

8,3 

1 J ') 

l 7 ~ 

1,·1 

2,0 

3, I 

4 ,4 

8 I 

12,') 

1 7,8 

2 1,9 

1 '5 

2. I 

5,7 

10,8 

15, 4 

22,5 

27,3 

nível E 

l ,4 

l ,4 

l ,4 

I ,4 

l ,4 

l ,4 

1,8 

2,·1 

l ,4 

l ,4 

I ,4 

1,4 

1,·1 

2.0 

3, 3 

I, 5 

' ' 
'.~ 

l ,4 

I ,.\ 

1,4 

2,1 

3,2 

5,1 

7, 1 

1,4 

1,4 

1, 1 

1,7 

u 
I •) 

.3.0 

1 n) 

1,.1 

1.4 

I ,6 

2.3 

I 5 

u.3 

10.·1 

I 3,0 

1.-t 

l .j 

; ') 

3.0 

6,2 

9.0 

l 3,3 

16,3 

o 11 9 
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Para considerar estes valores de eq uivalência veicular, é necessário compor 

um fator de correção para veículos pesados {11v, nos moldes dos HCMs. Ass im: 

onde P = porcentagem no tráfego e E = valor do equivalente; e os índices indicam a 

categoria: o = ônibus; I = leve ; sp = sem i-pesado; sr = semi- reboque; rj = romeu-e

julieta; t = treminhão. 

6.5.3 Equivalentes veicu lares para composição típica do tráfego 

Uma outra opção para o cálculo, quando não houver informaçÕQs sobre a 

composição do tráfego. é utilizar a Tabe la 6. 18, elaborada uti lizando-se a 

compos ição de tráfego t ípica observada nas coletas de dados. O eq uivalente 

encontrado na Tab:: la 6. 18 deve ser transformado no fator de correção utilizando-

se: 

onde Pcvp é a porcentagem total de veículos de grande porte na corrente de tráfego 

e E.1P é o equivalente veicular encontrado na tabela 6. 18. 

Os valores mostrados na Tabela 6. 18 são obtidos do uso conjunto das 

cur;as únicas mostradas nas Figuras 6.1 2 e 6. 19, e representam os equivalentes 

veicu lares para um f luxo misto de veículos pesados incluindo 6% de õn ibus. 27% de 

caminnóes ieves 3 ~~~ de cdmin},õ..:s sêmi ·pesado-;, 2 5~~ de c::.m :r.h6es Sr:!m i-

reboques . '~%de caminhões "romeu-e-julieta" e 1% de trem inhões. 

Os va lores apresentados são significativamente menores que os 

apresentados no HOtl de 1965 e 1985, ainda que sej a difíci l comparar com o HCM 

de 1985. já que as tab~las apresentadas foram elaboradas com cnténos diferentes. 



o 121 

T abe la 6 .1 8: Fatores de equivalência para a composição do tráfego típica 
observada 

incltnação 

1 •• . , 

6., 
" 

di~t (m) 

-100 

80l) 

1200 

1600 

2400 

3200 

-1800 

6-100 

-100 

800 

1200 

1600 

2400 

3200 

-1:300 

6400 

400 

J('f) 

1200 

1600 

2-!00 

3200 

400 

300 

1200 

1600 

2100 

32GO 

6·100 

101) 

300 

1200 

1600 

3200 

1800 

100 

3 ,1) 

'GOO 

).'')<) 

-).; r)tJ 

nível A 

2,4 

2,7 

3,0 

3,3 

3,9 

" · 5 
5,7 

6,7 

2,6 

3,0 

3, 5 

-1.0 

5, 1 

6.3 

3.6 

10,5 

2,7 

3,4 

..1 1 

4,9 

6,7 

8,7 

12.-1 

15 ,2 

2,') 

