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RESUMO 

RUSSO, M. R. A. O impacto de manobras de veículos combinados sobre a 

geometria horizontal de interseções rodoviárias. São Carlos, 1994. p. Tese 

(Doutorado) - Escola de Engenharia de São Carlos, Unjversidade de São Paulo. 

Este estudo contribui para um melhor entendimento do desempenho de 

veículos combinados em interseções de rodovias secundárias. A hipótese de que as 

normas nacionais e estrangeiras não são adequadas para permitir a compatibilidade 

entre a circulação desses veículos e a geometria horizontal de interseções em nível no 

Brasil é investigada. Através de processo de simulação demonstramos que, com 

relação ao arraste, o comportamento de veículos com mais de uma articulação pode 

ser bom, e por vezes melhor que o de veículos com apenas uma articulação, se 

considerados certos aspectos operacionais e de engenharia. Contamos que as 

autoridades de tráfego brasileiras passem a ser menos restritivas para com a 

regulamentação de dimensões de veículos combinados longos, tendo em vista o 

aumento de produtividade alcançado com o seu uso. Como a regulamentação 

brasileira tem sido tradicionalmente influenciada por normas e recomendações 

estrangeiras, tanto para o projeto e construção de vias como para a regulamentação 

de veículos, procuramos caracterizar as diferenças de comportamento dos veículos e 

as respectivas discrepâncias em relação às normas nacionais e estrangeiras. Esta 

avaliação visa fornecer elementos para um julgamento mais apropriado das condições 

brasileiras, para que possamos elaborar nossas próprias normas, promovendo 

melhores condições de segurança aos usuários dos sistemas de transporte rodoviário. 

Palavras-chave: Interseções - projeto geométrico horizontal; 

Veículos combinados longos - arraste. 
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ABSTRACT 

RUSSO, M. R. A. The impact of combination vehic/e maneuvers on the 

horizontal alignment of roadway intersecliom. São Carlos, 1994. p. Tese 

(Doutorado) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 

This study contributes to a better understanding of combination vehicle 

performance on secondary roadway intersections. The hypothesis that national and 

foreign rules are inadequate to provi de compatibility o f the traffic o f these vehicles 

with the horizontal geometry o f at grade intersections in Brazil is investigated. With 

respect to offtracking, and with due consideration to certain operational and 

engineering concerns, we have demonstrated, through a simulation process, that the 

behavior o f vehicles with double articulation can be good, and at times even better 

than the behavior o f single articulated vehicles. We expect that Brazilian roadway 

authotities will beco me Iess 1 estt ictive toward the regulation o f longer combination 

vehicles, taking into consideration the increase in productivity achieved with their use. 

Since Brazilian regulatory agencies have been traditionally influenced by foreign 

standard rules and reconunendations for highway design and construction, as well as 

regulation ofvehicles, we have tried to characterize the differences in vehicle 

perforn1ance and the respective discrepancies in relation to national and foreign 

standards. The main objective ofthis evaluation isto present the elements that pernlit 

a more appropriate judgment o f Brazilian conditions, so that we will be able to 

elaborate compatible rules and procedures, thus providing better safety conditions for 

users o f roadway transportation systems. 

Keywords: Intersections - horizontal geometric design; 

Long combination vehicles - offtracking. 



1 INTRODUÇÃO 

Desde o início dos anos 80, vem-se observando uma tendência crescente de 

operação de Veículos Combinados Longos (VCLs) em rodovias brasileiras. Um 

número cada vez maior de empresas tem solicitado concessão especial para a 

operação de VCLs, com mais de uma art icu lação~ pela necessidade de reduzir os 

custos operacionais relacionados ao transporte de cargas. Na região sudeste do país já 

existe um número expressivo de usinas de açúcar e destilarias de álcool, além de 

grandes indústrias produtoras de celulose e sucos cítricos, utilizando VCLs 

conhecidos no meio técnico como Treminhão e Rodotrem. Eles operam sob 

permissões especiais com um limite de comprimento total de 30 metros e Peso Bruto 

Total Combinado (PBTC) variando entre 63 e 74 toneladas. A significativa redução 

de custo de transporte associada a essas operações tem promovido o crescimento 

contínuo em operações com VCLs, particularmente no Estado de São Paulo, onde o 

número total de veículos cresceu em mais de 200 unidades em 1994. 

A maioria dos veículos combinados longos tem acesso pe1 mitido a rodovias 

secundárias e rurais, as quais são constituídas por vias de duas faixas com tráfego nos 

dois sentidos e interseções em nível. O projeto geométrico dessas vias tem sido 

fortemente influenciado pelos procedimentos da American Association o f State 

Highway Officials (AASHO) dos anos 60, os quais são ainda a viga mestra de nosso 

atual critério de projeto geométrico. Os critérios de projeto que foram acrescentados 

à mais recente revisão do manual da AASHTO ainda não foram considerados padrão 

no Brasil. 

A legislação brasileira tem sido igualmente influenciada por normas e 

recomendações estrangeiras, como a AASHTO e Society of Automotive Engineers 

(SAE), referentes aos processos de fabricação e regulamentação de veículos. 

Objetivos e condições nacionais são potencialmente distintos para diferentes culturas, 

por isso, continua arriscada a postura brasileira de adotar as normas estrangeiras sem 



o suporte de pesquisas para a adaptação desses procedimentos às condições 

nac1ona1s. 

Em vários países, as características de desempenho dos veículos pesados de 

hoje requerem uma atualização dos procedimentos padronizados de projeto 

geométrico, para que possam acompanhar as mudanças na legislação que permite o 

tráfego de veículos mais longos e mais pesados. 
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No Brasil, considera-se importante a avaliação do impacto da operação de 

veículos combinados longos no sistema viário, sob condições climáticas e geotécnicas, 

características das rodovias e necessidades de transporte diferentes de outros países, 

assim como a sua compatibilidade com o projeto, construção e reconstrução da 

infraestrutura viária. 

São vários os níveis de desempenho (condições operacionais) de veículos e 

cenários (condições geométricas da via) que devem ser avaliados para que seja 

identificada a capacidade da via em acomodar VCLs com segurança, mínima 

interferência no tráfego e mínimos danos nas bordas dos pavimentos. 

Veículos articulados são de certa forma limitados para executar determinados 

tipos de movimentos e manobras. Os longos comprimentos de suas composições 

tendem a provocar efeitos operacionais neles próprios e nos outros componentes do 

tráfego. Níveis de desempenho associados às características geométricas do veículo, 

como o arraste*, podem limitar sua capacidade de conversão, assim como atravessar 

interseções em nível, nível de desempenho associado às propriedades mecânicas, pode 

fazer com que o veículo se torne uma obstruc,;ão ainda maior para o tráfego. 

Para a discussão da compatibilidade desses veículos com a geometria de 

interseções, foi investigada a operação de onze veículos distintos em interseções reais 

e genéricas. O processo de simulação considerou o nível de desempenho relacionado 

ao arraste a baixa velocidade para a investigação da operação das configurações 

selecionadas. Este é um modo de pe1jormance baseado em considerações associadas 

às propriedades que distinguem os VCLs elos outros veículos pesados. 

* Arraste é definido na literatura como sendo o deslocamento dos eixos traseiros de uma 
composição em direção ao centro da curva de raio restrito. 
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O objetivo da pesquisa é investigar a hipótese de que as normas nacionais e 

estrangeiras atuais não sejam adequadas para o projeto de interseções no Brasil. Para 

tanto, é feita a avaliação do impacto do tráfego de VCLs sobre a geometria horizontal 

de interseções, através da verificação de sua compatibilidade com veículos de 

comprimentos entre 18,15 e 30,0 metros e diferentes formas de apoio e acoplamento. 

São analisados os aspectos geométricos de interseções em nível de vias de duas faixas 

de tráfego projetadas para baixa velocidade. Como objetivos complementares são 

fornecidos elementos para a elaboração de projetos geométricos de interseções 

adequados à realidade brasileira e identificados procedimentos viáveis para uma 

regulamentação menos restritiva para com as dimensões de veículos combinados 

longos. Aspectos envolvidos em concessão de permissões especiais de tráfego e 

regulamentação são apresentados, bem como uma discussão sobre os critérios de 

projeto geométrico vigentes. 

Como método de pesquisa foram definidas as etapas a seguir, que constituem 

a estrutura do trabalho: 

a) Revisão bibliográfica, que inclui os diferentes procedimentos para projeto 

geométrico e regulamentação de dimensões de VCLs no Brasil e em outros 

países, a operação desses veículos em curvas de interseções com restrições 

geométricas e a identificação de um espaço para estudo, justificando a 

realização desta pesquisa (Capítulo 2); 

b) Descrição do método de avaliação de desempenho dos veículos combinados 

(Capítulo 3); 

c) Identificação de configurações básicas de veículos e de interseções a serem 

investigadas (Capítulo 4); 

d) Resultados de simulação do movimento dos veículos para a avaliação de suas 

características de operação nas interseções (Capítulo 5); 

e) Análise dos resultados de simulação (Capítulo 6); 

f) Conclusões e recomendações (Capítulo 7). 
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2 O CONHECil\1ENTO DO PROBLEMA 

2.1 Os veículos combinados e a regulamentação de suas características 

Os veículos combinados são mais longos e mais pesados, e sua 

manobrabilidade é menor que a dos caminhões unitários, por isso suas características 

de desempenho podem ser fatores críticos no projeto geométrico de rodovias. 

Dois tipos de unidades rebocadas são empregados por veículos combinados: 

reboque e semireboque. O reboque tem um ou dois eixos na extremidade dianteira e 

traseira e é rebocado, ou por uma unidade tratara do tipo veículo unitário, ou por 

outro reboque ou semireboque. O semireboque tem um ou mais eixos próximos à sua 

extremidade traseira e repousa na extremidade traseira de uma unidade tratara (cavalo 

mecânico) ou de um converter dolly*. 

Para o caso deste estudo, é importante a distinção entre os veículos 

combinados em duas categorias: Veículos Combinados (VCs) e Veículos Combinados 

Longos (VCLs). Chamaremos de VCs os veículos regulamentados para tráfego 

irrestrito no Brasil, constituídos de apenas uma articulação. Como exemplo, 

destacam-se os semi reboques de I, 2 e 3 eixos e o caminhão formado por um veículo 

unitário acoplado a um reboque, do tipo Romeu e Julieta** . Os VCLs são veículos 

combinados que têm mais de uma articulação, trafegam somente sob permissão 

especial, e são, em geral, mais longos que os VCs. Entre eles, destacarn-se os 

treminhões, rodotrens e triplos estrangeiros. 

* Mecanismo de apoio entre o semi reboque e o cavalo mecânico no ponto de articulação. 

* * Romeu e Julieta é um veículo combinado formado por um veículo unitário e um reboque. Ver 
Figura 4.2. 
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Com respeito aos tipos de conexões entre reboques, A-dolly é o mecanismo 

de acoplamento de uso mais comum. Consiste de uma única barra de engate (draw 

bar) convencional, que se conecta à unidade tratora ou ao primeiro reboque pelo pino 

de engate (boca de bagre), e ao segundo reboque, através de uma quinta roda 

convencional e pino rei. Por outro lado, o B-dolly, atualmente chamado C-dolly para 

não ser confundido com B-train, usa duas barras de engate, eliminando dessa forma 

um ponto de articulação. O A-dolly e o C-dolly estão ilustrados na Figura 2.1. 

FIGURA 2.1 - Western Double com A-dolly e C-dolly 

Fonte: WINKLER et ai. ( 1987). 

No Univedsity ofMichigan Transportation Research Institute (UMTRI), na 

década de 80, foi conduzida uma extensa pesquisa sobre as características de 

desempenho de variados tipos de acoplamento entre unidades rebocadas. WINKLER 

et ai. ( 1987) mostram que a tecnologia do C-dolly está associada ao melhor 

desempenho do veículo em termos de estabilidade ao tombamento, pois diminui a 

oscilação do último semireboque. A amplificação do fenômeno, quando a unidade 

tratora faz mudança brusca na trajetória, fica reduzida, devido ao acoplamento dos 

semi reboques ser feito com duas barras de engate. 
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Na referida pesquisa, foi verificado que na Austrália e na Nova Zelândia os 

veículos combinados são muito comuns, incluindo as configurações com dollies não 

convencionais. Na Europa, acoplamentos alternativos como o C-dolly são 

empregados visando-se o aumento de carga transportada, e não especificamente o 

aperfeiçoamento do desempenho do veículo. Nos Estados Unidos, o mecanismo de 

acoplamento C-dolly em triples encontra-se em fase inicial de estudo. A maior parte 

das pesquisas foi feita com doub/es, entretanto, seu uso não se popularizou até o 

momento devido aos elevados custos operacionais e de transporte. A legislação 

norte-americana, apesar do aumento de segurança proporcionado pelo uso de C

dolly, não permite o aumento de carga a ser transportada. Assim, já que o peso 

próprio do C-dolly requer uma diminuição de aproximadamente 700 kg de carga, os 

custos de transporte ficam mais altos. 
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O uso de C-dolly tem sido mais experimentado no Canadá, especialmente para 

o transporte de petróleo, concreto e grãos diversos. Os veículos mais usados são os 

doub/es tanques, os de compartimentos fechados, e os tanques para transporte de 

grãos. No Canadá, existe o incentivo para o uso de configu rações com C-dolly pois a 

regulamentação permite o aumento de carga transportada, tendo em vista o aumento 

de segurança em relação ao tombamento. 

"A barra de engate dupla rígida é muito atrativa porque elimina o grau de 

liberdade de oscilação no ponto de ari iculação e promove um forte acoplamento entre 

os semireboques. " .. . Para que o uso do C-dolly se torne popular nos Estados Unidos, 

incentivos econômicos, como os do Canadá, devem ser desenvolvidos. Maior 

motivação seria alcançada com a permissão de maior peso e o acesso à rodovias 

secundárias" (WINKLER et ai. , 1987). 

O estudo aponta algumas das principais vantagens do uso de C-dolly: 

• Maior segurança devido a maior estabilidade ao tombamento, pela diminuição 

de um grau de liberdade de oscilação no ponto de articulação; 

• Economia potencial devido a um risco menor de acidentes; 

• Permissão de operação em rodovias secundárias, pela maior segurança 

demonstrada; 
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• Capacidade de marcha-a-ré. A ligação com duas barras de engate permite que 

o veículo opere em marcha-a-ré em operações de carga, descarga e 

acoplamento/desacoplamento em terminais; 

• Permissão de aumento de carga por eixo. Algumas Províncias do Canadá 

permitem o aumento de carga por eixo. 

Por outro lado, algumas desvantagens, mostradas pela pesquisa, estão 

incorporadas ao uso de C-dolly: 

• Custo inicial. O C-dolly tem um custo da ordem de US$3 .000,00 a mais que o 

A-dolly; 

• Adaptação de equipamento. Pelo menos um semireboque deve ser modificado 

para cada C-dolly adquirido; 

• Custo de manutenção. A indústria canadense tem divulgado que o custo de 

manutenção do C-dolly é duas vezes maior que o do A-dolly; 

• Desgaste de pneus. Operadores canadenses têm observado que o desgaste de 

pneus é de I O a 15% maior no C-dolly direcionável que no A-dolly; 

• Perda de rendimento por transportar menor quantidade de carga. C-dollies 

pesam de 450 a 700 kg mais que A-dollies. 

WINKLER et ai. ( 1987) concluem que algumas reduções de custos não 

compensam todos os demais custos associados ao uso de C-dollies, e finali za: 

" ... enquanto a produtividade for a regra vigente, nâ'o existe muito incentivo 

econômico para o uso do mais pesado C-dolly no lugar do mais leve e simples A

dolly". 

O advento do caminhão trator-semireboque, o chamado" 18 rodas", 

representou um ganho enorme em produtividade: uma única unidade tratora pode 

deixar a carreta (semireboque) no local de descarregamento, conectar uma outra 

carreta e fazer nova viagem, sem esperar que a primeira seja descarregada e carregada 
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novamente. O reboque por si só é tão grande ou maior que um veículo unitário e tem 

todo seu espaço reservado para carga. 

A economia de escala alcançada com o uso de VCLs teve impacto 
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significativo na economia norte-americana, muito antes do mercado mundial se tornar 

uma realidade. Segundo afirma o WESTERN HIGHW A Y INSTITUTE (WHI) 

(1992), "a economia de escala em transportes pode parecer um conceito abstrato, 

porém, ela determina os preços e a disponibilidade de quase tudo que compramos, 

todos os dias. Cada vez que uma pessoa compra roupas, alimentos ou qualquer outra 

coisa, ela paga pela eficiência ou ineficiência do sistema de transporte. O transporte 

por caminhões é o maior responsável pelo transporte global norte-americano, 

absorvendo aproximadamente 78% de todo o capital investido em transporte de carga 
I' 

no país. E o mais eficiente setor da indústria de caminhões, atualmente, emprega as 

mais longas e produtivas configurações de veículos". 

Atualmente, o problema de segurança domina as discussões em torno do uso 

desses veículos. Um estudo publicado pelo UNITED STATES GENERAL 

ACCOUNTING OFFICE ( 1992) examina em detalhes estudos anteriores sobre 

segurança dos VCLs, relatórios estaduais e dados fornecidos por operadores desses 

veículos. O estudo mostra que nos últimos dez anos de operação ocorreram apenas 

nove fatalidades resultantes das operações com triplos nas centenas de milhares de 

quilômetros percorridos nos Estados Unidos. Isso reflete a especialidade de 

engenharia, testes, treinamento de motoristas, regulamentos rigorosos, rotas e outros 

1 equisitos qu~ governam a operação de VCLs. 

HOEMANN (1994) observa que tem havido uma economia de transporte da 

ordem de 40,5 milhões de dólares por ano através do uso de triples nos Estados 

Unidos. Os relatórios de desempenho de triples no Estado de Idaho demonstram que 

eles são cinco vezes mais seguros que os doubles, com a ocorrência de 1 acidente a 

cada 10,4 milhões de quilômetros percorridos. 