J I 

-1,7 

5.9 

3,7 

li ,7 

19 5 

3, 1 

-1 ,2 

5, 5 

7.2 

li 2 

15, 1 

20 8 

' ' 7 ll r.l 

3 3 

' , 
~ 5 

~ 1 

I t 1 

13'3 

- t;; J 

: :. J 

nível B 

1,8 

2,0 

2,3 

2,6 

3,1 

3, 7 

4,7 

5,7 

1,9 

2,3 

2 ,7 

3,2 

-1 ,2 

5.2 

7 I 

9, 1 

2.0 

2 6 

3.2 

1,0 

5,6 

7,4 

10,8 

13,-4 

2.2 

?.J 

3,.3 

·1,9 

7, 5 

i 0 ,2 

1/,3 

2,3 

3,3 

-l ,ó 

6, 1 

') .J 

1 3, 3 

18.5 

21. 1 

2 5 

3.3 

5,-1 

7, 5 

12 I 

16 7 

2 3 I 

2 7,7 

nível C 

1,-1 

1,-1 

I, 5 

1,7 

2,2 

2,6 

3,-1 

4,2 

1,4 

1,5 

1,9 

2.2 

3,0 

3 9 

5.6 

7,0 

1,-1 

I 3 

u 
2.::! 

4, 1 

S,ó 

8, 4 

10,5 

1,5 

2 .o 
2,7 

3,6 

5,6 

1,') 

. ' . • l,r 

I l,ll 

1.6 

2.3 

3,3 

-1 ,5 

1 5 

11},-1 

1-1,3 

1 7 7 

1,7 

2 F; 

I 0 

5,7 

'),7 

13.2 

18,6 

22,-1 

nível O 

1,4 

1,-1 

1,-1 

I , 5 

I ,9 

2,3 

3, 1 

3.8 

1,4 

1,4 

1,6 

1.9 

2,7 

3 5 

5. 1 

6-1 

1.4 

1,6 

2,0 

2, s 
3,7 

5, 1 

7,-1 

9 2 

IA 

I 3 

2. 4 

3,2 

5, 1 

1,2 

12,7 

1,1 

2,0 

3,0 

-1,1 

; 9 

9 ,6 

I 3 7 

16 I 

I, 5 

2ol 

J 6 

5,2 

89 

12 ,2 

17.3 

20.9 

nível E 

1,4 

1,4 

1,4 

1,-1 

1,4 

1,4 

i,ó 

2,0 

1,-1 

I ,-1 

1,-1 

1.4 

1,4 

1.8 

2,7 

3, 5 

1,-1 

1,-1 

1, -l 

1 • .: 

1,9 

2.7 

-1,3 

5. 5 

1 4 

I .j 

1,-1 

1,7 

2,7 

~.o 

. ' 
'·" 

1,-1 

1,5 

2.1 

) ;J 

5.5 

3.0 

9,6 

1.-l 

1 -1 

I 9 

2,8 

50 

7, 1 

I 0.2 

12 ,-1 
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6.5.4 Comparação dos valores obtidos com os do HCM/1 985 

Para efe ito de comparação, calculou ·se os fato res de co rreção para veículos pesados 

para algumas situações, apresentada na tabela 6. 1 9 abaixo. Foram calculados os 

fatores de correção considerando-se cada categoria envolvida indiv idualmente (Tab. 

6. 1 2 até Tab 6. 1 7), além do fator de correção correspondent e à composição de 

tráfego t ípica observada (Tab. 6. 1 8). Convém lembrar que quanto menor fo r o fator 

de correção, maio r é o impacto causado pe lo tráfego pesado. Um fato r de correção 

igual a I ,O signi f ica que não há impacto causado pelo tráfego pesado. 

Duas das sit uações envo lveram dados obtidos no HOvl de 1985, que d ivide 

as categorias em caminhões, RVs e ôni bus. Na t ranspos ição dos dados, os 

caminhões do HCM viraram semi -pesados, e os RVs v iraram caminhões le•1es. A s 

outras três foram alguns dos resultados das coletas real izadas. As porcentagens de 

caminhões !e'Jes, semi pesados e sem!·reboques no total de veícu los de grande porte 

foram consideradas como porcentagem de caminhões no total de veículos pesados, 

dado necessári o ao cálculo pe lo HGvl de 1985 (ver capítulo 3, seção 3.2.2). 

Tabela 6.1 9: Fatores de correção para algumas situações envolvendo diferentes 
composições de tráfego, níveis de serv iço, incl inação e distância percorrida na 
rampa. 

Sicuação f;, v 

nível de ') de •1e iculos Inclinação da distànc1a HO.I1 98S tab 6. 1 O· tab 6. 16 
serv1co c 'Sados rampa {%1 percorrldcJ ml tab 6.1 S 

A 2') ' 7 3200 1.c\ 0. 1 7 O, 1 f) 

ô , 4"1-6 .. 3 .~~~c "\ 70 !'\ Qf~ '] g ! '" .J,vv 

( 39• 5 1600 0,43 0,49 0,49 

o /OH 6 3200 0.38 0.35 0,37 

E 34. 4 2400 0,57 0.73 o 76 

'Total de veículos de grande porte. mcluindo todas as categonas. Para calcular segundo o HO.I rle 1 'J85. 
<..ons1derou· se como c.;rnmnão as porcentagens somarias de •:Jmtnnõ~s , ":os .. ' ml pes.;dos ~ sem: 
reboques. 

·~ IO!al baseaoos em aados do HCM oe i 985 Pard ldi<..ular ~eyundo o utétudo aqu1 apresentado. 
consrderou·se os camrnhões do HCI\1 como sendo seuu·pesados e os RVs corno sendo camrnhões Je•1es 

NOTA: Os nívers de s.or:rço, as rampas e distàncras rorarn aroHrados s;:m nennum cméno. à e:<cccão ua 
situação com nível de S"·~nco D a11e corresponde ao exemolo 3 do HC.\ i 198'i (TRB 1985. pág 8·2 31 . 

Essa comparação não tem o propósito de decidir qual é o melhor valor . um-1 

ve7 que eles fo ram concebidos seg undo técnicas diferentes baseados em re alidades 

diferentes. Entre os valores nacionais. pode·se notar que os fato res de eq uivalência 

calcu lados lnOIVIOUalm ence 1Tab. õ.l 2 acé Tab. 6. 1 7) e os calcu lados com a 

composição típica \Lti) 6 I 8) resulta ram em valores bem próximos. o que significa 
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q ue na falta de dados precisos sobre a compos ição do tráfego, pode ser feita uma 

aproximação usa ndo-se a Tabela 6.1 8. 

Além d isso, excetuando-se as s ituações tiradas do HCM, os fatores de 

eq uiva lê ncia calculados para os veículos nacionai s resultaram em valores maiores do 

que aq ue les do HCM/ 1985, o q ue significa um im pacto menor do tráfego pesado. Se 

a realidade americana não comporta a ltos volumes de tráfego pesado, talvez o HCM 

não seja o ma is indicado para estabe lece r fatores de correção para estas situações. 

Nas situações do HCM, os res ultados podem ser considerados semelhantes 

(d ife rença máxima de 9%), e são re lativas às menores porce ntage ns de tráfego 

pesado das situações retratadas. 

Entretanto, não se pode esq uecer que o s fatores de equiva lê ncia mosuados 

nas Tabelas 6 .1 2 até 6.18 referem-se a s ituações idea is de desempe nh o em rampa 

por parte dos veículos típicos esco lhidos. Nem sempre estas situações são 

alcançadas d2vido à idade avançada da frota nacional e/ou sobrecarga, reduzindo a 

relação potência/peso a valores infe rio res aos 6 cv/t, o que compromete o 

desempe nho e dim inui a ve locidade méd ia nas ram pas, a ume ntand o o impacto na 

capacidade da via (e os fato res de equival ê ncia veicu la r) . O proble ma da so b recarga 

não é irrelevante e está anali sado na próxima seção. 

Alé m d isso, a taxa de fluxo na via oposta é re lativame nte baixa (268 veíc/h) 

o que ab randa os impact os dos veícu los pesad os. Não há ind icação de que o ut ra 

taxa devesse se r utilizada. mas um a coleta de dados mais abra ngente pode 

apresentar valores maio res. 