Nos Estados Unidos, a regulamentação federal para o uso de composições 

com reboques de 8,5 metros (Western Double) e do Semireboque de 21 ,O metros 

(WB-62, Semireboque de 48 pés) veio com o Surface Transpot1ation Assistant Act 

(ST AA), em 1982. O Semireboque de 22,6 metros (WB-67, Semireboque de 53 pés) 

recebeu permissão de trafegar nas rodovias onde já trafegava antes do ST AA. 
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O evento sugeriu que os próprios Estados fizessem a análise de suas 

condições viárias, no entanto, não providenciou investimentos financeiros para que 

vias e pontes fossem preparadas para a segura e compatível circulação dos veículos 

combinados longos. Dessa forma, não tem havido interesse, desde então, por parte 

dos departamentos de transporte e dos orgãos de regulamentação, em implementar o 

tráfego de VCLs. Isso se deve ao fato, inclusive, de que tanto os fabricantes de 

veículos como as transportadoras e as próprias prefeituras náo se interessem em pagar 

os custos advindos do aumento nas dimensões dos veículos. Mesmo assim, como 

muitos Estados têm condições de comportar o tráfego de veículos maiores, como 

Turnpike Double e Rocky Mountain Double, as indústrias têm fabricado esses 

veículos em escala crescente. Com isso, os Estados que não possuem permissão para 

seu tráfego ficam excluídos de suas rotas, a não ser que consigam permissões 

especiais. Nesse caso, em prazos muito variáveis, é t(~ita a veriticação das condições 

das vias para receber o tráfego dos grandes veículos. 

As resoluções a partir do ST AA são importantes para os Estados Unidos, sob 

o ponto de vista de projeto de vias, porque caminhões maiores e mais pesados se 

tornaram mais comuns e necessitam ser considerados no projeto geométrico de 

interseções. O ST AA se aplica aos caminhões que operam na Rede Nacional de 

Caminhões (National Tmck Network). Essa rede inclui o sistema interestadual e 

outras rodovias perfazendo um total de 292.800 km, segundo afirmam MASON et ai. 

(1993). 

"Em termos de adaptação de normas e recomendações de projeto geométrico 

às novas composições, o estágio de desenvolvimento do Canadá é semelhante ao dos 

Estados Unidos", reconhece WIDMER ( 1990b ). Em seu estudo verificou também 

que, na Alemanha, de 1986 a 1990, os comprimentos máximos permitidos de 

sernireboques e comboios elevaram-se para 16,5 e 18,0 metros, respectivamente. A 

tendência para a década de 90 é de se elevar esses comprimentos para 17,0 metros, 

para os semireboques e 18,35 metros, para os comboios. Em resumo, o 

desenvolvimento da tecnologia do transporte rodoviário de cargas na Europa deverá 

seguir uma tendência distinta daquela observada nos Estados Unidos, no Canadá e na 

Austrália. 

Um estudo do WESTERN HIGHW A Y INSTITUTE (WHI) ( 1992) mostra 

que talvez o elemento mais importante para a regulamentação de VCLs seja o 

treinamento de motoristas. A partir de 1991, o Intermodal Surface Transportation 
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Efficiency Act (ISTEA) instituído pelo Congresso norte-americano, e as subsequentes 

leis federais, têm estimulado a indústria de caminhões e o governo a prmnoverem 

treinamento e certificados especiais de maneira a garantir a qualificação de motoristas. 

Os programas de permissões especiais devem assegurar que somente 

operadores que possuam equipamentos adequados, motoristas treinados, programas 

de segurança, rotas aprovadas e seguro apropriado possam operar VCLs. O resultado 

são veículos produtivos que fazem uso mais eficiente das rodovias pouco ou mal 

aproveitadas. 

No Brasil, a situação não difere muito da situação norte-americana, a nao ser 

pelo fato de que os orgãos regulamentadores são influenciados por normas e 

procedimentos estrangeiros, como a SAE e a AASHTO, mas não incorporam padrões 

de inspeção de veículos, certificação de motoristas e compatibilidade dos veículos 

com as rotas de operação, como é feito nos Estados Unidos e Canadá. É necessário 

ponderar também que, muitas vezes, essas normas refletem condições operacionais 

muito diferentes das condições brasileiras, gerando a necessidade de estudos e 

pesquisas para fornecer informações mais atuais e precisas sobre a compatibilidade 

entre a circulação de VCs e a geometria e estrutura dos pavimentos de rodovias no 

Brasil. 

De acordo com a Resolução 631/84 do Código Nacional de Trânsito 

(CONTRAN) segundo LAZZARI & WITTER ( 199 1), para legislação de trânsito no 

B1 asil, os veículos combinados com mais de duas unidades (VCLs), incluída a unidade 

tratara, podem trafegar somente sob permissão especial, quando devem ser 

observados os seguintes requisitos referentes às características dimensionais: 

• O comprimento da configuração não deve ser maior que 30,0 metros; 

• O veículo deve possuir sinalização especial com refletores laterais em 

intervalos de no máximo 3,0 metros, que permitam a iluminação do seu 

comprimento total ; 

• O trânsito de veículos combinados longos é permitido no período entre 6 

horas da manhã e 6 horas da tarde e sua velocidade não deve ultrapassar 60 

km/h. Em casos especiais, verificados o traçado da via e suas condições de 

segurança, pode ser autorizado o tráfego noturno desses veículos. 
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Como pode-se observar, na legislação, nenhuma referência especial é feita a 

respeito de equipamentos adequados (relação potência/peso, freios etc.), treinamento 

de motoristas, programas de segurança, rotas aprovadas e seguro apropriado. 

Quanto à compatibilidade de operação dos VCs com a geometria das vias, os 

critérios de projeto da AASHTO não contemplam todos os veículos que têm 

permissão especial para trafegar na malha viária norte-americana. Até 1990, quando 

foi publicada a mais recente compilação de normas da AASHTO, apenas parte do 

conjunto de veículos em uso era considerada para a determinação do veículo de 

projeto na construção de uma via. Nessa publicação, outras configurações foram 

acrescentadas, permitindo uma análise mais apropriada dos elementos que interferem 

na compatibilidade entre os veículos e a geometria das vias. São os seguintes os 

veículos incorporados às normas, cujas dimensões constam da Tabela II-1 da edição 

d~ 1990 do "Livro Verde" da AASBTO: 

• Semireboque Interestadual de 48 pés WB-62 

• Semireboque Interestadual de 53 pés WB-67 

• Semireboque Triplo WB-96 

• Turnpike Double WB-114 

A seleção do veículo de projeto é baseada não somente no tamanho, mas na 

frequência do tipo de veículo no tráfego. 

O Semi1 eboque Interestadual de 48 pés (WB-62) foi adotado pelo ST AA 

como veículo de projeto e normalmente regulamentado. Entretanto alguns veículos, 

como o Semireboque de 53 pés (WB-67), obtiveram permissão de trafegar somente 

nos Estados norte-americanos onde, até 1982, já trafegavam no seu sistema viário. Os 

Estados que até então não tinham condições de comportar esses veículos, como 

exemplo o Estado de Michigan, têm que requerer permissões especiais para o seu 

tráfego. 

Os veículos de projeto estabelecidos pela AASHTO não são baseados nos 

VCLs maiores que o WB-62 porque estes ainda não foram regulamentados, porém 

suas características de conversão devem ser consideradas, especialmente no projeto 

de interseções onde for previsto seu tráfego. Com esse propósito, a AASHTO 

incorpora nos seus procedimentos um Turnpike Double de 36,0 metros de 

comprimento (WB-114), que é o veículo mais crítico. 
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Atualmente, centenas de operadores nos Estados Unidos usam VCLs para 

oferecer ao público um serviço seguro e valioso em termos econômicos. Segundo 

mostra um estudo do WESTERN HIGHW A Y INSTITUTE (WHI) ( 1992), uma 

unidade tratora rebocando um Rocky Mountain ou Turnpike Double pode carregar 

tanto quanto dois veículos unitários, representando praticamente 100% em ganho de 

produtividade. Os triples permitem um ganho de aproximadamente 30% em relação 

aos doubles, e são adequados para viagens de múltiplas paradas, tendo sua carga 

dividida em três partes distintas, aumentando a eficiência de distribuição. Além disso, 

os transportadores se beneficiam com a maior capacidade cúbica, pois o número de 

viagens é menor. O público se beneficia largamente, pois o uso de VCLs protege os 

investimentos feitos nas rodovias, através de menor carregamento nos eixos, 

reduzindo a deterioração dos pavimentos. Em termos de segurança, são superiores 

aos caminhões padrões e aliviam o congestionamento do tráfego. 

SWEATMAN ( 1993) considera que padrões de desempenho possam ser 

usados potencialmente na regulamentação de veículos pesados e no gerenciamento da 

concessão de permissões especiais de tráfego. 

O uso de padrões de desempenho, de acordo com SWEATMAN ( 1993 ), 

significa que os procedimentos de regulamentação e fi scalização sejam baseados 

diretamente nas características de desempenho, ao invés das características fi sicas dos 

veículos. A regulamentação deveria focali zar-se em resultados desejados e fornecer 

um processo racional para as modificações em geometria de vias e inovações no 

projeto de veículos. Anteriormente, SWEATMAN et ai. ( 199 1 a) já mani festavam a 

opinião de que padrões de desempenho deveriam ser considerados, já que a ocupação 

total de um veículo na conversão é a principal caracterização de arraste, e é 

considerada apenas de fo rma indireta. 

O objet ivo principal da regulamentação de VCLs, segundo atesta o WHJ 

( 1992), é controlar os custos de construção e manutenção de vias, dos 

congestionamentos e da segurança viária. Esses custos devem ser balanceados com os 

beneficios econômicos advindos do aumento da produtividade no transporte de 

cargas. 
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2.2 Métodos e modelos para a avaliaçtio do desempenho de veículos combinados 

2. 2.1 Determitwçtio de arraste a baixa ••elocidade 

Arraste é definido na literatura como o fenômeno que ocorre quando a 

trajetoria dos pneus traseiros não coincide com a dos pneus dianteiros, sendo que a 

baixa velocidade ocorre um _S!esloca_111ento dos eixos traseiros em direção_ao centro da 

.cur:va de raio restrito. Em alguns casos, o veículo não é capaz de manter-se dentro de 

sua faixa de tráfego: ou a unidade tratora ocupa parte da faixa de tráfego oposto ou a 

extremidade traseira da composição avança sobre a guia ou acostamento. A 

velocidades maiores (acima de 16 km/h), a aceleração lateral desenvolvida sobre os 

pneus cria um efeito dinâmico que faz com que os eixos rebocados escorreguem em 

direção ao lado externo da curva, seguindo uma trajetória de raio maior que o dos 

eixos dianteiros da unidade líder ou trator, fenômeno denominado arraste negativo. 

A Figura 2.2 ilustra os fenômenos de arraste a baixa velocidade (arraste 

positivo) e alta velocidade (arraste negativo). 

a ) a rraste pos itivo 
(baixa velocida d e) 

b) a r r as le negativo 
(alta ve lo c id a d e ) 

FIGURA 2.2- Arraste a baixa e alta velocidade 

O arraste a alta velocidade, ou arraste negativo, é um fenômeno dinâmico que 

depende da velocidade. O que causa esse efeito é a tendência dos eixos traseiros d·as 

composições se moverem para fora da curva, devido a aceleração lateral do veículo. 

O arraste negativo não é função apenas da geometria dos veículos e da via, mas 

também da velocidade, suspensões, pneus, carregamento dos veículos, bem como da 

aderência dos pneus ao pavimento. O arraste negativo não será considerado neste 



.. 

,. 

trabalho, pois o projeto geométrico de interseções baseia-se no arraste a baixa 

velocidade, sem considerar parâmetros dinâmicos, efeitos da superelevação ou de 

atrito. A maioria das manobras de conversão em interseções é feita a baixa 

velocidade, em pavimentos pouco superelevados e em condições de raios que 

implicam em pouco escorregamento lateral. 

J 
I I 

I I 
1- -t 

L I 
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a) ângulo de deflexão 180 graus b) ângulo de deflexão 360 graus 

FIGURA 2.3 - Arraste em estado uniforme -

trajetórias em regime permanente. 

Fonte: GARLICK et ai. (1993) 

Quando um veículo longo percorre uma curva de ângulo de deflexão igual ou 

maior que 180 graus, a baixa velocidade, geralmente atinge um estado de arraste 

máximo e constante (regime permanente) até o ponto onde a unidade tratora começa 

a deixar a curva. Em outras palavras, quando o veículo atinge o estado de regime 

permanente, o centro do eixo traseiro da unidade tratora, bem como os centros dos 

demais eixos da configuração, passam a percorrer trajetórias circulares concêntricas 

ao raio da curva percorrida pelo centro do eixo dianteiro. Casos de arraste em estado 

uniforme são apresentados na Figura 2.3 . 
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A Figura 2.4 mostra um cavalo mecânico e semi reboque em uma trajetória em 

regime permanente, onde se emprega o teorema de Pitágoras na determinação do 

arraste máximo. 

FIGURA 2.4 - Representação de trajetória em 

regime permanente -arraste constante. 

Fonte: FANCHER & MATHEW ( 1987) 

Onde HL I = excentricidade do pino rei, distância entre a suspensão traseira 

do cavalo mecânico e a articulação; 

R l = raio referente ao eixo dianteiro do cavalo mecânico; 

R2 = raio referente ao eixo traseiro do cavalo mecânico; 

RH l = raio referente ao pino rei da quinta-roda •; 

R3 = raio referente ao eixo traseiro do semireboque; 

WB 1 = distância entre eixos do cavalo mecânico; 

WB2 = distância entre eixos do semireboque. 

* Mecanismo de apoio entre o semireboque e o cavalo mecânico no ponto de articulação. 



Os raios R2 e R3 formam ângulo reto em relação à WB l e WB2, 

respectivamente. Dessa maneira, conhecendo-se R 1, determina-se R2: 

R3 depende de RH l : 

R.Í2r ~R;f2 /-FUfEX~ 

Ri . R"'1 2- wP -f t 

07;113x = Rl - R3 

Onde OTmax = arraste máximo constante. 

r 
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Alguns dos métodos usados para a determinação de arraste, bem como 

formulações matemáticas, foram descritos por MILLAR & W ALTON (1985). São os 

seguintes: 

• Observações com veículos reais; 

• Modelos em escala reduzida; 

• Formulações matemáticas; 

• Simulação com modelos computacionais. 

Testes usando veículos em escala real têm alto custo e são mais dificeis de 

serem feitos devido a grande variedade de configurações e situações geométricas que 

devem ser avaliadas. Entretanto, como afirma HEALD ( 1986), fazem parte de uma 

metodologia que fornece a base para validação dos procedi1nentos alternativos de 

estimativa de comportamento dos veículos, como as formulações matemát icas e os 

modelos de simulação por computador. 

Os modelos em escala reduzida deram origem ao maior número de desenhos 

de curvas de arraste através dos quais os gabaritos de conversões foram originalmente 

desenvolvidos. Segundo HEALD ( 1986), o Tractrix Integra for, mostrado na Figura 

2.5, é talvez o mais conhecido e empregado modelo, o qual considera apenas as 

distâncias longitudinais, desprezando as larguras das composições e dos pneus. 



.~ : ,.. ' ... 

FIGURA 2.5- Tractrix Integra/ar 

Em tennos de fonnulações matemáticas, tem-se a fónnula geral da SAE, 

segundo HEALD (1 986), pata veículos unitários: 

Onde O~nax = arraste; 

TR = raio da curva em relação à roda dianteira externa; 

WB = distância entre eixos; 

HT = bitola do eixo dianteiro dividido por 2. 
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A fónnula do WHI, segundo HEALD ( 1986), é a mais simples e a mais usada 

pois se aplica a veículos simples e combinados: 

(2) 
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Onde OTmax = arraste máximo; 

R = raio da curva em relação ao centro do eixo dianteiro; 

fL2 = soma dos quadrados das distâncias entre pontos que afetam diretamente 

a conversão. 

Os métodos manuais que empregam formulações matemáticas deternúnam 

somente o valor de arraste máximo. Entretanto, gabaritos de curvas elaborados com o 

uso de tractrix integrator podem ser usados para se determinar valores de arraste 

transiente. 

A Figura 2.6 mostra os componentes que definem a ocupação de um veículo 
longo em uma curva. 

lARGURA DO PAVIMENTO 
NA CU RVA 

/ 

CENTRO DE GIRO 

FIGURA 2.6 - Esquema dos componentes de uma conversão 



Até atingir o estado de arraste uniforme, e a partir do momento em que a 

unidade tratora começa a sair da curva, o veículo produz quantidades variáveis de 

arraste - arraste transiente. Nesse caso, as trajetórias seguidas pelo eixo traseiro da 

unidade tratora e pelos demais eixos da configuração são denominadas curvas 

/J:_actrix. O problema de arraste transiente pode ser reduzido à determinação de uma 

série de curvas tractrix. 
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A seguir, a Figura 2. 7 mostra a determinação de curva tractrix para o estado 

de arraste transiente, onde WB l (distância entre eixos) permanece sempre constante. 

CURVA DE DIRECIONAMENTO 

CURVA 7RACTRIX 

I 

LOCAUZACAO 4 

t 
WB I 

r HI I 
l 

t 

FIGURA 2. 7 - Determinação passo a passo de curva tractrix. 

Fonte: FANCHER & MATHEW (1987) 

Dois conceitos devem ser definidos: curva de arraste é a curva representada 

pela trajetória do centro do eixo traseiro da última composição quando um veículo faz 

uma conversão, enquanto que swept path constitui a curva de trajetória crítica, ou 

seja, a trajetória da extremidade traseira interna do veículo, como mostra a Figura 2.8. 

Para a determinação de sobrelarguras, é relevante a curva de trajetória crítica (swept 

path), pois estabelece a largura total de ocupação do veículo. 
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SWEATMAN et ai. (1991) demonstram que o motorista direcionao veículo 

de forma a controlar as distâncias de obstáculos em relação aos eixos traseiros, e que 

a largura total de ocupação no final da conversão é, em geral, a dimensão crítica. 

SCHUURMAN ( 1989) define swept path como o conjunto de pontos que se 

localizam dentro da projeção do veículo na via, durante qualquer momento da 

manobra em consideração. Determina-se a largura total de ocupação somando-se o 

arraste, a largura do veículo e um componente de segurança. 

Tt·ajetoria da extremtdade 
d ianteira exte rna do veiculo 

La rgura total 
de ocupacao 

Trajeloria d a exlt·emidade 
traseira in tern a do veicu lo (swepl palh) 

FIGURA 2.8 - Ocupação de um veículo combinado em curva de raio restrito 

Na Comunidade Economica Européia (CEE), a fa ixa total de ocupação faz 

parte do critério de projeto na construção de vias, desct i to na Diret iva 85/3/EEC 

segundo SCHUURMAN ( 1989), que impõe um limite dimensional para assegurar que 

os tamanhos dos veículos e das vias sejam compatíveis entre si. No anexo 1 da 

Diretiva lê-se: " ... qualquer veículo motor ou veículo combinado em movimento deve 

ser capaz de executar uma conversão dentro de uma faixa circu lar de raio externo 

igual a 12,5 metros e raio interno igual a 5,3 metros". Alguns países europeus 

impõem restrições mais severas em relação à largura da faixa de ocupação. Uma das 

mais importantes é a limitação quanto a quantidade de swing out (desvio da 

extremidade traseira externa do veículo ao entrar na curva), que restringe o 

direcionamento do veículo de forma a satisfazer o requisito dos raios mencionados. 

Para ilustrar a importância da largura do veículo no arraste, MacADAM et ai. 

( 1992) fi zeram simulações sobre a circulação de mobile homes. Elas produzem 

valores de arraste muito maiores que VCLs e, consequentemente, requerem larguras 
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de ocupação maiores. Os elementos principais para que isso ocorra são o 

comprimento e a largura das composições. Se a largura das mobile homes fosse a 

mesma da maioria dos veículos pesados (2,4 a 2,6 metros), a largura da faixa poderia 

ser reduzida. Consequentemente, a largura dos veículos é um fator importante na 

avaliação do seu desempenho em curva. 

O desvio de trajetória (swing-out), exibido pela extremidade traseira externa 

das mobile homes, ocorre devido a localização dos eixos traseiros em um ponto 

próximo ao centro da composição. Já para a maioria dos VCLs, esse comportamento 

pode ser desprezado, pois possuem balanços traseiros menores. Como exemplo, em 

uma curva à direita de raio igual a 15,0 metros, a extremidade traseira externa de uma 

mobile home (de 24,4 metros de comprimento) avança cerca de 0,6 metro sobre a 

faixa esquerda da via. Se o trator tosse capaz de girar num raio de 7,5 metros, o 

desvio seria maior, em aproximadamente 1,8 metros. Conclui-se que a diminuição do 

arraste, apresentada por veículos capazes de executar curvas fechadas, é compensada 

pelo aumento de desvio da trajetória em direção à faixa esquerda da via. 

Ainda no estudo sobre mobile humes, MacADAM et ai. ( 1992) definem: "a 

quantidade de espaço disponível é naturalmente determinada pela geometria da 

conversão, descrita pela largura da faixa pavimentada, bem como pelo raio da guia 

(ou bordo do pavimento). 

MORRISON ( 1972) fez um estudo baseado na dinâmica de veículos, que 

incorpora a influência de pneus, capacidade de aceleração e frenagem e demais 

caracterí sticas que interferem no movimento. Como visto anteriormente, para a 

análise dos fenômenos que ocorrem quando um veículo trafega a baixa velocidade 

(até aproximadamente 16 km/h) naó é necessário considerar esses parâmetros, pois 

quanto maior a velocidade, maior a aceleração lateral do veículo e menor a 

quantidade de arraste. O problema de arraste é crítico quando o veículo trafega por 

interseções rodoviárias e urbanas, onde os raios de curva são pequenos e os limites de 

velocidade são reduzidos para impedir o tombamento das composições. 

2.2.2 Modelos de simu/açfio 

A aplicação de fórmulas matemáticas, como a que define uma curva tractrix, 

em modelos computacionais, permite a determinação dos valores transientes de 

arraste, ou seja, a sua variação ao longo da trajetória em curva para qualquer 
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condição específica. A simulação de um veículo em uma conversão mostra que o 

arraste aumenta com o aumento do grau de curvatura, até o ponto em que atinge uma 

condição de arraste constante. Esse ponto nos dá o valor de arraste máximo que 

aquela configuração pode desenvolver para determinado grau de curvatura e ângulo 

de deflexão. 

Alguns modelos de computador desenvolvidos fornecem apenas os pontos das 

envoltórias das curvas de conversão dos veículos, enquanto outros fornecem também 

os valores numéricos de arraste máximo ou largura total de ocupação. 

Os modelos desenvolvidos até o momento empregam a teoria da curva 

tractrix, descrita no item 2.2.1. Essa é a teoria básica para os programas de simulação 

que representam o arraste a baixa velocidade. Como visto anteriormente, os eixos 

traseiros das composições de um veículo longo, que trafega a baixa velocidade, 

arrastam-se para dentro da curva descrevendo uma curva interna diferente da curva 

que descrevem os eixos da unidade líder. A curva de arraste a baixa velocidade é 

função da trajetória da unidade líder, dependendo das formas de acoplamento das 

composições e das distâncias entre eixos. 

Em 1984, na Alemanha, um grupo de estudantes da Universidade de Stuttgart 

desenvolveu um programa, ao qual chamaram SHLEPP 18, que gera curvas de 

arraste de veículos unitários e articulados. O programa foi feito na linguagem 

FORTRAN e os dados de entrada para os cálculos são as dimensões do veículo, a 

velocidade angular do giro da direção feito pelo motorista e a velocidade de 

operação. Além de considerar velocidade angular constante, permite variações como: 

velocidade angular linearmente crescente e decrescente, e quadraticamente crescente 

e decrescente. Apesar de ter-se conseguido o programa executável do SHLEPP 18, 

foram infrutíferas as tentativas de operá-lo devido as restrições do programa gráfico a 

ele associado. 

Na Holanda, um programa ele simulação, elaborado no TNO ROAD

VEHICLES RESEARCH INSTITUTE ( 1986), calcula a largura total de ocupação. 

O modelo foi construído com base nos princípios de dinâmica de veículos e considera 

o movimento dos veículos como resultado de forças laterais e de inércia. Os efeitos 

de inclinação e irregularidades da superficie do pavimento não foram considerados. 

Os resultados são apresentados graficamente, a linguagem usada é FOR TRAN 77 e o 

programa é executável em equipamento digital V AR ll /750. 
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Outros modelos foram desenvolvidos com objetivos similares. MORRISON 

( 1972) desenvolveu um modelo que considera os efeitos da velocidade e aceleração 

lateral. O modelo foi usado para prever a operação de cinco semireboques em relação 

ao arraste, em testes em escala real. 

MORRISON ( 1972) afirma que o modelo explora os efeitos dos pneus, e 

conclui que aqueles que negligenciam essa dinâmica podem produzir erros da ordem 

de 35%, para alguns veículos, e sob determinadas condições". Por essa razão, seu 

critério é usado por muitos pesquisadores na formulação e desenvolvimento de novos 

programas. 

No Canadá, o Ministry's Planning Services Branch, através de um estudo de 

GARLICK et ai. ( 1993), montou um grupo de pesquisa para desenvolver um 

programa de microcomputador acurado, interativo e de baixo custo, capaz de gerar 

gabaritos de arraste para qualquer tipo de veículo e conversão. O programa foi 

denominado PathTracker. De acordo com a descrição do estudo, "a validade da 

metodologia do PathTracker é estabelecida através da derivação das curvas e da 

demonstração de que sua aproximação é globalmente estável". 

Neste estudo, o programa usado no processo de simulação de arraste é 

denominado AutoTURN, desenvolvido por TRANSOFT SOLUTIONS (1992). O 

AutoTURN opera dentro da plataforma do AutoCAD para gerar curvas de arraste a 

baixa velocidade, baseado em processo interativo para a representação da swcpt path 

e das trajetórias dos pneus dos veículos. 

O AutoTURN determina a localização e a orientação do veículo na via, 

conforme se direcione ao longo de uma trajetória pré-definida. Essa trajetória é 

percorrida pelo centro do eixo direcional dianteiro da unidade tratora. 

O banco de dados do programa contém um conjunto de veículos estabelecidos 

pela AASHTO ( 1990) mas podem ser definidos, pelo usuário, outros veículos de 

dimensões variadas e configurações similares. Pode-se adotar e alterar parâmetros tais 

como distâncias entre eixos, comprimentos, larguras e ângulos de direcionamento. 

As simulações feitas com o AutoTURN empregam método de análise 

incrementai (de curva tractrix), através de avanços constantes da unidade tratora. 

Não são considerados atrito de pneus e condições da superficie da via, já que a 



condição de arraste a baixa velocidade não se manifesta pela dinâmica de veículos, 

mas apenas pelas características dimensionais. 
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Segundo o manual da TRANSOFT SOLUTIONS (1992), resultados de 

simulação do AutoTURN foram verificados em relação à medidas de campo e 

métodos analíticos, e mostraram-se adequados e compatíveis. Entretanto, deve-se 

considerar que as trajetórias geradas pelos veículos são hipotéticas, já que não é 

possível para o operador segui-las fielmente ao longo da via real. Por essa razão, 

recomenda-se que os resultados sejam julgados de maneira conservadora, prevendo

se afastamentos laterais para o movimento dos veículos. 

Nos Estados Unidos, nos últimos vinte e cinco anos, pesquisadores da Divisão 

dt: Pt:squisa em Engenharia do UMTRI têm desenvolvido ferramentas para a 

simulação de veículos por computador. O primeiro esforço desse grupo na área de 

determinação de curvas de arraste foi o TRUCK OFFTRACKING MODEL (TOM) 

( 1986), que foi posteriormente usado pelo California Department o f Transportation 

(CAL TRANS) e, segundo consta, está sendo adaptado para uso em 

microcomputadores. Esse modelo fornece curvas de arraste de veículos simples e 

combinados, bem como valores de arraste máximo. 

Na Austrália, em 1986, foi desenvolvido o programa VEHICLE/PATH (ou 

VPATH) pelo QUEENSLAND MAIN ROADS DEPARTMENT, conforme 

descrevem SWEATMAN et ai. ( 1991 ). É um programa com fortes capacidades 

técnicas que tem sido usado por autoridades de tráfego do país, e que também trata 

da análise e cálculo de larguras de ocupação baseando-se em manobras críticas dos 

veículos. Não foi possível obter detalhes técnicos desse programa. 

A Tabela 2.1 apresenta os softwares e programas citados na literatura 

consultada, incluindo programas de simulação e análise de desempenho de veículos 

usados em pesquisas anteriores. Nem todos se aplicam ao problema de arraste a baixa 

velocidade; os programas que exploram a influência de vários parâmetros em 

operações de manobra, frenagem, tombamento e direção foram citados a título de 

divulgação de sua existência ao meio técnico brasileiro. 
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TABELA 2. I - Softwares e programas encontrados 

Nome Aplicação Autor Data 

Tractrix Integrator Modelo de escala variável, SAE 1962 

traça curvas tractrix para 

veículos combinados 

Modelo de Morrison Prevê a operação de semi- Morrison 1972 

reboques baseando-se na (1972) 

dinâmica de veículos 

Truck Offiracking Gera curvas de arraste de UMTRI 1979 

Model (TOM) veículos unitários e (EUA) 

articulados 

SHLEPP 18 Gera curvas de arraste de Universidade 1984 

veículos unitários e de Stuttgart 

articulados (Alemanha) 

Modelo Holandês Calcula larguras de TNO Road- 1986 

ocupação de veículos Vehicles 

combinados, baseando-se na Research 

I dinâmica de veículos Institute 

\1 VEHICLE/P A TH Calcula larguras de Queensland 1988 

( ~1.)"\ \\ 
ocupação e gera curvas de Main Roads 

arraste de veículos simples e Department 

combinados (Austrália) 

PathTracker Gera curvas de arraste de Ministry's 1990 

veículos simples c Planning 

combinados Services 

Branch 

AutoTURN Simula conversões de Transoft 1993 

veículos simples e Solutions 

combinados em traçados 

I específicos 

t AUTOSIM Gera programas de UMTRI 1990 

simulação de veículos 

específicos 
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Nome Aplicação Autor· Data 

TRUCKSIM Extensa gama de UMTRI 1994 

simulações de veículos 

Simplified Models for Conjunto de programas de UMTRI 1990 

Tmck Braking and simulação de desempenho ( 1990a) 

Handling de veículos 

Static Roll Model Prevê ângulo de UMTRI 1990 

tombamento em estado 

estacionário x aceleração 

lateral para veículos simples 

e veículos combinados 

Dynamic Roll Prevê tombamento de UMTRI 1990 

Model veículos simples e 

combinados em 

conversões em regime 

permanente 

Straight-Line Prevê resposta de frenagem UMTRI 1990 

BrakingModel de veículos simples e 

combinados 

Pitch-Piane Prevê vibrações no UMTRI 1990 

Ride Model movimento de veículos 

simples e combinados para 

dados de perfis de rodovias 

Low-Speed Prevê trajetórias seguidas UMTRI 1990 

Offtracking Model por veículos simples e 

combinados 

Phase 4 Model Prevê direcionamento, UMTRI 1990 

tombamento e frenagem de 

veículos simples e 

combinados 

Yaw-Roll Model Prevê direcionamento e UMTRI 1990 

tombamento de veículos 

simples e combinados a 

velocidade constante 
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2.3 Principais resultados de pe~·quisas anteriores 

2.3.1 Operaçlio de veículos combinados em cun•as 

O arraste é um dos problemas mais sérios que um veículo combinado sofre ao 

fazer uma conversão a baixa velocidade. Como mostra BECKHAM (1994), entre 

outros, no caso de interseções rodoviárias, o arraste a baixa velocidade produzido por 

VCs pode provocar prejuízos em acostamentos não pavimentados ou objetos 

adjacentes às vias; no caso urbano, pode ser interpretado como ameaça à segurança 

de veículos e pedestres. 

MILLAR & W AL TON ( 1985) também pesquisaram o fenômeno e verificaram 

que, além da velocidade de operação, a superelevação na curva também pode 

provocar um efeito significativo na quantidade de arraste. Se uma configuração 

trafega a maior velocidade, a força centrífuga pode reduzir o arraste para zero ou 

abaixo de zero, produzindo o efeito de arraste negativo. No entanto, a velocidade de 

operação do VC é restringida pelo fator tombamento, que pode ocorrer mesmo antes 

de o veículo apresentar arraste negativo. Dessa maneira, um semireboque a baixa 

velocidade, numa curva altamente superelevada, pode produzir um valor considerável 

de arraste em direção à parte interna da curva. 

Em relação ao desempenho de veículos, simulações por computador feitas 

pelo TRANSPORTATION RESEARCII BOARD (TRB) (1989) indicam que o 

Semi reboque longo de 2 1 ,O metros de comprimento, aprovado pelo STAA, apresenta 

arraste maior que qualquer veículo de projeto da AASHTO. Já o Twin Trailer 

(equivalente ao Western Doublc), com reboques de 8,5 metros e 2 1,95 metros de 

comprimento total, tem características de arraste mais favoráveis que um semireboque 

de 13,7 metros de comprimento. 

Um double tipo Twin Trailer é menos crítico que um sernireboque de cerca de 

19,0 metros de comprimento, sendo compatível com os padrões geométricos 

estabelecidos pela AASHTO, segundo o TRB * apud WIDMER ( 1990a). Seu estudo 

indica, também, que várias configurações de VCs podem trafegar de forma favorável 

* TRANSPORTATJON RESEARCH BOARD (l'RB) (1986b). Twin trailer trucl<s. TRR Special 
Report 211. 
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em sistemas viários que forem compatíveis com o tráfego de semireboques longos 

com eixos espaçados, por serem críticos em termos de arraste. 
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O Rocky Mountain Double é mais estável que os doubles convencionais e 

mais manobrável que o Turnpike Double. Sendo assim, dispõe de um sistema de rotas 

mais extenso para seu tráfego. Em um estudo conduzido pelo WHI ( 1992), observou

se que, devido as pobres características de conversão, apresentando maior arraste, o 

tráfego de Turnpike Doubles fica limitado às rodovias interestaduais e vias com 

pedágios, sendo menos frequente nas rodovias do oeste dos Estados Unidos. 

O referido estudo mostra que o Triple é um veículo que produz repetições de 

carga que representam menores tensões sobre pavimentos e pontes, pois distribui a 

carga em número de eixos e espaçamentos maiores; devido ao seu tamanho e peso, 

trafega nas vias de maior capacidade. Dm Triple de 32,0 metros de comprimento faz 

uma conversão tão bem (ou melhor) que um semireboque de 19,8 metros. A 

preocupação com sua estabilidade tem sido minimizada devido a atenção dada à 

manutenção do equipamento, à qualificação de motoristas e seleção de rotas. Em 

consequência disso, seus relatórios de segurança têm sido melhores que os de 

qualquer outra configuração de VCL. 

No Canadá, desde Janeiro de 1980, transportadores em geral receberam 

permissão de operar veículos com comprimentos que excedam o comprimento 

1náximo legalizado de 23,0 metros, na malha viária constituída de pistas com quatro 

faixas de tráfego (duas por sentido). Segundo BURNS ( 1983 ), os experimentos 

iniciais foram feitos em Saskatchewan, com rodotrens triplos (Triple Trailer Trains) e 

Rocky Mountain Doubles. São empregadas hoje, na maioria, unidades trataras com 

distância entre eixos que variam de 4,6 a 6, l metros, dependendo do tipo de via mais 

usada. 