6.6 Ei'Giio d~ sobn?c3rga n~ cJp~cid~de 'lióri:1 

O dese mpenho dos veículos de grand e porte está bastante relacionado ao peso do 

ve ículo. Em um ac live, a maior força desaceieradora é o peso agi ndo na direção 

contrária ao movimento de subida . Se o motor do ve ículo não tive r potência 

suticie nte pa ra compensar a força de desaceleração, o veículo pesado perde 

ve locidade rapidamente. atrapal hando o fl uxo normal de tráfego. A re lação 

potê ncia/peso recomendada no Bras il é de 6 cv/t. Todos os ve ículos de grande porte 

saem de fá brica com potência e indicação de PBTC q ue res ulte nessa re lação. 

Entretanto , o que se e ncontra pe las rodovias são ve ículos antigos. de 

potência infe rior aos veículos modernos. tran srortando carg as maiores que a 

pe rmitid a . De fo rma gera l, predomina urna me ntalidade Mcaica e ntre muitos 
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operadores, principalmente no transporte de cana-de-açúcar, em que se pensa ser 

vantajoso sobrecarregar um veículo e fazê-lo trafegar a 1 Skm/h. 

Nesse capítulo vamos analisar o comportamento de um veículo semi-pesado 

sobrecarregado, cuja relação potência/peso seja de 4 cv/t. 

6.6.1 Diferenças no desempenho 

O caminhão semi -pesado da Mercedes-Bens L-2 318 tem uma potência máxima de 

184 cv a 2600 rpm. A tara do veículo é de 6,5 t, e o PBTC recomendado é de 30 t. O 

desempenho em aclive desse veículo, nessas condições, pode ser avaliado pela 

Figura 6.6. Este mesmo veículo será submetido a um PBTC de 46 t, (relação 

potência/peso = 4 cv/t) e comparado com o caso considerado ideal. A figura 6.21 

mostra a curva de velocidades médias do veículo sobrecarregado. As curvas 

tracejadas são relativas ao veículo com o peso ideal e as contfnuas são re lativas ao 

veículo sobrecarregado. As diferenças entre as várias curvas na Figura 6.2 1 parece 

pequena pois foi mantido a velocidade inicial de 80 km/h no início do aclive, o que 

mantém elevada a velocidade média ao longo do aclive. 

80 

70 

.... 60 

1 60 

1 40 
41 , 
"' 32 
~ 

30 

41 
> 20 

10 

o 
o 

caminhão semi ..pesado sobrG-carcg.:do 

1000 2000 3000 4000 6000 6000 7000 8000 8000 10000 

distância ao longo do aclive [m] 

- 2'1., 6 cv/t 

- - - 3t,'., Gcv/t 
• 4%, 6cv/t 

~ 6%, 6cv/t 

- 6%, 6cv/t 

- 7%, 6cv/t 
1~ 2%,4cv/t 

- 3%,4cv/t 

- 4%,4cv/t 

6%, 4cv/t 

---6%, 4cv/t 

7%, 4cv/t 

Figura 6.21: Curvas de velocidade média para o veículo sobrecarregado comparado 
com o veículo com o peso ideal. 
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Em geral, caminhões sobrecarregados dificilmente atingem 80 km/h, mesmo 

trafegando em trechos em nível, devido a instabilidade do veículo. A grande maioria 

dos veículos são antigos e não podem ser exigidos à plena potência. Na figura 6.22 

temos um caminhão semi-pesado, sobrecarregado, com velocidade de entrada no 

aclive de 60 km/h (curva contínua), comparado com o veículo com carga normal e 

velocidade inicial de 80 km/h (curva tracejada). 

caminhão semi-pesado sobrecarregado 

80 
J .: .. 
~ .. 
~ .. .. .. .. 

~· . .. .. • ' ' ' . ... 

70 

~ 
a .. .. .. ~ ...... 
~.! ' .. 

.. --.. .. .. 
' .. .. 