Em relação aos tipos de acoplamento em estudo, um B-train de 9 eixos arrasta 

cerca de l ,07 metros mais que um semi reboque convencional de 5 eixos com uma 

carreta de 13,72 metros. FANCHER & BAREKET (1993), patrocinados pelo 

Departamento de Transportes de Michigan (MDOT), fizeram uma verificação do 

impacto de veículos de carga na segurança do tráfego e suas características de 

operação. O objetivo do trabalho é mostrar às autoridades os efeitos do tráfego de 

veículos mais pesados e longos com relação à compatibilidade estrutural de 

pavimentos e segurança, já que não foi concedida para esse Estado permissão legal 



·' para o tráfego do Semireboque de 22,6 metros (53 pés), Turnpike Double, Rocky 

Mountain Double e Triple. 
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DECABOOTER & SOLBERG ( 1989) relatam experiências feitas pelo 

Wisconsin Department ofTransportation (WDOT), em contrato negociado com a 

Universidade de Wisconsin, usando veículos reais em interseções urbanas para 

verificação de seu desempenho. Foi usado um sistema de fototriangulação no terreno, 

com o emprego de cinco câmeras de lentes reflexivas simples montadas em tripés e 

localizadas estrategicamente nas interseções. As câmeras foram posicionadas de 

forma que os veículos fossem vistos durante toda a conversão, para que fosse obtida 

boa caracterização geométrica. 

A partir da fotogrametria foram medidas, no laboratôrio da Universidade, 

imagens de fotocoordenadas dos veículos e de pontos de controle, usando um sistema 

de projeção digital. Foram examinados os movimentos de mais de 80 veículos, e uma 

das observações obtidas foi o avanço do trator/unidade líder sobre a faixa da esquerda 

nas conversões à direita, para que a extremidade traseira da composição não atingisse 

a guia ou acostamento devido ao arraste. Felizmente verificaram que, nesse caso, 

haviam intervalos de tempo suficientes para as manobras até que surgisse outro 

veículo na direção oposta. 

2. 4 Normas e procedimentos padro11izados de projeto geométrico em uso 110 Brasil 

e no exterior 

De acordo com um estudo elaborado pelo TECHNICAL COUNCIL 

COMMITTEE (ITE) ( 1992), critérios de projeto geométrico e operação devem 

basear-se nas características dos veículos que usam as rodovias e nas características 

dos motoristas que operam esses veículos, as quais devem abranger amplos aspectos 

de comportamento individual. Uma vez estabelecidas, características de motoristas 

permanecem relativamente estáveis, no entanto, dimensões e capacidade de 

desempenho dos veículos mudam continuamente, resultando em diferente composição 

de veículos na via. Assim, é de grande importância que o projeto geométrico e o 

critério operacional reflitam, não as características de veículos passadas, mas as atuais 

e futuras características. 



30 

Nos Estados Unidos e no Brasil, bem como em outros países, o projeto 

geométrico de vias nos aspectos horizontal e vertical é baseado no "Livro Verde" da 

AASHTO ( 1990). Institutos de pesquisa, empresas de projeto, orgãos de 

regulamentação de veículos e aprovação de projetos e o meio acadêmico usam os 

procedimentos da AASHTO. Algumas vezes apenas como ferramenta de apoio e 

outras, como fornecedora de informações e dados relevantes para critérios de projeto 

de rodovias e vias urbanas, vias rurais, interseções, capacidade de vias etc .. 

Muitas das informações mais importantes para este estudo, a respeito do 

projeto geométrico de interseções compatíveis com a circulação de veículos 

combinados longos, foram obtidas do livro da AASHTO. A publicação do ITE 

( 1992) trata do problema com ênfase nas características de desempenho dos veículos, 

uam.lo, aos engenheiros de transporte, condições de promover a acomodação de 

VCLs na rede rodoviária expressa, rural e urbana. O estudo cita o manual da 

AASHTO ( 1990) e afirma nao ter a intenção de substituí-lo, apenas complementar as 

informações ali contidas. Outro livro tomado como base para a elaboração de 

projetos é o TRB-HCM ( 1985), que apresenta procedimentos para determinação da 

capacidade de tráfego e nível de serviço em rodovias. 

No Brasil, são usados procedimentos compilados pelo DEPARTAMENTO 

NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM (DNER), para o projeto de vias 

federais, e pelos Departamentos de Estradas de Rodagem (DERs) dos Estados, 

associados às normas do DNER, para o projeto de vias estaduais, municipais e 

urbanas. Esses procedimentos também são, em sua rnaioria, baseados nas publicações 

da AASHTO, em particular nas edições mais antigas elas décadas de 60 e 70. 

São descritos, a seguir, alguns dos procedimentos do DNER ( 1973) 

padronizados no Brasil. Essas normas foram aprovadas pelas Portarias números 19, 

de 1949, e 348, de 1950, reeditadas em 1973. São alguns dos poucos procedimentos 

encontrados que relacionam-se direta ou indiretamente ao transporte de cargas por 

veículos pesados. São considerados apenas os veículos unitários sem acoplamento de 

reboques, e o trator/semireboque semelhante ao caminhão WB-40 da AASHTO. 

A classificação técnica se complementa com a classificação funcional das 

estradas. Assim, as vias de Classe li e 111 (técnica) fazem parte do Sistema Arterial 

Primário e Secundário (funcional), respectivamente, sendo compostas de pistas 

simples e os seguintes volumes de tráfego: 
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• Rodovias de Classe 11 - Volume médio diário (VMD) de 700 a l.400 veículos~ 

• Rodovias de Classe 111 - VMD de 300 a 700 veículos. 

Para pistas de rolamento com 2 faixas de tráfego adotam-se de 6,0 a 7,0 

metros de largura (3,0 a 3,5 metros por faixa). As pistas são providas de 

acostamentos da ordem de 1,0 a 2,0 metros de largura para as Classes III e li, 

respectivamente. 

O Artigo 32 de DNER (1973) trata do problema da sobrelargura (s), ou 

superlargura, que deverá ser determinada nos trechos curvos pela fórmula: 

(3) 

A sobrelargura (s), em metros, é função do número de faixas de tráfego (11), 

raio de curvatura (R), em metros, velocidade diretriz (V}, em km/h, e distância entre 

eixos do veículo (b), em geral considerada igual a 6,0 metros. 

A primeira parcela da fórrn. (3) decorre de considerações geométricas, e a 

segunda, de observações empíricas que fornecem uma folga adicional para compensar 

a dificuldade de se avaliar o arraste nas curvas. O referido artigo das normas 

aconselha que devem ser desprezados valores de sobrelargura inferiores a 0,40 metro, 

pois sua eficácia não compensa o custo e o trabalho para as modificações. 

Os raios mJnimos das curvas são calculados pela fórm. ( 4) e arredondados 

para facilitar o projeto. 

v2 
Rmin = ( ==--) 

127 emax +f 

Onde Rmin= raio de curva mini mo, em m~ 

V = velocidade diretriz, em km/h ~ 

(4) 

f = coeficiente de atrito transversal entre pneu e pavimento, adimensiona l ~ 

emax= superelevação máxima, em m/m. 

Verifica-se nas normas que os cruzamentos e entroncamentos de vias devem 

possuir eixos ortogonais, tanto quanto possível, para facilitar os fluxos de tráfego. E 
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Verifica-se nas normas que os cruzamentos e entroncamentos de vias devem 

possuir eixos ortogonais, tanto quanto possível, para facilitar os fluxos de tráfego. E 

deve ser prevista uma faixa de domínio que possibilite distâncias de visibilidade 

mínimas para a via preferencial. 

Posteriormente, o DNER ( 1975) mostrou uma atualização das normas de 

1949 referentes aos critérios para o projeto de rodovias em áreas rurais. Afirma que 

as metodologias apresentadas nesse estudo não devem ser encaradas de forma rígida, 

pois ainda se esperam pesquisas mais aprofundadas sobre as características nacionais, 

de modo a permitir a elaboração de normas e diretrizes definitivas. 

Algumas das recomendações do DNER ( 1975) para vias rurais de Classes li e 

III, em regiào ondulada, são as seguintes: 

• Largura de faixa de rolamento igual a 3,6 metros; 

• Largura mínima de acostamento externo igual a 2,5 metros . 

Segundo o DNER * apud IPR ( 1976), para a escolha das dimensões dos 

veículos de projeto são considerados os fatores: 

• Dados fornecidos por fabricantes de veículos e algumas medidas locais; 

• Limitações impostas por leis vigentes; 

• Estudos feitos em outros países. 

O estudo conclui que, já que a divergência era relativamente pequena entre os 

veículos do Brasil e dos Estados Unidos, não havia razão suficiente para se deixar de 

usar as tabelas de dimensões norte-americanas, até que pesquisas mais completas e 

recentes permitissem fixar, com precisão, as características recomendáveis ao nosso 

país. 

A AASHTO não tem procedimentos para rotatórias pois esse tipo de 

interseção é raro nos Estados Unidos, entretanto, tem procedimentos para o cálculo 

de sobrelarguras de vias canalizadas ou ilhas divisórias. O critério da AASHTO 

* DNER ( 1973). Normas para o projeto de estradas de rodagem. Ministério dos Tram.portes 
apud INSTITUTO DE PESQUISAS RODOVIAJUAS (1976). Manual de projeto de interseções. 
Elaborado em I969. Rio de Janeiro, Instituto de Pesquisas Rodoviárias. 
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despreza valores de sobrelargura inferiores a 0,60 metro e a fórmula para seu cálculo 

considera: 

• Número de faixas; 

• Largura do veículo de projeto, de pneu a pneu; 

• Balanço dianteiro do veículo; 

• Largura e distância entre eixos do veículo; 

• Raio da curva; 

• Velocidade de projeto. 

A determinação da largura de faixas é função do volume de tráfego e dos 

tipos de veículos, e a escolha de raios de curvas considera os tipos de veículos e a 

velocidade de projeto na interseção. 

As interseções não canalizadas, segundo a AASHTO ( 1990), utilizam o menor 

espaço de área possível, portanto, devem ser usados os gabaritos de conversão dos 

veículos para a escolha dos raios das curvas. É mais prático que as curvas de 

interseções não canalizadas sejam compostas de raios duplos ou triplos, exceto nos 

casos em que o veículo de projeto não ocupa parte da faixa de tráfego adjacente. 

3 - CENTERED COMPOUND CURVE 
120' - 40'-120' RADII : Of'f'SET 5 ' 

WB- 40 DESIGN 
VEHICLE PATH 

' 

FIGURA 2.9- Projeto de curva para um semireboque WB-40. 

Fonte: AASHTO (1990) 
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A Figura 2.9 ilustra um caso em que se emprega esse método. O afastamento 

lateral do veículo em relação às bordas do pavimento não deve ser menor que 22,8 

em ou maior que 60,0 em. O processo se aplica tanto para curvas à direita como à 

esquerda. Nesse tipo de interseção, como a velocidade de projeto considerada é 

baixa, os veículos maiores podem ocupar parte do acostamento nas curvas, não 

havendo necessidade de faixas de desaceleração. Entretanto, se o volume de tráfego 

for alto, devem ser construídas faixas de desaceleração e acostamento (parcial ou 

inteiro). 

A AASHTO se baseia nas características de conversão do veículo WB-50 

(Semireboque de 16,8 m) para os procedimentos de projeto geométrico de 

interseções. Para o cálculo de sobrelarguras, considera o caminhão unitário de 2,6 m 

u~ largura como veículo de projeto, e sugere um pequeno aumento nos valores 

quando for significativo o tráfego de semireboques. 

Como o arraste aumenta com a diminuição da velocidade, interseções em 

nivel, entradas e pátios de manobra de terminais de carga, entre outros, são 

considerados locais críticos para o movimento de grandes veículos. Conversões à 

direita impõem maior dificuldade de manobra devido a raios menores e a existência de 

guias, placas de sinalização, tráfego oposto ou outros obstáculos. AJgumas 

publicações, como TRB ( 1986) e ( 1989), trazem mais informações a respeito desse 

problema. 

No passado, nas rodovias norte-americanas, curvas de raios menores e faixas 

estreitas tinham a necessidade de sobrelarguras, mesmo considerando que as 

velocidades de percurso eram menores. Atualmente, segundo a AASHTO ( 1990), a 

geometria das rodovias interestaduais permite o movimento de VCLs, tanto em 

curvas como em rampas, de forma a não afetar de forma significativa a segurança dos 

usuá rios ou as bordas dos pavimentos e acostamentos. Entretanto, como tem havido 

um crescente aumento de velocidade de operação, certas condições de curvatura e 

dimensões de veículos impõem algumas modificações nas larguras dos pavimentos. 

O WHI ( 1992) informa que milhares de quilômetros de rodovias nos Estados 

Unidos foram construídos com altos padrões, mas não são usados eficientemente e 

com aproveitamento total de suas capacidades. As vias têm bons pavimentos, larguras 

e acostamentos adequados, pontes com capacidades de carga suficientes e, muitas 

vezes, volumes de tráfego relativamente baixos. 



2.4.1 Definiçfio e nomenclatura de interseções 

Interseções são os setores de vias que possibilitam o cruzamento ou 

redirecionamento (entroncamento) de duas ou mais vias. No Brasil, segundo 

PIMENTA & OLIVEIRA ( 1990), as interseções são divididas em cruzamentos (em 

nível ou em desnível), entroncamentos (simples ou canalizados) e rotatórias. 
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O DNER * apud IPR ( 1976) define interseção como sendo a área onde a 

corrente principal da rodovia é interceptada por veículos provenientes de ruas ou de 

outras rodovias federais, estaduais ou municipais. Em uma interseção pode-se ter 

vários cruzamentos. A palavra entroncamento pode ser usada como sinônimo, mas 

prefere-se adotar interseção. De acordo com o DNER, as interseções em nível 

dividem-se em interseções canalizadas e não canalizadas, e as rotatórias são 

denominadas interseções giratórias. 

Nos Estados Unidos, A AASHTO ( 1990) classifica interseções em interseções 

em nível ou em desnível, não especifica o caso de rotatórias, e recomenda que uma 

interseção em nível permita o cruzamento ou entroncamento de no máximo duas vias. 

Em cada caso particular o tipo de interseção é determinado pelo número de vias 

envolvidas, topografia, padrão de tráfego e tipo de operação esperada. 

As rotatórias são muito comuns no Brasil. Encontra-se referência a esse tipo 

de interseção na Austrália, denominada roundabout, segundo LA.t'viM et ai. ( 1992). 

Acredita-se que são também encontradas na Inglaterra, com a mesma denominação. 

Nos Estados Unidos, conforme mostram HOLZMANN & MAREK ( 1992), houve 

dias em que existiram as rotatórias, então chamadas circular intersections. Hoje, de 

modo geral, não se tem referência ao seu uso nesse país. 

Segundo MASON et ai. ( 1993) e AASHTO ( 1990), as interseções rodoviárias 

variam em tipo, tamanho e função. Seus aspectos geométricos são influenciados por 

quatro elementos básicos: fatores humanos, características de tráfego, elementos 

fisicos e aspectos econômicos. Tamanho e características operacionais dos veículos 

que poderão usar uma interseção em nível são considerações prioritárias para o 

projeto geométrico. 

* DNER ( / 973). Normas tlara o projeto de estradas de rodagem. Ministério dos Tram,portes 
apud INSTITUTO DE PESQUISAS JWDOVIÁRIAS (1976). Manual de projeto de interseções. 
Elaborado em /969. Rio de Janeiro, Instituto de Pesquisas Rodoviárias. 



36 

Apesar da diversidade na nomenclatura de interseções, foi adotada, neste 

estudo, uma definição similar à do DNER * apud IPR ( 1976) e AASHTO ( 1990), 

observando-se procedimentos da Legislação de Trânsito do Brasil segundo LAZZARI 

& WITTER ( 1991) e incluindo as rotatórias como fizeram PIMENTA E OLIVEIRA 

( 1990). Futuramente, poderá ser estudada a possibilidade de adoção desta 

nomenclatura, por parecer adequada e simples. Neste sentido, as interseções dividem

se em: 

• Interseções em nível, simples ou canalizadas. Neste grupo estão as interseções 

em forma de T ou Y (entroncamentos), em forma de cruz (cruzamentos) semi

circulares ou em forma de diamante, e rotatórias; 

• Interseções em desnível, simples ou canalizadas, que por sua vez subdividem

se em interseções em forma de T ou Y (entroncamentos), trevos de 2 ou 4 

ramos, e rotatórias. 

O projeto geométrico de uma interseção tem características próprias. O 

projetista deve concebê-la de maneira a atender o volume de tráfego previsto e os 

tipos de veículos. A velocidade de projeto na interseção deve ser tomada de 60 a 70% 

da velocidade de projeto da via; para o caso de ângulo de deflexão maior que 180 

graus, deve ser considerada metade da velocidade da via. 

2. 5 Tendências futuras para a uniformizaçrio e regulamentaçrio das dimensries 

dos ''eÍculos 

Assim como para outros modos de transporte, a demanda de transporte de 

cargas por veículos rodoviários tem aumentado. Por isso, cresce a necessidade de se 

acomodar nas rodovias veículos maiores e mais pesados. 

Neste estudo são descritas as tendências esperadas para os Estados Unidos, 

pois entende-se que o que ocorre naquele país, em termos de desenvolvimento de 

novos veículos, afeta também a construção e o uso de veículos no Brasil. O aumento 

* DNER (1973). Normas para o projeto de estradas de rodagem. Ministério dos Transportes 
apud INSTITUTO DE PESQUISAS RODOVI!ÍRIAS (1976). Manual de projeto de interseções. 
Elaborado em 1969. Rio de Janeiro, lnsfifuto de Pesquisas Rodoviárias. 
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nas dimensões e capacidades de veículos de carga tem sido recebido e procurado por 

operadores de transporte como um meio de atingir metas econômicas; e nosso país 

necessita, para seu desenvolvimento, do aumento de produção e redução de custos 

que a eficiência no transporte de cargas proporciona. 

Nos Estados Unidos, em 1989, os caminhões eram responsáveis pelo 

transporte de quase 40% de aproximadamente 6 bilhões de toneladas de carga 

transportada entre municípios, de acordo com uma pesquisa do ITE ( 1992). Na base 

de ton x milha, cerca de 25% eram feitas por caminhões. 

Com o aumento da demanda por caminhões, têm ocorrido aumentos no 

tamanho e peso dos veículos. O limite de peso médio cresceu, de 21,6 toneladas em 

1948 para 36 toneladas em 1982, com o STAA. Em 1949, o limite de comprimento 

era de 15,2 metros para um veículo combinado; em 1982, subiu para 21,95 metros 

(Western Double). 

Fabricantes de veículos que representam a filosofia de projeto norte-americana 

e européia têm discutido alguns pontos relevantes, conforme relatam SWEATMAN et 

ai. (1991 a): 

• Distâncias entre eixos, balanços dianteiros e estilos de cabine têm se 

modificado devido a mudanças na regulamentação e fatores operacionais; 

• Distâncias entre eixos normalmente variam muito na produção; 

• O ângulo máximo de direcionamento (steering angle) varia entre veículos 

europeus e norte-americanos; 

• O raio de direcionamento (steering whee/to road wheel) lambem é muito 

variável entre fabricantes. 

Na Austrália, segundo SWEATMAN ( 1994 ), a tendência mais recente é a do 

aumento no limite de comprimento de semireboques para 19,0 metros, além de novas 

configurações de rodotrens. 

Nos Estados Unidos, em relação aos veículos combinados longos, a nova 

visão estabelecida pelo ISTEA, segundo U. S. DEPARTMENT OF 
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TRANSPORTATION (1991), limita a operação de doubles e trip/es com mais de 36 

toneladas aos Estados onde operavam até 10. de Junho de 1991. Além disso, proíbe a 

expansão de rotas e a remoção de restrições de operação após essa data. 

O WHI ( 1992) relata que o ISTEA requer testes de segurança para VCLs e 

estudos feitos pelo Federal Highway Administration (FHW A), que poderão encorajar 

o Congresso norte-americano a retornar aos Estados o direito de determinar o papel 

que a tecnologia de caminhões deve desempenhar no desenvolvimento econômico 

Estadual. 

Na reunião do Motor Vehicle Size and Weight Committee, no 730. Encontro 

Anual do Transportation Research Board (TRB), discutiu-se o âmbito e a extensão da 

questão do desenvolvimento de pesquisa sobre tamanho e peso de veículos nos 

Estados Unidos. NICHOLS ( 1994), diretora executiva do WHI, afirmou que as 

decisões do ISTEA promoveram uma mudança fundamental e de longo alcance no 

direcionamento do sistema rodoviário de transportes do país. "Pela primeira vez na 

história, o Congresso americano declarou que toda inovação e desenvolvimento 

cessaria, que toda tecnologia afetando tamanho e peso de caminhões seria restringida 

àquela em operação regular em 1°. de Junho de 1991". Descrevo a seguir parte 

daquele discurso, que ilustra sérias consequências resultantes do congelamento de 

pesos e dimensões preconizado pelo ISTEA: 

" ... Ao invés da liberdade de desenvolver veículos e configurações que 

possibilitem a sat isfação das necessidades do país em participar do mercado mundial a 

preços competitivos, agora temos que adaptar o produto e a necessidade ao campo 

restrito de tamanho e peso. Não mais a indústria, trabalhando em parceria com 

departamentos rodoviários locais e outras indústrias regionais, tem a liberdade de 

desenvolver combinações de veículos eficientes, produtivas e seguras para o 

transporte da produção. 

O ano de 199 1 marcou a primeira vez que ocorreu um completo e total 

congelamento de produtividade, sem considerar os avanços em tecnologia , 

necessidades econômicas, competitividade nacional e a necessidade de preservação de 

recursos próprios. 

Acredito que veremos pressões crescentes no sentido de se aumentar os 

tamanhos de cavalos mecânicos/semireboques para satisfazer as necessidades dos 
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operadores, pois essa combinação não foi congelada pelo ISTEA. Canadá e México 

vêem o transpor1e por caminhões como uma ferramenta de desenvolvimento 

econômico; no Canadá, pesos e tamanhos têm uma vantagem de 80% em relação ao 

limite de 36 toneladas nos Estados Unidos. Os veículos operam em vias projetadas de 

acordo com os padrões da AASHTO, usando o mesmo tipo e qualidade de 

pavimentos e especificações para pontes. 

- 'Alguns Estados norte-americanos estão explorando maneiras de contornar o 

problema do congelamento, pois têm necessidades de desenvolvimento econômico a 

cumprir. Estas são algumas das situações absurdas derivadas das decisões do ISTEA: 

• Colorado está construindo um anel viário como parte da Interestadual ao 

redor de Denver para aliviar o congestionamento. VCLs não poderão usá-lo, 

pois não operavam nessa rota antes de Junho de 1991. Deverão continuar 

usando as rotas congestionadas por dentro da cidade; 

• ldaho requer mudanças em capacidades de peso para permitir o movimento de 

produtos minerais de sua fonte até uma fábrica em Montana. Não poderá fazê

lo, pois o transporte deverá usar 9,6 km da porção de Idaho no sistema 

interestadual, e o peso bruto em questão é legal somente em Montana; 

• Nebraska quer equalizar pesos com Wyoming mas não pode. Uma fábrica 

dentt o dos limites de Wyoming tem que receber açúcar de duas frotas 

diferentes de caminhões, devido a essa barreira artificial. 

Talvez a mais absurda das situações, causadas pelo congelamento, seja uma 

circunstância em que novos equipamentos comprados para satisfazer aos limites de 

peso de Wyoming (que são muito produtivos) não conseguem nenhum acréscimo de 

carga, apesar do número de eixos acrescentado para uso no lado de Nebraska. Como 

resultado, sem aumento produtivo, mas apenas maiores custos de equipamento, as 

taxas de transporte são maiores em Nebraska, resultantes do aumento de 

produtividade permitido em Wyoming. 

A introdução de VCLs mais pesados no estado de Wyoming promoveu as 

seguintes condições em um período de 5 anos, entre 1987 e 1992, para um único 

fabricante de produtos químicos: 
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• Aumento do transporte de 242.423 toneladas para 464.170 toneladas; 

• O aumento de produtividade possibilitou um investimento de capital da ordem 

de 51 milhões de dólares e a construção de uma sede adicional de 1 OS milhões 

de dólares. A introdução de VCLs nas suas operações teve, também, um 

efeito positivo no transporte ferroviário a partir da fábrica: a tonelagem 

transportada por ferrovia aumentou 268% no mesmo período. 

Após as decisões do ISTEA essas histórias de sucesso são coisa do passado. 

Os beneficios do transporte por caminhões, que poderiam incrementar iniciativas de 

qualidade do ar, menos congestionamentos e melhorar a qualidade de vida, estão 

confinados no que estava disponível em Junho de 199 1. Não apenas estamos presos 

aos padrões de produtividade de 30 anos atrás, mas a indústria está impedida de 

qualquer planejamento futuro. 

Sabemos que a demanda por transporte de carga continuará a crescer e que o 

tráfego de caminhões continuará a crescer também. Um estudo recente indicou que 

nos próximos 3 a 7 anos, 28,5% a mais de carga serão movimentados por caminhões 

e haverá um aumento de 26,5% em quilometragem. Esses números significam que 

alguma atenção deverá ser dada ao aperfeiçoamento do sistema de transportes. 

Tanto os que oferecem quanto os que usam têm um dilema: como poderão, 

juntos, fazer negócios? As chances são encontrar maneiras de construir veículos mais 

eficientes e produtivos ou aumentar o número deles nas rodovias. O ISTEA faz com 

que as soluções sejam infi ni tamente mais dificeis de se encontrar. 

Por que é tão dificil para engenheiros - civis e mecânicos - planejadores e a 

indústria, juntos, identificarem os problemas e as necessidades e então construir para 

o futuro, reconhecendo ao mesmo tempo os beneficios econômicos dessas atitudes?" 

(NICHOLS, 1994). 

NICHOLS (1 994) pergunta se alguém pode se lembrar da última vez, ou 

talvez da única vez, em que engenheiros e planejadores de departamentos de estradas 

de rodagem foram à indústria e questionaram quais seriam as necessidades futuras, 

como seriam os veículos, como seriam operados, o que operadores requisitariam da 

infraestrutura rodoviária? Em resumo, o desenvolvimento conjunto de padrões de 

desempenho. "Essa falha de comunicação colocou a questão dos procedimentos de 
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pesos e dimensões, de transporte de bens, nas mãos das agências de regulamentação. 

Elas são os atuais engenheiros de projeto". 

Em contraste com a legislação do ISTEA, de acordo com a SAE ( 1993 ), 

baseada na experiência e opinião de usuários de veículos pesados comerciais, tem-se 

testemunhado três razões importantes para inovações nos equipamentos de transporte 

rodoviário. Quando o preço do diesel subiu em 200 a 300%, a economia de 

combustível se tornou prioridade na indústria de caminhões. Os grandes fabricantes, 

em última instância, passaram a dominar o mercado com motores de alto torque, 

transmissões mais eficientes, refinamentos aerodinâmicos etc .. 

Uma segunda razão para mudança ocorreu na década de 80, impulsionada por 

três ações legislativas. Em 1980, o U.S. Motor Carrier Act (MCA) efetívamente 

liberou regulamentações sobre a indústria de caminhões, possibilitando maior 

competitividade entre os carregadores. Em 1982, o ST AA induziu a construção de 

equipamentos mais produtivos, mudando substancialmente a maneira como eram 

feitos os projetos, fabricação, operação e manutenção dos caminhões. O U.S. Tandem 

Truck Safety Act (TTSA), em 1984, finalmente refinou as modificações nos 

equipamentos. Ao invés de simples economia de combustível, essa segunda motivação 

para mudanças foi caracterizada por requisitos de maior produtividade dos 

equipamentos. 

Tem se observado, no passado recente, uma terceira onda de inovações, 

motivada pela crescente complexidade dos sistemas eletrônicos, preocupações com o 

controle ambiental e rigorosa regulamentação governamental. Veículos pesados têm 

se tornado mais sofisticados, eletronicamente, graças à aplicação exponencial de 

tecnologia de computadores no equipamento automotivo. Controles eletrônicos 

altamente sofisticados têm sido incorporados aos veículos comerciais, como uma 

maneira de resolver problemas de desempenho, operacionais, de segurança e 

ambientais. Hoje, a eletrônica controla motores, transmissões, freios e uma variedade 

de outros sistemas de veículos. Amanhã, a eletrônica deverá desempenhar um papel 

ainda mais importante nas operações de veículos comerciais, conforme mostram 

resultados de pesquisas sobre lntelligent Vehicle Highway Systems (IVHS), smart 

tractors and trai/ers, sistemas de freios eletrônicos e manutenção computadorizada. 

Como mostra o estudo da SAE (1993), a legislação governamental tem 

igualmente mudado a própria natureza dos veículos comerciais. Sistemas de freio 
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anti-trava de rodas são apenas alguns dos equipamentos obrigatórios que a indústria 

de veículos pesados deverá encarar nos próximos anos. Ainda se encontra em debate 

se o uso de C-dollies será obrigatório no futuro, bem como se o uso de pneus wide

base (super single) deverá ser banido. 

Desde 1987, tem sido dada atenção especial a sistemas de acoplamentos 

alternativos ao A-dolly. Quando entrevistados diretores do The Maintenance Council 

(TMC), 91% deles mostraram-se satisfeitos com o desempenho do A-dolly, no 

entanto, requerendo maior durabilidade de sua estrutura. Somente 1 dos 23 

entrevistados manifestou a opinião de que a indústria necessita de uma solução 

alternativa para o A-dolly. 

Não SOiile nle velhos problemas persistem, finaliza a SAE ( 1993 ), mas novos 

desafios têm surgido para satisfazer as futuras necessidades de equipamentos na 

indúst ria de caminhões. Acredita-se que os atuais engenheiros de projeto de veículos 

terão que exibir uma criatividade ainda maior que no passado. 

2. 6 Justijicatil'a para a rea/izaçtio desta pesquisa 

Dada a importância do problema de compatibilidade de VCLs com a 

geometria das vias, fora111 pesquisados resultados de estudos anteriores. No exterior, 

têm sido feitas investigações sobre o comportamento desses veículos em termos de 

tombamento, frenagem, aceleração e arraste. Como nos Estados Unidos os VCLs não 

têm permissão de tráfego irrestrito em vias secundárias, os estudos sobre o problema 

de arraste dão enfoque para o caso de vias urbanas e interseções em desnível. No 

Brasil, onde os veículos combinados têm acesso permitido às vias secundárias e 

rurais, não foram encontrados resultados de pesquisas sobre a compatibilidade de 

veículos combinados com a geometria de interseções em nível e rotatórias. 

Verificou-se, através da revisão bibliográfica, que os procedimentos usuais 

para projeto geométrico, em sua maior parte extraídos de normas e procedimentos da 

AASHO dos anos 60, não incorporam padrões ele compatibilidade entre os veículos e 

as vias e baseiam-se na premissa de que o tráfego se compõe, na maioria, de 

automóveis. Alguns veículos de carga são considerados sem o conhecimento técnico 

apropriado de suas características de operação. 
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O CONTRAN, como orgão de regulamentação, procura respaldo nas normas 

vigentes para permitir o uso de determinados tipos de veículos, entretanto, elas 

representam condições muitas vezes diversas das reais. Como consequência, aprova o 

uso de veículos com apenas uma articulação, pois julga desfavorável o desempenho 

de veículos com dupla articulação, alguns dos quais não requerem sobrelarguras 

maiores que um semireboque de l eixo de 18, 15 metros de comprimento. Nesse 

sentido, reconhecemos a necessidade de investigar as características de desempenho 

de veículos com mais de uma articulação. 

Por ser contraditória a postura de se adotar procedimentos de projeto 

geométrico incompatíveis com a circulação de VCLs, devem ser verificados os pontos 

de incompatibilidade e fornecidos elementos que permitam as devidas modificações 

ou adaptações em relação às condições encontradas no Brasil. Maio.- númt:ru <.le 

pesquisas sobre o assunto poderá auxiliar na correta avaliação do tráfego desses 

veículos, pois, como vem ocorrendo no exterior, também no Brasil existe uma 

crescente pressão por parte dos transportadores para se ampliar os limites 

regulamentados. 

Até o momento, as pesquisas e os experimentos conduzidos no UMTIU, sobre 

tipos alternativos de acoplamento, avaliam seu desempenho em termos de segurança, 

tombamento e custos, como mostram os estudos sobre C-dolly e CSB-dolly de 

WINKLER et ai. ( 1987). Assim, vemos a necessidade de analisar o desempenho de 

C-dolly e B-train em termos de arraste. 

A principal dificuldade é de se estabelecer um critério geral, devido ao grande 

número de VCLs diferentes que requerem permissões de tráfego. Em prazos 

determinados pelas autoridades, devem ser feitas as análi ses de desempenho dos 

veículos e das condições das vias nas quais pretendem trafegar. Testes com veículos 

em escala real são dispendiosos, devido ao grande número de situações geométricas a 

serem analisadas. Os orgãos de regulamentação não dispõem desses requisitos, os 

quais demandam um tempo considerável para serem conseguidos quando não se tem 

em mãos ferramentas práticas como os modelos de simulação. 

' 
Padrões de desempenho podem ser usados mais eficientemente na 

regulamentação de veículos pesados e no gerenciamento de concessão especial de 

tráfego, como mostra SWEATMAN (1993). De fato, analisando-se o desempenho 

dos veículos em relação ao arraste de suas composições, em interseções com 
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restrições geométricas, são fornecidos elementos relevantes para uma regulamentação 

mais abrangente de dimensões de VCs. 

De acordo com o IPR ( 1976), a escolha das dimensões do veículo de projeto 

baseavam-se em veículos e estudos feitos em outros países, e até então, não havia a 

necessidade de mudar aqueles parâmetros até que pesquisas mais recentes 

permitissem fixar outros mais recomendáveis ao nosso país. 

Neste estudo, procura-se preencher essa lacuna, analisando padrões de 

desempenho dos veículos em termos de arraste, a fim de fornecer elementos que 

permitam uma escolha mais precisa de veículos de projeto. 

A inexistência dt: t:sludos sobre a compatibilidade da circulação de veículos 

combinados com a geometria de interseções em nível e rotatórias, de vias secundárias 

e rurais, reforça o valor de investigações em termos de realidade brasileira. 

Da revisão da literatura verificou-se a necessidade de esforços 

complementares de pesquisa nos seguintes tópicos, quais sejam: 

• Investigar as características de desempenho de veículos com mais de uma 

articulação, os VCLs, devido a necessidade de se ampliar os limites 

regulamentados; 

• Avaliar mecanismos alternativos de acoplamento em termos de arraste, pois as 

pesquisas já realizadas visam problemas de segurança, tombamento e custos; 

• Avaliar as características de desempenho dos veículos para que não seja 

considerada apenas a rest rição de suas dimensões, a fim de contribuir para 

uma regulamentação mais efetiva de VCs; 

• Fixar parâmetros mais adequados aos veículos nacionais, para a definição de 

critérios de desempenho. 

• Analisar o problema de compatibilidade com a geometria de interseções 

típicas brasileiras, pois os procedimentos da AASHTO foram feitos para 

situações e fluxos de tráfego diferentes dos permitidos no Brasil. 