,.~ -~ 
.. .. . .. -, , 
,- I"' ,...:L.. - ... r- .... -

~ ~ ~ .. "- ... - .. .. . "" f.oo • .- --... r---- .. --. . - -"""' 

""' 
... :"· ........... r-:...:. .. .. . .. ----· ~~~ - .. . ... :-- - - -= 

10 

o 
o 1000 2000 3000 4000 6000 8000 7000 8000 9000 10000 

distAncia ao longo do aclive [m] 

.. 2%, 8 cvlt 

.. 3%, 8cvlt 

• 4%, 8cvlt 

- - - 6%, 6cvlt 
.. 6%, 6cvlt 

.. - • 7%, 6cvlt 
2%,4cvJt 

- 3%, 4cvlt 

- 4%,4cvlt 

6%, 4cvJt 

6%, 4cvJt 

i - 7o/., 4cvlt 

Figura 6.22: Curvas de velocidade média para o veícu lo sobrecarregado iniciando o 
aclive a 60 km/h comparado com o veículo com peso ideal e velocidade inicial de 80 
km/h. 

6.6.2 Novos fatores de equivalência 

É possível notar a grande diferença imposta pela velocidade inicial de entrada no 

aclive sobre o desempenho do veículo nas subidas. Os equivalentes veiculares 

podem ser calculados usando-se a figura 6.13 conjuntamente com as Figuras 6.21 

ou 6.22. Alguns dos valores calculados estão apresentados nas Tabelas 6.20 e 6.21. 

Comparando esses equivalentes com os calcu lados para o veículo na configuração 

ideal (Tabela 6.14) percebe-se que as maiores variações aconteceram para aclives de 

menor extensão. Para veículos sobrecarregados a 80 km/h na entrada do aclive, os 

equivalentes chegam a aumentar em 50%, enquanto que para veículos 

sobrecarregados iniciando o aclive à 60 km/h, os equivalentes resultam em valores 

até 300% maiores. 
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Tabela 6 .20 : Equivalentes veiculares calculados para caminhão semi·pesado 
sobrecarregado com re lação potê ncia/peso de 4 cv/t. 

inclina~ão dis1ãncia [rn) n ível A nioel C nível E 

3"1 400 2,6 I ,S I ,S 

300 3,2 1,6 I , S 

1200 3,9 2,0 I , S 

1600 4,6 2. 5 I S 

2400 6,5 3,3 1,3 

3200 8 ,8 ~. ·1 l,l! 

1:!00 11,4 94 S,l 

6400 13 9 I 2.7 7,1 

5' ; ·•OO 3,0 I , 5 I, S 

300 ..t , l) 2. J I S 

1200 5.3 3.0 I , S 

1600 7,0 4 ,2 2. J 

2100 I ! .') 7,7 li 

32(10 i8 .1 12.1 "' 
1300 28,5 19.7 11,3 

6·100 36, s 25, s l-! ,3 

;·; ..ti) I) 3. 3 1.7 I,S 

.wn 5.0 2 J I 5 

12 .•J .... ' , ,, .. < • 

1600 11,1 7. J 3,7 

2400 19,8 I 3,4 7. s 
3200 273 18,8 10.8 

J300 33.7 27 I J s 3 

õ·lvO tl : n.z I ~ ; 

.. 
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Tabela 6.2 1: Eq uiva le nte s veicu la res calcu lad os para caminhão sem i-pesado 
sobrecarregado com re lação potência/peso de 4 cv/ t e inic ia ndo a subida d o 
acl ive à ve loc idade de 60 km/ h. 