Segundo WIDMER ( l990a), "ainda existem muitas facetas relativas à 

compatibilização geométrica das vias com a operação de VCLs que merecem 

. investigações mais detalhadas." E são necessários investigação científica e 

experimentos práticos sobre as características de operação de VCLs e sua 

compatibilidade com o sistema viário. 
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3 MÉTODO DE SIMULAÇÃO DO MOVIMENTO DOS 
VEÍCULOS EM INTERSEÇÕES 

3.1 O arraste a baixa velocitlatle 
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Os comprimentos das composições, localização dos eixos e seus 

espaçamentos, tipo de conexões e articulações, são os parâmetros que determinam a 

quantidade de arraste. Já que VCs são, em geral, mais longos que outros veículos de 

carga, espera-se deles valores de arraste maiores. Quanto menor o raio de curvatura 

da via e quanto maior o comprimento e largura do veículo, entre outros fatores, tanto 

maior a quantidade de arraste. A dimensão mais significativa do veícu lo é a distância 

entre o pino rei e o centro do eixo traseiro do semireboque. 

Como visto na publicação do TRB ( 1989), a medida mais releva~te do efeito 

de arraste é a largura total de osupação (largura de ocupação máxima) obtida a partir 

da curva de trajetória crítica (swepl path) . Essa curva é a trajetória da extremidade 

traseira interna do veículo no ponto de projeção do eixo traseiro. 

O arraste de um veículo unitário, um caminhão simples ou um automóvel, é 

desprezível para o projeto geométrico de interseções. Para efeito de comparação, as 

Figuras 3.1 e 3.2 mostram a largura de.acupação de um veículo unitário de 10,0 

metros de comprimento, e a de um veículo combinado dotlble, respect ivamente. 
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__):~ 
----------------

de ocupacao 4,3 m 

Raio = 14 .0 m 

FIGURA 3 . l - Arraste de um veículo unitário 

__):~ 
----------------

Largura de ocupacao 0.8 m 

Raio 14 .0 m 

FIGURA 3.2- Arraste de um double 

Devido ao problema de arraste, frequentemente são necessárias sobrelarguras 

de pavimento nas conversões de vias de duas faixas, projetadas para baixa velocidade, 

que apresentem tráfego de VCs. 
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3.2 O método de simulaçtio 

O modelo de arraste a baixa velocidade empregado no estudo examina dois 

diferentes aspectos do arraste de veículos combinados: arraste em estado uniforme e 

arraste transiente. O caso de arraste em regime permanente foi discutido no item 2.2. I 

e não será descrito aqui. Neste item, apresenta-se o método de simulação de arraste 

incluindo os transientes na entrada e saída das curvas. Cada um desses aspectos foi 

examinado em conversões de raios circulares constantes. 

No programa usado, o AutoTURN, os veículos a serem investigados podem 

conter até seis unidades. As unidades individuais são o cavalo mecânico ou veículo 

unitário (unidades líder), doily, semireboque e reboque. O C-dolly é considerado 

como parte integrante da unidade que o reboca. Não foi considerada a influência de 

eixos tandem, pois seria importante somente para análise de arraste a alta velocidade, 

quando a aceleração lateral é maior nos pneus do veículo devido ao peso, 

superelevação ou condição da superficie do pavimento (sêca ou molhada). 

O programa gera as curvas de envoltória, isto é, as trajetórias das 

ext remidades dianteira externa e traseira interna das configurações (swept path -

trajetória crítica), definindo uma área que constitui o lugar geométrico dos pontos que 

contém a largura total de ocupação para determinada situação geométrica. O valor 

deno111inado ocupação máxima, ou largura total de ocupação, é relativo ao ponto na 

curva onde o veículo produz a maior quantidade de arraste. Esse ponto é 

representado por um traço ortogonal às curvas de envoltória. Os valores de largura de 

ocupação das configurações são determinados pelo programa somando-se o arraste, a 

largura do veículo e um coeficiente de segurança. 

Na prática, o motorista tem maior liberdade de escolher o ponto onde inicia a 

conversão, a razão de direcionamento, a trajetória adotada etc. No entanto, assume-se 

a condição de que o motorista não pode posicionar o veículo na via a fim de 

maximizar o raio de conversão. Para que os resultados de simulação sejam 

comparáveis, as seguintes premissas são usadas para se determinar a posição da swept 

path sobre os layouts das curvas: 

• Nas conversões, o veículo é posicionado no centro da faixa, isto é, a trajetória 

do eixo dianteiro da unidade tratora é pré-definida; 



• São assumidas razões de direcionamento constantes. 

O processo de simulação emprega o método da curva tractrix, conforme 

descrito por GARLICK et ai. ( 1993 ). A formulação matemática da curva tractrix é 

usada, supostamente, em todos os outros programas para determinação de arraste. 
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No caso de um semireboque simples, a trajetória do centro do eixo dianteiro 

da unidade tratora segue uma trajetória circular pré-definida, e a trajetória do centro 

do eixo traseiro da unidade tratora é a tractrix à primeira curva. A trajetória da 

quinta-roda é usada para se determinar a tractrix do centro do eixo traseiro do 

semireboque, que é função das condições fisicas geradas a partir do movimento do 

eixo do semireboque (B) em direção ao ponto de articulação do cavalo mecânico (A), 

seudo que a uislâm:ia entre ambos permanece constante. Com esse raciocínio, por 

interação constante, resolve-se o problema de A rebocando B, que reboca C, que 

reboca D ... 

É claro que, se a trajetória líder faz uma curva, a primeira unidade rebocada 

sofre uma força lateral que acelera B a ponto de este ter uma componente de 

velocidade lateral, ao mesmo tempo em que tem uma componente em direção a A. 

Em um veículo combinado, essa mudança na trajetória de B provocará uma mudança 

maior em C, e assim por diante, até o eixo traseiro da última unidade rebocada. A 

consideração da cinemática fisica, portanto, é valida somente para baixa velocidade, 

situação em que não é predominante a ação de forças latet ais. 

No caso dos veículos combinados, tomemos A como o centro do eixo frontal 

da unidade líder, B, o pino-rei do cavalo mecânico, e se houver apenas um 

semireboque, consideremos C como o centro de seu eixo ou grupo de eixos traseiro. 

Em todos os casos é a condição da cinemática, que assume que o ponto rebocado se 

move em direção ao ponto que o reboca, que determina as trajetórias verdadeiras de 

B e C. A Figura 3.3 ilustra o desenvolvimento da trajetória de B, rebocado por A. 



O PULLING PATH (A)- arbitrary 

e PULLED PATH (8) - pursuil ala conslalll distance 

pulled palh 

Bo 

wheelbase 

FIGURA 3.3 -Trajetória de B. 

Fonte: GARLICK et ai. ( 1993) 
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pulling velocity 

O procedimento geométrico usado para gerar a curva lractrix verdadeira usa a 

técnica descrita a seguir, e ilustrada na Figura 3.4. Avançando A a passos pequenos, 

as curvas de A e B não se distanciam além do tamanho de cada passo. Considerando

se A uma curva qualquer, para se determinar a curva B, sendo B rebocado a uma 

distância fixa d em relação à A, temos: 

I) Passos idênticos são marcados ao longo da curva a, indicados por A0, A 1, A
2

, 

A3, A4, de maneira que a distância em linha reta entre eles seja o mesmo .1A; 

2) A posição inicial de B é colocada a uma distância d de A0, marcada como Bo; 

3) Desenha-se uma linha reta entre A0 e Bo; 

4) Com um compasso aberto a uma largura d, fixando-se em A I> localiza-se B l> 

na linha B0A0; 

5) Mantendo-se o compasso abetio em d, prossegue-se com a localização dos 

pontos Bi+ 1, na linha BiAi, a uma distância d de Ai+ 1. 



O PULLING PATH (AI- arbiuasy 
e INNER ENVELOPE CURVE (bl 

e TRUE CURVE (y}-- pursull 31 a conslam danancc: w .., 

• OliTER ENVELOPE CURVE (8) • PalhTrackcr curve t-'\0-.4- ~ 
~~f; 

pulling palh slcp â A 

wheelba..~ = w 
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âA 

FIGURA 3.4 - Método gráfico de construção da curva tractrix verdadeira. 

F ante: G ARLI CK et ai. ( 1993) 

Os pontos resultantes n0, B 1> constam da envoltória externa da curva. A 

curva verdadeira, segundo a formulação matemática aplicada, encontra-se dentro da 

envoltória da curva, cujo procedimento descreve-se a seguir: 

6) Repetem-se os passos I , 2 e 3 acima; 

7) Com o compasso aberto na medida d, fixando-se em A 1> localiza-se b 1 sobre 

a linha BoA 1; 

8) Com o compasso aberto em d, continua-se a localização dos pontos bi+ 1 

sobre a linha biAi+ l• a distâncias d de A i+ I · 

Os pontos resultantes Bo, b 1, b2, b3, fazem parte da envoltória interna da 

curva verdadeira. 

Considera-se como Teorema l, que a curva verdadeira y desenvolve-se 

inteiramente dentro da envoltória da curva ao longo da conversão. Referindo-se à 

Figura 3.4, já que a curva verdadeira y tem velocidade sempre em direção a A, e y(O) 

= Bo, durante o primeiro passo, y deve localizar-se inteiramente dentro dos dois 

extremos definidos pelos segmentos n0B 1 e bob 1. Para estabelecer isso suponhamos 
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que, ao contrário, y cruze uma das duas linhas em y(ta) e então chegue a um ponto 

y(tb) que se encontra fora da região em questão. Assim, a linha y(ta)y(tb) não 

intercepta a curva traçada por A durante aquele tempo, já que A permanece dentro da 

região em questão. Pelo teorema do valor médio, existe um valor te entre ta e tb tal 

que a velocidade de y é paralela àquela linha no tempo te. Sendo que o ponto y(te) 

está fora da região, a velocidade naquele instante não se direciona à A. Isso contradiz 

a definição de uma curva tractrix, e então estabelece o resultado para o primeiro 

passo. 

Durante o próximo passo, A está entre as linhas B 1 B2 e b 1 b2, e y(t 1) também. 

Já que a velocidade de y está continuamente em direção à A em cada instante, então y 

permanece inteiramente entre as linhas desde y(t 1) até y(t2) , aplicando-se o 

argumento do primeiro passo. Continuando nesse raciocínio até o último passo, 

chega-se ao resultado desejado. 

Como Teorema 2, as curvas de envoltória permanecem próximas, dentro de 

uma faixa de largura /lA. Durante o primeiro passo, a distância entre B 1 e b 1 é menor 

que /lA, pois aqueles pontos estão nos lados de um triângulo cujo outro lado tem o 

comprimento /lA. Durante o próximo passo, consideremos o quadrilátero formado 

por A 1A2b1B1. Já que nenhum dos intervalos b1B1 e A1A 2 excede ô.A, conclui-se 

que a distància entre B2 e b2 não é maior que /lA . Usando o mesmo argumento, 

conclui-se que as envoltórias permanecem próximas e dent ro de uma faixa de largura 

/lA. 

3. 2.1 Parâmetros descritil'os do modelo 

Os parâmetros usados no AutoTURN são as caracterí sticas dimensionais do 

veículo. A configuração geométrica da via é desenhada em AutoCAD. 

A Tabela 3.1 mostra as dimensões dos veículos requeridas pelo AutoTURN. 



TABELA 3.1 - Dimensões dos veículos para o AutoTURN 

C J 

~I 
Descrição 

A- Balanço dianteiro da unidade tratara 

B - Distância entre eixos da unidade tratara 

C - Balanço traseiro da unidade tratara 

D - Comprimento da cabine 

E - Excentricidade do pino-rei em relação ao eixo traseiro da 

unidade tratara 

F - Balanço dianteiro do semireboque/reboque 

G- Distância entre a conexão (quinta-roda) e o eixo traseiro do 

semireboque (A-dolly); 

G 1 - Distância entre conexão (quinta-roda) e ext remidade traseira 

do semireboque (C-dolly) 

H - Balanço traseiro do semireboque 

I - Comprimento do dolly 

1 - Balanço dianteiro do reboque 

K- Distância entre a conexão com o dolly e o eixo traseiro do 

reboque 

L - Balanço traseiro do reboque 

Largura da unidade tratara = 2,60 metros 

Largura do semireboque/reboque = 2,60 metros 
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O modelo de simulação considera apenas veículos combinados compostos por 

um cavalo mecânico e suas composições. A versão usada do AutoTURN não 

representa os casos específicos de veículos unitários que rebocam um ou dois 

reboques, como o Romeu e Julieta e o Treminhào. Até a conclusão da pesquisa, não 

havíamos recebido da Transoft Solutions um novo pacote que inclua esses veículos. 

Por essa razão, eles foram considerados como se a barra de engate do dolly fosse 

conectada sobre o eixo traseiro do veículo unitário, como mostra o desenho 



esquemático na Tabela 3.2. Esse procedimento fornece resultados levemente mais 

críticos de arraste, pois "perde-se" a contribuição do balanço traseiro do veículo 

unitário. Dessa maneira, estando a favor da segurança, não são afetadas a análise de 

compatibilidade das configurações e a determinação de sobrelarguras. 

São mostrados na Tabela 3.2 os parâmetros usados para o Romeu e Julieta. 

Para o Trerninhão, foi adotado procedimento similar. 

TABELA 3.2- Dimensões do Romeu e Julieta para o AutoTURN 

J K L 

D 

A B 

Descrição 

A - Balanço dianteiro da unidade tratora 

B - Distância entre eixos da unidade tratora 

D - Comprimento da cabine 

I - Comprimento do clolly 

J - Balanço dianteiro do reboque 

K - Distância entre a conexão com o dolly e o eixo traseiro elo 

reboque 

L - Balanço traseiro do reboque 

Largura da unidade tratora = 2,60 metros 

Largura do semireboque/reboque = 2,60 metros 
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3.2.2 Layouts das i11terseções 

O arraste é consequência direta da manobra de veículos combinados longos 

em curvas, e foi avaliado em conjunto com interseções genéricas estabelecidas pelo 

DNER ( 1975) e com layouts de interseções projetados pelo DER-SP, que 

representam casos típicos de interseções em rodovias de Classes li e III, projetadas 

para baixa velocidade, e são frequentemente encontrados em vias secundárias e rurais, 

bem como nas estradas originadas em fazendas e entradas de indústrias e terminais de 

carga. Na Figura 3.5 estão ilustradas as interseções genéricas, e as Figuras 3.6, 3.7 e 

3.8 mostram as interseções reais fornecidas pelo DER-SP, que representam 

cruzamentos canalizados. 

J :" ------~ -------

\!1 
a ) Cruzam ento s im p les 

a 90 g r a us 

c) Cruzamento C'Fina ltzado 

b) lnle rsecao e m Y a 135 g1·au s 

FIGURA 3.5 - Interseções genéricas 
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Pr·adopolis 

Jabolicabal 

FIGURA 3.6 - Interseção Barrinha-Jaboticabal 

Franca 
Di s lrilo lnclus lna l 

FIGURA 3.7- Interseção SP-334 com acesso à Franca 



., 
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Araraquara 

FIGURA 3.8- Interseção SP-255 com Rodovia Pradópolis-Luís Antônio 

3.2.3 Forma de apresentaçtio de resultados 

O AutoTURN apresenta resultados sob forma gráfica, com a ocupação do 

veículo sobre o layout da interseção, tendo sido pré-definida uma trajetória a ser 

percorrida pelo centro do eixo dianteiro da uniuade tratara. Cada resultado a ser 

produzido pode ser inicialmente visualizado através de animação, dependendo da 

conveniência dessa opção. 

O programa oferece duas opções para a apresentação da ocupação do veículo 

sobre a curva, quais sejam: a trajetória crítica (swept path), contendo a largura de 

ocupação máxima, e a trajetória dos pneus, com ou sem o desenho dos pneus. As 

Figuras 3.9 e 3. 10 mostram a swept path e a trajetória de arraste dos pneus, 

respectivamente. A forma escolhida para este estudo foi a representação da trajetória 

crítica (swept path), por permitir visualizar e medir as sobrelarguras necessárias. 



Largura de oc upac ao = 5 .5 m 

Trajeloria c 1·ilic a (s wepl palh) 

I 11111 .... 

FIGURA 3.9- Trajetória crítica 

1 
I I 

I!' 
I 

I~ 

La r gura de ocupacao = 4 .9 tTl 

T1·aje lorié1 d e a rras te e m rclaccto 
a face e xl erna dos pn eus 
lraseit·os do t·eboq ue 

FIGURA 3.10- Trajetória dos pneus do veículo 
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O programa apresenta os dados do veículo e alguns resultados numéricos 

sumarizados em tabelas. Esses valores consistem de dimensões de veículos, geometria 

da trajetória percorrida em coordenadas (x,y), e ângulos finais formados entre as 

composições do veículo em relação à cada segmento da trajetória, como mostram as 

Tabelas 3.3 e 3.4. 



TABELA 3.3- Dados do veículo 

AutoTURN Version 2 . 0 - (C) Cop right 1992 , Transoft Solutions 

t Press ESC t o Return to Drawing 

AutoTURN Version 2.0 
*** VEHICLE TURNING SIMULATION REPORT *** 

SEMI TRAILER 
TURN135A- 1 

Vehicle 
Report 
Date Mon Feb 06, 1995 9:16pm 

Vehicle Dimensions: 
A- Tractor Front 0 . 96 
B-Tractor Wheelbase 3.66 
C- Tractor Rear 1. 57 
D-Cab Length 3.05 
E- Axle to Kingpin 0.30 
F- Trailer Front 0 . 72 
G- Pin to Trailer Axle 12 . 34 
H- Trailer R e ar 1. 57 
I - Tractor Width 2.60 
J - Trailer Width 2.60 
K-Tractor Track 2 . 60 
L- Trailer Track 2 . 60 

I 

m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
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TABELA 3.4 - Resultados sumarizados 

AutoTURN Version 2.0 - (C) Copyright 1992, Transoft Solutions 

f Press ESC to Return to Drawing 

Total Path Length 82 .46 m 
Vehicle Length 18 .2 m 

Section 1 X y Length Degrees 

Straight 1 52.7,0 .4 17.1 90.0 
2 52.7,17.5 

Veh icl e Angl es : Initial Final Max 
Steering 0.0 0.0 0 . 0 
Tract orjTrailer 0.0 0 . 0 0 . 0 
Tot al 0 . 0 0 . 0 0 . 0 

Section 2 X y Length Degrees Radius 

curve 1 52.7,17 .5 37 . 7 134.8 cw 16.0 
2 80 .0,28.9 

Vehicle Angl es: Initial Final Max 
Steering 0 . 0 13.3 13.3 
TractorjTrai l er 0 . 0 43.9 43 . 9 
Total 0 . 0 57.2 57.2 



.. 3.2.4 Limitações do programa 

Verificou-se que o AutoTURN não representa o caso do desvio da 

extremidade traseira externa do veículo em sentido oposto ao da conversão (swing 

out) . A Figura 3. l mostra o caso de um veículo unitário onde não se verifica o 

fenômeno. 