inclinação d istâ ncia (m l n ível A n ível C n ível E 

3% 400 7,9 4,5 2 , 1 

800 9 , 1 5,3 2,5 

1200 10,5 fj 2 2 ,9 

1600 12.6 8,0 4 , 1 

2400 16,7 10,9 5,6 

3200 2 1, 1 14, 2 7.7 

4300 27, 1 18,5 10,3 

6400 31 ,O 
2 1 ·" 12,2 

5~ 400 3.8 5 .0 2 ,4 

300 li ,3 6,6 3,1 

1200 1 5, 5 10,0 5, I 

1600 20.2 I 3.2 ó,8 

2400 30 5 20,9 11 5 

3201) 33.7 270 I 56 

4300 50, 3 35,5 20,3 

SIOO 53, 3 41 3 21,4 

;:; 4r)O 9 8 5 7 2,7 

300 I 5 I 9 7 5,0 

1200 22,3 14.7 7. 5 

1600 30.1 11),6 114 

2400 41,7 29, 2 16,9 

3200 50, I 3 5,3 20.7 

4300 OI,.> .j 3 6 25.9 

ij.j00 68 6 ·IB 9 29 I 

A comparação dos fatores de eq uivalência d as Tabe las 6 .14 , 6.20 e 6.2 1 

mostra que a sobrecarga o u a idade d e um ve ícu lo pesado não se ri a um problema 

gr2nu ~ . se .!:,,~ 'leículo t ivesse condições de manter o desempe nho e m nívei. Co rno 

na prá r1ca não se o bserva esses ve ículos u afeg a ndo a 80 km/ h . o impacro dos 

veículos antlrJOS e/ou sobrecarregados na capacidarle é a lto , e no gera l, o impacto 

da frota d os •,eiculos de g ra nde pan e na capacid , Je das rodovias de pista s imple s é 

ma ior do que o pre'I!Sto. 

A figttra 6.23 mostra os va lores dos eq uiva le nt es veiculares ca lcu lados para 

um caminh,"io sem i·pesado e m nível de serviço C. rampa de 5%, para a com pos ição 

com peso idc::al e co m sobrecarga, pa ra efe ito de comparação . Pe rce be-se que 

qu ando o ca J:linhJ.o co nsegue ma nte r uma ve locidade em nível d e 8 0km/h. in ici a ndo 
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uma subida nessa velocidade, o desempenho dele é tal que os fatores de 

equivalência só começam a se diferenciar significativamente em rampas de mais de 

3 km de extensão. 

Rampa de 6%, nlvel de serviço C, caminhão semi-pesado 

w46r-r=~~~~~,-----~--------------

~ 40 6 cv/t, 80 km/h 1-----------==-.,....= 
"' 36 - 4 cv/t, 80 km/h 1---- - ----::"::all"""""'=-------

~ 30 
:!! 26 !--=================~~~--------------~
~ 20 1-------~~------~ ..... ~---
~ 16 ~------~~----~~~~~--~~~ 
Cll 

~ 10 ~---~~~--~~~~~~--------------
~ 6 r---=--~~ .. ~--------------
11. o L .=::::::::=._ _ ___...__..._ _ _._ _ __.. __ .._ _ __, 

o 800 1600 2400 3200 4000 4800 6600 6400 

Dlstllncla percorrida em rampa (m] 

Figura 6.23: Comparação dos equivalentes veiculares para caminhões semi-pesados 

em situação ideal e sobrecarregados. 
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Capí·(u ~ o 7 

Conc~usões e recomendações 

7.1 Conclusões 

O objetivo deste trabalho é a ava li ação do impacto dos veículos de grande porte na 

capacid ade das rodov ias de pis ta simples no Bras il. Esta influência fo i avaliada 

através dos fato res de eq uivalência ve icular. Os fato res de equivalê ncia fo ra m 

calcu laclos pa ra rampas. e m fu nção da declividade e do comprimento, pois o impacto 

dos 'leícu los pesados é maior e m aclives . 

A literatura fornece 'Jários critérios para der<!rminação da eq utvalê ncia . O 

Highway Capacity ,'vfanua l (HG,I). em duas ed ições amintas (1965 e 1985). 

apresenta os fatores de equivalência determinados rle maneiras dife re ntes. 

Utilizando-se os cri té rios pa ra c lassificação do níve l d e se rviço do tráfego em aclives 

do HG.·I/ 1985, e mode rnizando-se o método d e cálc ulo dos fato res de eq uiva lência 

apresentados no HCM/ 1965 através da substitu ição do método de 'Nalker pelo 

método dos atrasos eq uiva le nt es, estabeleceu-se um novo método para o cálculo 

dos fatores de equivalência. 

P~r"' le'/ar em rons tri~"rac)o as mnnobrac; rle ulrrapassagem. desP.rwolveu-s<:! 

um novo morlelo capaz dQ fornece r, entre outras coisas. o inte tva lo de te mpo e ntr2 

dois veículos na corrente oposta que pe rmita uma ultrapassag e m segura po r um 

veículo de g rande porte. Os resultados mostram q ue os veículos mais crít icos são os 

treminliões '!"<:g.r, .. o incer'Ja.cs d2 t2mco cerca ae 1.5 '/eL2S maiores ao qu2 cs 

necessários à uttraoassagem de um automóve l. Os hcadways na corrente opost<! 

mostraram se r crescentes com o comprtmento do veículo a ser llltrap"'ssarlo 

Os dados for:un coletados em duas ramoas uma de LI% e outra rle 6% \ 

verificação do impacto dos veículos de grande rorte em rampas de rodovias de p ista 

s imples foi baseado na a nálise de quase dois mi l ve ículos e m s it uações 

representat ivas de todos os n íveis de se rvico. Verifico u· se que a composição t íp ica 

do tra i ego n Kional em rodovtas de pts ta s imples é oasrante aife re nte da obse rvada 

nos EUA No 8rastl. obs2 rvou-se um a com rosiçào média com 3 rG de veículos de 

. ~ 
.... I . .) 
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grande porte, sendo que o HCM/ 1985 ut iliza uma composição típica de 1 8% de 

veículos pesados ( 1 4% de caminhões e 4% de RVs) [McShane & Roess, 1990, pág 

328] . 

O método de coleta de dados baseou-se na utilização de uma câmera 

film adora, que reg istrou a passagem dos veícu los em ambas as direções e permit iu a 

obtenção dos headways, da composição do tráfego e da d ist ribuição direcional; e de 

um radar, que permi t iu a coleta das velocidades dos veículos. Os dados foram 

organizados em planilhas de computador, organ izadas por níve l de serviço e 

cat egoria veicular . 

Na determ inação dos equivalentes ve iculares, verif icou-se que existe uma 

re lação crescente do fator de equ ivalência com o comprimento do veículo. 

Comparando-se as curvas de ve locidade média :< fator d2 eq uivalência, ve r if icou·se 

que à mesma v~:ut. iJade, o tr<:m inhão é o ve iculo de grande porte que ap:esenta 

maior impacto; o caminhão leve, o menor. 

Compara.1do·se as tabelas relacionando equival2ntes veiculares e distância 

percornda ao longo do 1ciive. esta relação entre fator de equivalência e 

comprimento não se mantém. po1s o peso do veículo interfere no desempenho em 

rampa (consequentemente, na velocidade). Ass im, dada uma mesma distância 

percorrida em ra!i'pa. as velocidades médias di~s várias categorias são diferentes. Em 

rampas até 7%, o veículo de maior impacto foi o camin hão pesado+ reboque 

(" romeu·e-jul ieta .. ). seguido dos cam inhões sem i-pesados e treminhões (fatores de 

equivalência máxw10s de 42 .2, 41, I e 40,2 , respect ivamentê) . O veícu lo de: menor 

1mp.1cto foi o Õn1n11c; c;Pg11ido pe lo:. cam 1nhões leves (fatores de equivaknc1a 20,5 e 

22,9 respectivam':nte). 

Os 1naiores equiva lentes ve iculares são verificados no nível de ser1iço A, e 

os menores. no n1vel de serv iço E. independente da extensão do aclive. Dado o 

melhor aesc:mcer-: :o aos auwmove1s em nível A do que em ni'Jel E. os ve1cu1os ac: 

grande porte representam maior im pacto em nível A do que em n1ve l E. 

relat ivameme. 

O efeito .--:ã :;oor~carg~ n.- C.:!Dac1dade 'li c:lr !d foi ~sttJd;;dn arbitrando·s:> uma 

relação potência; p~so de 4cv/t para os caminhões semi·pesados. O desempenho do 

car .linhão sobreorregado fo i comparado com o do cam inhão carregado dentro do 

• 11ite legal. v~n=;(ou-se que o impacto é mais !Jronunc1ado quando é associado a 

uma diminuicão da ve loc idade média do veícu lo. mesmo em trechos em níve l. Além 

da sobrecarga. es:a dim inuição da veloc idade pode ser assoc1ada à idade avancada 
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d a frot a naciona l. Quando a ve locidad e média no início do aclive cai de 80 km/ h 

para 60 km/ h, há a um e ntos de até 300% nos fatores de equivalê nci a. 