Observou-se, também, que a versão do AutoTURN utilizada não permite 

representar diretamente os parâmetros de veículos formados por um veículo unitário 

que reboca uma ou duas composições, como o caso do Romeu e Julieta e Treminhão. 

Supõe-se que essa limitação deve ter sido corrigida em versão mais recente, onde 

estariam incorporados os respectivos veículos. Como mostrado anteriormente, para o 

fornecimento dos parâmetros descritivos desses veículos, pequenas alterações devem 

ser feitas na entrada dos dados. Essas modificações não produzem resultados 

incoerentes, ao contrário, fornecem valores levemente mais críticos de arraste a baixa 

velocidade. 

O AutoTURN não mostra as curvas tractrix dos pontos de articulação, mas 

somente as trajetórias dos pneus e extremidades dianteira e traseira. Sendo assim, não 

pode ser avaliada, para cada parte integral do veículo, a sensibilidade ao arraste com a 

mudança de parâmetros. 



.. 
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4 CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DO PROBLEMA 

4.1 Configurações de veículo!J· 

Segundo a AASHTO ( 1990), para o projeto geométrico de vias, o veículo de 

projeto deve ter dimensões fisicas e raios mínimos de giro maiores que os outros 

veículos de sua classe. Das três classes designadas para esse fim (automóveis, 

caminhões e ônibus), na classe dos caminhões estão os veículos unitários com uma ou 

duas a11iculações, e os cavalos mecânicos combinados com semireboques e reboques. 

As características fisicas dos veículos combinados que afetam o projeto de 

interseções são: largura , comprimento, número de eixos, distâncias entre eixos, forma 

de acoplamento e número de pontos de articulação. Como afirmam M ASON et ai. 

( 1993 ), suas características de operação, tais como arraste, aceleração e 

desaceleração influenciam, de modo geral, a geometria de interseções. 

Veículo combinado longo é um termo de caracterí sticas amplas, que engloba 

uma variedade de veículos não padronizados. Com base na Revisão Bibliográfica, e 

de acordo com as necessidades de transporte no Brasil, foram identificados alguns 

veículos para a investigação de seu comportamento em relação ao arraste de suas 

composições. 

Os veículos combinados regulamentados pelo CONTRAN (Semireboque de I 

eixo (SR-1 ), Semireboque de 3 eixos (SR-3) e Romeu e Julieta) foram separados para 

efeito de análise e comparação de desempenho com as demais configurações. 

Foram exploradas algumas situações de compat ibilidade do tráfego de 

veículos típicos que trafegam no continente norte-americano. Os quatro veículos 

considerados são o Semireboque de 48 pés e o Western Double, que têm tráfego 



.. regulamentado em todo o território dos Estados Unidos, o Triple de 33 ,0 metros de 

comprimento, e um B-train canadense. 
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Os veículos Rodotrem e Western Double foram analisados, também, quando 

acoplados com C-dollies para comparação de desempenho quanto ao arraste. As 

configurações investígadas estão ilustradas nas Figuras 4.2, 4.3 e 4.4, e suas 

dimensões típicas constam da Tabela 4.1. 



TABELA 4.1 - Dimensões das configurações investigadas 

Configuração Comprimento Com()rimento Distância Distância Eixos Balanço Balanço Comp. do Comp. do 

total de rebOliUeS entre eixos da entre eixos traseiros traseiro t raseiro A-dolly C-dolly 

un id. t r:110ra rebogues rehogues rebogue I rebogue 2 

Semi de I eixo 18,15 13,92 4,20 11,21 1 simeles 1,80 

Semi de 3 eixos 18,15 13,78 4,20 8,09 3 tandem 4,78 

Romeu e Julieta 19,80 7,80 5,48 6,12 I simEies 0,84 2,80 

Treminh?io 30,00 7,80 6,08 6,12 I simEies 0,84 0,84 2,85 

Rodotrem A-dolly 27, 19 10,00 4,89 7,58 2 tandem 1,42 1,42 2,97 

Rodo! rem C -dolly 27,19 10,00 4,89 7,58 2 tandem 4,39** 1,42 2,97 

Semi rebogue -l8' 18,23 14,63 3,66 12,34 2 tandem 1,57 

Westcrn Doublc A 21 ,95 8,53 3,66 7,01 1 simEies 0,91 0,9 1 1,83 

Wcstern Doublc C 21 ,95 8,53 3,66 7,0 1 I simEles 2,74** 0,91 1,83 

Triele 31 ,70 8,53 3,66 7,01 I simEies 0,91 0,91 1,83 

B-train canadense 25,00 9,18 5,60 7, 18* 3 tandem 1,54 2,39 

* Distância entre eixos do reboque 1. Distância entre eixos do reboque 2 = 6,25 m. 

** Balanço efetivo= Balanço traseiro+ comprimento do dolly. 



4.1.1 Veículos combinados com permisslio de tráfego no Brasil 

No Brasil, a Resolução 631/84 do CONTRAN segundo LAZZAIU & 

WITTER ( 1991) determina que veículos combinados com mais de duas unidades, 

incluindo a unidade tratora, trafeguem somente sob permissão especial, concedida 

pelas autoridades em jurisdição das rodovias. Para que recebam permissão especial, as 

operadoras de transporte devem atender aos requisitos descritos no item 2.1 do 

Capitulo 2. 

~@©:~ Qj@ , 

~ 
(O) Distância entre eixos 
(Ll) Comprimento total 
(L2) Comprimento total 
(L3) Comprimento total 
(L4) Comprimento total 
(0) Altura máxima do veículo 
(01) Altura máxima do veículo 
Largura máxima da conligumçào 

<= 1,20 1\\ 

<= 18. 15 IH 

<= 19,80 m 
<= 20,00 m I <= 22,00 m 
sob permissão especinl 
= 4,40 m 
sob permissão especial 
= 2.60 111 

FIGURA 4.1 -Veículos com permissão de tráfego no Brasil e suas 

dimensões máximas. Fonte: Informativo FNV -FRUEHAUF 

Artigo 81, Legislação de Trânsito 
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No Brasil, os veículos combinados são usados, em geral, para o transporte 

canavieiro, de produtos cítricos, cereais e madeira. As configurações mais comuns são 

os semireboques com mais de 18, 15 metros de comprimento total, tais como 

semireboques prancha e cegonhas, bem como rodotrens e treminhões. 

Os VCs do tipo Romeu e Julieta, de comprimento máximo igual a 19,8 

metros, e semireboques de comprimento máximo igual a 18, 15 metros, são 

regulamentados no Brasil, enquanto VCLs como os rodotrens e treminhões, por 

terem mais de duas unidades, trafegam sob concessão de permissão especial. Os 

veículos regulamentados no Brasil, bem como aqueles para os quais se requer 

permissão especial de tráfego, e suas dimensões totais típicas, estão ilustrados na 

Figura 4.1. 

Os veículos unitários têm, em geral, suspensões com dois eixos tandem e os 

reboques têm suspensões com apenas um eixo, espaçados de 6,0 a 8,0 metros, 

dependendo do modelo de suspensão e tipo de plataforma; as plataformas rebaixadas 

tem eixos mais espaçados. A largura da maioria dos veículos combinados no Brasil é 

de 2,6 metros, considerada padrão e regulamentada. 

As configurações analisadas que trafegam no Brasil são mostradas na Figura 

4.2, cujas dimensões foram fornecidas pela Usina São Martinho Açúcar e Álcool 

(Pradópolis, SP). 
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4.1. 2 Veículos combinados com permis.wio de tráfego 110s Eswdos Unidos e 

Camultí 

A AASHTO ( l990) considera, para efeito de escolha do veículo de projeto na 

classe dos caminhões, os seguintes veículos combinados: 

• Semireboque Intermediário WB-40 

• Semireboque Grande WB-50 

• Double Bottom Semireboque-Reboque WB-60 

• Semireboque Interestadual de 48 pés WB-62 

• Semireboque Interestadual de 53 pés WB-67 

• Semireboque Triplo WB-96 

• Turnpike Double Semireboque-Reboque WB-114 

A Figura 4.3 mostra as configurações investigadas norte-americanas. A 

simulação de seus movimentos nas interseções brasileiras pode servir como base para 

a previsão do comportamento dessas configurações, caso venham a ser usadas no 

futuro. 
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4.2 Co11versões típicas 

Para a finalidade da avaliação, não foram consideradas interseções em 

desnível, frequentes nas vias expressas, e sim interseções em nível, simples e 

canalizadas, projetadas para tráfego de baixa velocidade, por serem comuns em vias 

secundárias e rurais. 

Os raios das curvas são medidos em relação ao eixo da faixa de tráfego, e não 

em relação aos bordos do pavimento. 

4. 2.1 Interseções genéricas 

As Figuras 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8 apresentam os layouts das interseções genéricas 

analisadas neste estudo, as quais atendem aos requisitos básicos de projeto 

especificados pelo DNER ( 1973). Os raios das curvas satisfazem as condições de 

Rmin da eq. (5). A velocidade diretriz (V) foi tomada igual a 16 km/h e a 

superelevação (emax) igual a zero (condições de arraste a baixa velocidade); foi 

considerado valor padrão para o coeficiente de atrito (f). As larguras de faixas e 

acostamentos atendem às recomendações do DNER ( 1975) para vias rurais de 

Classes 11 e III. 

Nas interseções geuér icas foram avaliadas 4 conversões básica : 

• Curva à direita no cruzamento simples a 90 graus; 

• Curva à direita na interseção em Y a 13 5 graus; 

• Curva à esquerda no cruzamento canalizado a 90 graus; 

• Circulação completa na rotatória. 
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7. z 1ll 

FIGURA 4.5- Curva à direita no cruzamento simples a 90 graus 

3.G m 

FIGURA 4.6- Curva à direita na interseção em Y a 135 graus 



R = 16 m 
Rl = R2 = 30 m 
Largura de fai xa = 3,6 m 

RZ 

I 
I 
I 

RI 

~ ~ 3 6m 
FIGURA 4. 7 - Curva à esquerda no cruzamento canalizado a 90 graus 

R = RI = R2 = 20 m 
Largura de pis la = 7.0 m 

FIGURA 4.8- Circulação completa na rotatória 

73 
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4.2.2 Interseções reais 

Apenas alguns segmentos das interseções reais foram analisados, os quais 

constam das Figuras 4.9, 4.10 e 4.11. Raios, larguras de faixas e ângulos de deflexão 

constam dos desenhos. 

Nas interseções reais foram avaliadas 3 conversões básicas: 

• Curva à direita na interseção Barrinha-Jaboticabal; 

• Curva à direita no acesso ao Distrito Industrial de Franca; 

• Curva à esquerda a 270 graus na interseção SP-255 com Rodovia Pradópolis

Luís Antônio; 

AC = I 0 2 gr a us 
R = 30 m 

5. 0 m \\\ 

I 
I 

~ 1: 

FIGURA 4.9 - Curva à direita na interseção Barrinha-Jaboticabal 



R = 30 m 
AC = 15 6 g r a u s 

.'J.6 111 

FIGURA 4.1 O - Curva à direita no acesso ao 

Distrito Industrial de Franca 

111 

Rl = 18.5 m 
R2 = 40 ,0 m 
Ac = 90 g r au s 
Lar gu•·a de f ruxa ..J .6 m 

FIGURA 4.11 -Curva à esquerda a 270 graus na interseção 

SP-255 com Rodovia Pradópolis-Luís Antônio 

75 



4. 2.3 Geometria padronizada européia 

No círculo de dimensões européias foi analisada a circulação completa. 

Rc Ra io da lrajelona percorrida 
pelo cenlro do e txo dianletro 
do veic ulo = 10.7 m 

7.2 m 

\'---.._ 
~- - -

/~ 
/ 

La rg ura d e pis l a 7.2 m 
R I 12.5 m 
R2 = 5.3 m 

FIGURA 4.12 - Rotatória com geometria padronizada européia 

C01no visto uo Capítulo 2, a Diretiva 85/3/EEC segundo SCIIUURMAN 
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( 1989), na Europa, impõe um limite dimensional para assegurar a compat ibilidade 

entre os tamanhos dos veículos e das vias. O Anexo I da Diretiva preconiza que os 

veículos combinados devem ser capazes de executar uma conversão dentro de uma 

faixa circular de raio externo igual a 12,5 metros e raio interno igual a 5,3 metros. A 

Figura 4.12 mostra um /ayout de rotatória com dimensões que atendem a geometria 

padronizada européia. 



5 RESULTADOS DE Sll\1ULAÇÃO PARA CONDIÇÕES 
TÍPICAS 
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As configurações identificadas no item 4.1 foram avaliadas mediante a 

simulação de seu movimento em curvas de interseções em nível, a fim de se avaliar as 

características geométricas (dos veículos e vias) que influenciam seu desempenho em 

relação ao arraste a baixa velocidade. Certos elementos do projeto geométrico de 

interseções, em especial aqueles envolvidos no processo de conversão de veículos, 

são aplicáveis a interseções em nível e em desnível. 

As simulações foram feitas considerando-se raios mínimos preconizados pelo 

DNER para cada cruzamento, e raios mínimos de conversão que as unidades trataras 

podem executar. 

Foram calculados, através da fórm. (2), os valores de arraste máximo (em 

regime permanente) que os veículos considerados podem atingir em função de suas 

dimensões. A Tabela 5.1 mostra os valores de r.L2 e os respectivos valores de arraste 

máximo para raios de rotatórias variando de 30,0 a 80,0 metros. 
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TABELA 5.1 - Valores de L,L2 e arraste máximo constante 

para os veículos investigados 

.. 
Arraste Máximo 

{OTmax} {m} 

Veículo 'LL2 Raio de Curva 

(m) 

30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 

Romeu e Julieta 63,90 1,08 0,81 0,64 0,53 0,46 0,40 

Semi de 3 eixos 82,97 1.42 1,05 0,84 0,70 0,60 0,52 

West. Double C 104, 17 1,79 1,32 I ,OS 0,87 0,75 0,65 

West. Double A 114,20 1,97 1,45 1, 16 0,96 0,82 0,72 

Treminhão 117,80 2,03 1,50 1,19 0,99 0,85 0,74 

Rodotrem C 119,53 2,06 1,52 1,2 1 1,00 0,86 0,75 

Semi de 1 eixo 143,05 2,49 1,83 1,45 1,20 1,03 0,90 

B-train 148,67 2,59 1,90 1,51 1,25 1,07 0,93 

Rodotrem A 145,6 1 2,53 1,86 1,48 1,23 1,05 0,92 

Semireboque 481 165,58 2,90 2, 13 1,68 1,40 1,1 9 1,04 

Triple 165,86 2,90 2, 13 1,69 1,40 1, 19 1,04 

As Figuras 5.1 e 5.2 mostram a variação nos valores de arraste máximo para 

diversos raios de curvas. Nota-se que, aumentando-se o raio, a diferenças entre os 

valores de arraste diminuem. De fato, observando-se a fórm. (2), quanto maior o raio 

R, menos significativa se torna a subtração da 2a. parcela da equação. 
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b) Arraste constante - Veículos estrangeiros 
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Como resultado do processo de simulação, a Tabela 5.2 mostra os valores de 

largura total de ocupação dos veículos nas interseções genéricas e reais. Esses 

números possibilitam o cálculo de sobrelarguras e uma estimativa das quantidades de 

área adicional nas curvas, tendo-se considerado o Semireboque de 1 eixo de 18, 15 

metros de comprimento como veículo de projeto. Alguns dos valores da Tabela 5.2 

referem-se aos resultados nos Apêndices. 

A partir dos valores da Tabela 5.2, com o uso da eq. (5), foram calculadas as 

larguras de ocupação que as configurações produzem além da borda do pavimento 

em relação ao ponto de ocupação máxima. Esses valores constam da Tabela 5.3. 

1 _ 1- lveic _ lvia 
exc 2 2 

Onde lexc = largura de ocupação além da borda do pavimento; 

I = largura de ocupação total; 

lveic = largura do veículo; 

/via = largura da via ou faixa. 

(S) 
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TABELA 5.2- Valores de largura de ocupação por veículo/conversão 

Largura de OcuQação (m) 

Conversão 

Veículo Cruzamento Interseção Cruzamento Rotatória Interseção Acesso à Pradópolis-Luís 

simples a 900 em Y a 1350 canalizado R= 20,0 m Barrinha- Franca Antônio 

a 90° Jaboticabal com SP-255 

Semi de 1 eixo 7 3 76 8 0 6,5 ../ 5.2 53 6 1 

Semi de 3 eixos 57 57 58 4,9 ../ 4.2 43 49 

Romeu e Julieta 55 54 56 4,9 ../ 4.1 4 1 47 

Treminhão 7 1 73 76 6,1 ../ 5o 5 1 59 

Rodotrem A 75 79 83 6,6 ../ 54 54 64 

Rodotrem C 7 0 72 75 6,1 ../ 50 50 58 

Westem Double A 6 4 65 68 5,5 ../ 46 47 54 

Western Double C 62 6 2 6 4 5,3 ../ 45 4 5 52 

Semi de 48 eés 7,6 8,1 8,6 7,0 5,5 56 64 

Trieie 8,0 8,5 9,0 7, I 5,7 57 68 

B-train 72 78 8 I 6,3 ../ 5 I 52 6 I 

../ Valores de largura de ocupação que não excedem a largura da via. 