7.2 Recomendações 

Uma vez que este t rabalho não te m a pretensão de esgotar o ass unto estudado, 

deve-se ressa ltar a im portância e a necessidade de estud os s istemát icos que v isem 

dete rmina r a capacidade e os níve is de serviço das rodovias nacio na is , 

principalmente no que se refere à aplicab ilidade dos métodos importados. Desse 

modo, são aprese ntadas algumas recomendações para possíve is traba lhos futuros 

nessa a rea. 

Uma ampia coleta de dados deve ser rea li zada e m diversas rodovias do país 

(o u do estado). para determinação de va lo res de equivai ê ncia ve icuiar mais 

representativos em termos nacionais. É recomendado um aprimoramento no método 

de coleta de dados. por exemplo com o uso de coletores eletrônicos de velocidades 

e compos ição do tráfego, fu ncionando todo o tempo nas principais rodovias de pista 

simples, colocados e m pontos estratégicos das rampas. 

O uso de câmera filmadora é eficiente para coletas de cu rta du ração, com a 

'Jar.tagem de qu2 o fi lme é um arqu i·;o permanente de dados. Entretanto, o 

comportamento d o tráfego nas rodovias é algo que deve se r acompa nhado durante 

períodos de tempo matares do q ue os poss ibilitados pelo fil me. Uma ma ne ira de se 

coletar ve locidad ~s associadas aos vo lumes de tráfego (q ue não fo i possíve l d e se 

fazer com câmera filmadora e rê!dar nesse estudo. po ts as co letas :uam scparad2s), e 

recomendada para possibili ta r análises da rodovi a sob o ponto de vista dos vános 

modelos de tráfego. Novame n te o uso de co letores eletrànicos é sugerido. 

A interacf.o e ntre os veículos lentos e rápidos em um a mesma faixa é o 

grande determtnc.nte da capac idade das rodovi as de pista strnples . O modelo de 

ultrapassage m proposto já é um oasso nesse sent ido, mas a tnda necessita de 

alg umas co nfirmacões . Ass tm , recome nda-se um estudo ma ts abrangente sob re a 

manobra de ul t r 'passagem e o comportamento dos motoristas. visando a 

confirmação o u s ;_,ost ttu ição de alg u ns va lores usados como paràmetros, tais corno 

acele ração dos veículos, te mpos de reação. d istàncias de segurança e tamanho 

médio dos veículcs . 

Como o ·.:so de uma d istribuição de Poisson para pre ve r a chegada d os 

veículos oposicor -::s não se mos trou totalme n te adeq uada, a pesq u1 sa de uma no'/a 
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distribuição, como a proposta por Schuhl, em 195 5 [Mclean, 1989, pág 1321. e uma 

rev isão do método dos at rasos eq uivalent es utili zando-se essa nova distribu ição é 

recomendada. Quanto mais refinados forem a modelagem do comportamento dos 

veícu los envolvidos numa ul trapassagem e o modelo probabi líst ico envolv ido na 

aceitação de oportunidades para ultrapassagem, maior a acurác ia dos fatores de 

equivalência determinados, e mais próxima do rea l será a previsão da capacidade. 

Recomenda-se também um estudo mais detalhado sobre o problema da 

sobrecarga e das ve locidades médias dese nvolvidas pe los veículos antigos v isando a 

obtenção de fatores de correção para qualquer veículo não ideal, uma vez que 

suspeita-se que uma grande parte da forta nacional não trafega com veículos em 

condições ideais. A co leta de dados relativas às velocidades desenvolvidas em nível 

e no início dos aclives é d~sejada, bem como diidos relat ivos às re lações 

potência/peso comumente encontradas nas rodovias brasileiras. 
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