.. 
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TABELA 5.3 - Valores de largura de ocupação além das bordas dos pavimentos 

Largura de ocuQa~ão além da1s bordas {m} 

Conversão 

Veículo Cruzamento Interseção Cruzamento Rotatória Interseção Acesso à Pradópolis-Luís 

simples a 900 em Y a 1350 canalizado R= 20,0 m Barrinha- Franca Antônio 

a 900 Jaboticabal com SP-255 

Semi de 1 eixo 42 45 3 1 1.4 1 5 2 5 

Semi de 3 eixos 26 26 09 04 0 5 1 3 

Romeu e Julieta 22 23 07 0.3 03 1 1 

Treminhão 3 7 42 27 1.2 1 3 23 

Rodotrem A 42 48 34 1 6 1 6 28 

Rodotrem C 3 5 4 1 26 1 2 1 2 22 

Western Double A 3 0 34 1 9 08 09 1 8 

Western Double C 2 8 3 1 1 5 07 07 1 6 

Semi de 48 eés 4,3 5,0 3,7 0,5 1, 7 1 8 28 

Triete 4,7 5,4 4,1 0,6 1,9 1 9 3 2 

B-train 3 9 47 3 2 1 3 1 4 2 5 
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São mostrados, a seguir, os resultados de simulação nas interseções genéricas, 

reais e geometria padrão na Europa que deram suporte à análise de resultados. 

Devido ao grande número de combinações possíveis, apresenta-se no texto os 

resultados mais relevantes para a análise, e nos Apêndices l e 2, as demais trajetórias 

críticas dos veículos. 

5.1 Trajetórias tios veículos sobre as curl'as tias interseções 

5.1.1 Iuterseções genéricas 

5.1.1.1 Cruzamento simples a 90 graus 
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R 14m J: ---------------------

Semi de 1 e ixo 
Ocupacao max. 7,3 m 

Semi de 3 eixos 
Ocupacao m ax. 5.7 m 
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FIGURA 5.3 - Semi de l eixo e Semi de 3 eixos em curva a 90 graus à direita 

R 14 m 

Tremm hao 
Ocupacao m ax. 7. 1 m 

)I\ 
/ I :1 6 m 

Rome u e Jul ie la 
Ocupacao m ax. 5.5 m 

FIGURA 5.4 - Romeu e Julieta e Treminhão em curva a 90 graus à direita 



R 14 m 

Rodolrem A- dolly 
Ocupacao max . 7,5 m Rodolrem C- doll y 

Oc upacao m ax . 7.0 m 

FIGURA 5.5 - Rodotrem A-dolly/Rodotrem C-dolly 

_} : \ ,'- C 36 m 
---------------------- -----~r-,----------

R 14 m 

r-~,~~~~~.-=--=~~-=---- -- --------------~=~~~~ 

Wesl e rn Do uble A- doll y 
Oc upacao max . 6 .4 m 

Wesl ern Doub te C- dolly 
Oc upacao m a x. 6.2 m 

FIGURA 5.6- Western Double A-dolly!Western Double C-dolly 
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-R =_14m _ _) : ~---+--In 

Semireboque 48' 
Ocupacao max . 7.6 m 

Tdple 
Ocupacao max . 8.0 m 

FIGURA 5.7 - Triple/Semireboque de 48 pés 

5.1.1.2lnterseçrio em Y a135 graus 

Ac == 135 g r a u s 
R == 16 m 

m 

Semtreboque de 3 e ixos 
Larg ura de ocupa c a o = 5.7 m 

FIGURA 5.8- Curva à direita do Semireboque de 3 eixos 
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Ac = 135 graus 
R = 16 m 

3,6 m 

Semtreboque de I e tx o 
Larg ura de ocu pacao 7.6 m 

FIGURA 5.9- Ocupação do Semi de 1 eixo em curva à direita 

Ac = 135 g r a u s 
R = 16 m 

' _ 3.6 m 
~ ' 
A 

Treminha o 

La rgu r a de ocupacao 

FIGURA 5.10- Treminhão em curva à direita 

7.3 m 
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3.6 m 

I 
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Ac = 135 graus 
R = 16 m 

3.6 m 

Rodolrem A-dolly 
Largura de ocupacao - 7.9 ru 

FIGURA 5.11 -Curva à direita do Rodotrem A-dolly 

5.1.1. 3 Cruzamento canalizado a 90 graus 

RI 16 m 

R 

30m 

Semireboque tle 1 e txo 
Ocupacao m ax. 8 .0 m 

FIGURA 5.12 - Semireboque de 1 eixo em curva à esquerda 
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Raio central (R 1) = 30 m 8.3 m 

3.6 m 

Semi de I eixo 
Ocupacao max. 5. 1 m 

FIGURA 5.13- Cruzamento canalizado com correção de ilha central 

para o tráfego do Semi de 1 eixo 

Raio cen tral (R I ) = 3 0 m 

3,6 m 

Semireboqu e 48 ' 
Ocu pacao max. = 5.4 m 

FIGURA 5. 14 - Semi de 48 pés 
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.. 

Raio central (RI} 

8 - lrain 
OcupM'<~o maxlma 

FIGURA 5.15- B-train 

5. 1.1.4 Rotatória 

Ra10 central (RI) 20 

Semi de L eixo 

Ocupacao max. 6.5 m 

_,---- 7.0 m 

~ 

"----

FIGURA 5.16- Semireboque de 1 eixo na rotatória 
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3 .6 111 

5,0 m 



Max. largura de 
ocupacao = 6.1 

Tr·eminhao 
30.0 m 

Raio centTa.l (R1) 20m. 

FIGURA 5.17- Circulação do Treminhão na rotatória de raio 20,0 m 

Raio centmt (R 1) 

Max. la rgura de 
ocupacao =- 6.6 m 

Rodolrem A- dolly 
27. 19 m 

FIGURA 5. 18 - Circulação do Rodotrem A-dolly na rotatória 
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5.1.2 Interseções reais 

5. 1.2.1 Cruzamentos canalizados 

Ac = I 02 graus 
R = 30 m 

Semt de I e ixo 
Ocu paca o max . = 5.2 

\I 
:r 
I 

I 
I 
I 

FIGURA 5. 19 - Semireboque de I eixo em curva à direita 

na interseção Barrinha-Jabot icabal 

Ac = 102 g r a us 
R = 30 m 

Treminhao 
Oc u pacao max . 

\;I 

I 
I 
I 
I 

FIGURA 5.20- Treminhão 
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A c = I 02 graus 
R = 30 m 

Rodolrem A- dolly 
Ocupacao m a x. = 5 .4 

FIGURA 5.21 - Rodotrem A-dolly 

R = 3 0 m 
Ac = 156 graus 

Rodolre m A- dolly 
Oc u paca o m ax . = 5 .4 m 

FIGURA 5.22- Rodotrem com A-dolly no acesso ao 

Distrito Industrial de Franca 
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.. 
R = 30 m 
Ac = 156 graus 

R 

Semi d e I e ixo 
Ocupacao max ima 5.3 m 

FIGURA 5.23 - Semireboque de I eixo 

R = 30 m 
Ac = 156 g r a us 

R 

Treminhao 
Ocu pacao ma x. 

FIGURA 5.24- Treminhão 

5 , 1 m 
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RI 18.5 m 
R2 = 40.0 m 

Rodoll·em A- dolly 
Ocupacao max . = 6.4 m 

FIGURA 5.25 - Cruzamento Pradópolis-Luís Antônio com SP-255 

e o tráfego do Rodotrem A-dolly 

; li 

RL 18,5 m 
R2 = ·10,0 m 

Semi de I e ixo 
Ocupacao max. = 6 .1 m 

FIGURA 5.26 - Semireboque de 1 eixo 
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RI 18,5 m 
R2 40.0 m 

Treminhao 
Ocupacao max. 5.9 tn 

FIGURA 5.27- Treminhão 

5.1.3 Círculo de geometria padronizada européia 

7 .2 m Rom e u e J u lie la 
Oc upacao max. 7.4 m 

Rato da lrajeto ria pe r corrida 
pelo e ixo d iante i r o do 
veic ulo (R I ) = I 0.7 m 

FIGURA 5.28 - Romeu e Julieta em rotatória 

de geometria padronizada européia 
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

O Semi reboque de I eixo (SR-1) foi adotado como veiculo de referência na 

análise dos resultados de simulação, por ser mais crítico e regulamentado para tráfego 

irrestrito no Brasil. 

Raio horizontal, ângulo de deflexão e largura de faixa na curv11_, em conjunto, 
- - -

resultam em diferentes larguras de ocupação para cada veículo. As situações 

geométricas foram analisadas somente sob perspectiva gráfica, sem o uso de método 

analítico, portanto, qualquer condição diferente deve ser simulada separadamente para 

que produza seus próprios resultados. 

' Offtrack Area 

FIGURA 6.1 - Esquema ilustrativo da modificação do raio de curva. 

Fonte: F ANCHER & BAREKET ( 1993) 
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Em termos de projeto geométrico, solucionar o problema de arraste através 

do aumento do raio de curva pode ser desperdício, pois resulta em maior quantidade 

de área pavimentada que o necessário. De fato, para uma curva de ângulo de deflexão 

muito restrito (maior que 90°), uma pequena mudança de raio resulta em uma 

retração significativa da borda do pavimento, definindo uma área que não será usada 

eficientemente pelos veículos. A Figura 6.1 exemplifica a modificação do raio. 

O fato de que, na maioria dos casos, náó é permitido ao motorista ocupar 

faixas adjacentes da pista é vantajoso em relação à segurança: o fluxo de tráfego 

nessas faixas náo se obstrui, e fica reduzido o risco de acidente para um veículo que 

esteja na faixa da direita, próximo ao caminhão, quando este se prepara para a 

conversão. Frequentemente, em uma conversão à direita, o motorista inicialmente 

direciona o veículo para a esquerda com a finalidade de maximizar o raio da curva, 

causando a falsa impressão de que não ocupará parte da faixa da direita ou toda a 

faixa destinada para seu tráfego. 

Quanto menor o raio de curva e maior a distância entre eixos do veículo, 

maior o arraste produzido~ Quanto maior o arraste, maior o desgaste_çle neus e 

pavimento, e mais alto o consumo de combustível. 

Os comprimentos das composições, localização dos eixos e espaçamentos, 

tipos de conexões e articulações são os paràmetros que determinam a quantidade de 

arraste, e a largura das faixas de tráfego tem também efeito crucial. Como exemplo, o 

Western Double, apesar de ser mais longo que o Semireboque de 48 pés, or ter 

maior número de pontos de articulação, produz menos arraste, pois seu comprimento 

total fica dividido em menores distâncias que provocam o fenômeno . 

A diminuição do balanço traseiro do veículo unitário ou semi reboque, que 

traciona outra unidade, provoca um aumento de arraste a baixa velocidade. Por outro 

lado, quanto menor o comprimento da barra de engate (distância entre eixos) do 

. dolly, menor a quantidade de arraste. 

A quantidade de ~wing oul, ou seja, do desvio da extremidade traseira em 

sentido oposto à curva no início da conversão, é função do balanço traseiro da 

unidade tratora ou da primeira unidade rebocada. Em relação ao ~wing oul, como no 

Brasil semireboques têm, em geral, balanços traseiros maiores que reboques, eles são 

mais críticos que veículos com dupla ou tripla articulação. Como mostra a Figura 3. 1, 
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o programa AutoTURN não representa essa situação que, de qualquer maneira, não é 

considerada crítica para as conversões estudadas. 

As conversões genéricas, mostradas nas Figuras 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8, têm raios e 

ângulos de deflexão restritos, tornando as manobras dos veículos mais dificeis. Nesses 

casos, devem ser pavimentadas áreas adicionais maiores para acomodar as 

configurações investigadas de maneira mais favorável. 

Os segmentos de interseções reais, ilustrados nas Figuras 4.9, 4.10 e 4.11 , 

possuem raios de no mínimo 30,0 metros, larguras de faixas de 3,5 a 5,0 metros e 

ângulos de deflexão não muito restritos. Estas condições geométricas colaboraram 

para que os veículos apresentassem menor, mas ainda considerável, quantidade de 

arraste nas curvas. Com modificações na geometria, as interseções do DER-SP 

podem acomodar melhor a maioria das configurações investigadas. 

Para o caso de rotatória com raio maior que 30,0 metros, com pista de 7,0 

metros de largura, náó há problema acentuado de arraste para fora do pavimento 

(sobre a ilha central). Entretanto, quando for permitida ultrapassagem ao longo da 

conversão, analisando-se o problema da ocupação de duas faixas de tráfego, 

recomenda-se os valores de raios de curva mínimos da Tabela 6. I. Esses raios foram 

calculados pela fórm . (5), que se aplica aos casos onde os veículos atingem a 

condição de arraste estacionário. Como exemplo, para o Semireboque de I eixo 

ocupar apenas uma das faixas durante toda a conversão, o raio da curva central deve 

ser da ordem de 143,0 metros. Essa condição é atrativa, pois veículos mais velozes 

podem ultrapassar o caminhão em qualquer ponto da trajetória. 

A rotatória genérica mostrada na Figura 4.8, de raio igual a 20,0 metros e uma 

faixa de 7,0 metros, pode comportar todos os veículos investigados, entretanto, deve 

ter sinalização apropriada proibindo ultrapassagem ao longo da curva central. 

Uma alternativa seria a correção de raio, de 20,0 para 40,0 metros, e uma 

faixa única de 5,0 metros de largura, podendo comportar todos os veículos sem 

permissão de ultrapassagem, exceto o Semireboque de 48 pés e o Triple. A Figura 6.2 

mostra uma modificação de raio na rotatória genérica. 
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FIGURA 6.2 - Modificação de raio na rotatória genérica 

de 20,0 para 40,0 m 

Os itens 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4 apresentam análise dos resultados de simulação 

referentes às Figuras que constam do Capítulo 5. 

6.1 Compatibilidade da operaçtio dos l'eículos combinados com as interseções 

típicas 

6.1.1 Veículos combinados regulamentados pelo CONTRAN 
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O se111i1 eboque de I eixo é um veículo que tem trànsito irrestrito assegurado 

pelo CONTRAN, portanto, espera-se que as rodovias brasileiras tenham geometria 

compatível com a circulação desse veículo. 

A ocupação do Semireboque de I eixo ao longo de uma curva é maior que a 

do Semireboque convencional de 3 eixos porque, apesar de terem o mesmo 

comprimento total, o de 1 eixo tem maior distância entre eixos e menor balanço 

traseiro no semireboque. Observa-se, entretanto, que a geometria do cruzamento não 

canalizado da Figura 5.3 só será compatível com a circulação desses veículos, se 

forem feitas correções na largura do pavimento nas curvas à direita de raio igual a 

14,0 metros. 
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O Semireboque convencional de 3 eixos é o mais comum no Brasil e seu 

desempenho em relação ao arraste é melhor que o do Semireboque de 1 eixo. Ainda 

assim, arrasta um pouco além do pavimento na conversão à direita da Figura 5.3. 

O Romeu e Julieta produz arraste além da área pavimentada no cruzamento 

simples da Figura 5.4. É o melhor veículo em termos de arraste a baixa velocidade, no 

entanto, em uma rotatória, requer um raio mínimo de 64,2 metros, como mostra a 

Tabela 6.1, para que possa trafegar dentro dos limites de uma faixa de tráfego de 3,5 

metros de largura. 

A circulação do Semi de 3 eixos na interseção da Figura 5.8 mostra que um 

raio de 16,0 metros é muito restrito para uma interseção em Y com ângulo de 

deflexão igual a 135 graus. 

O desempenho do Semi de 1 eixo na interseção em Y da Figura 5.9 aponta a 

necessidade de canalização em interseções como essa, com sobrelargura adequada, 

sinalização horizontal delimitando a faixa de ocupação dos veículos, bem como 

sinalização vertical advertindo que outros usuários não permaneçam próximos do 

veículo longo durante a conversão. 

No cruzamento canalizado a 90 graus da Figura 5. 12, observa-se que o SR-1 

apresenta arraste mais acentuado na primeira curva à direita, e sobre o canteiro 

<.:entrai. Cruzamentos como esse são muito comuns nas vias secundári as e rurais, e a 

não compatibilidade desse veículo com as características geométricas mínimas 

estabelecidas compromete a segurança de outros usuários. 

A Figura 5. 13 mostra a modificação do cruzamento canalizado da Figura 5. 12 

para comportar o Semi de l eixo. O raio central foi aumentado de 16,0 para 30,0 

metros e foi construída sobrelargura para que a pista tivesse uma largura total de 8,5 

metros. Dessa maneira, todos os outros veículos investigados poderão trafegar sem 

apresentar arraste sobre o canteiro central. 

Na simulação da Figura 5.16, nota-se que o arraste do Semireboque de 1 eixo 

é maior na entrada da rotatória (da tangente para o trecho circular), que na saída (da 

curva para a tangente). Isso ocorre porque, no início da última conversão, a carreta 

localiza-se em uma posição mais afastada do bordo interno do pavimento na curva, e 

no momento em que se aproxima desse ponto, a unidade tratora já está terminando a 
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conversão. Por outro lado, quando o veículo parte da tangente para a curva, como na 

primeira curva à direita, a carreta encontra-se em uma posição mais próxima à parte 

interna da curva, produzindo maior arraste. 

As Figuras 5.19, 5.23 e 5.26 mostram o problema de circulação para o Semi 

de 1 eixo. Observando-se a Tabela 5.3, o arraste produzido é considerável nas 

conversões das interseções reais do DER-SP, indicando a não compatibilidade de 

procedimentos de projeto geométrico com a circulação de um veículo regulamentado 

para tráfego sem restrições. 

Os resultados de simulação mostram a incompatibilidade geométrica de 

muitos cruzamentos com a circulação de veículos regulamentados para trânsito 

irrestrito. Esses veículos não produzem grande quantidade de arraste em curvas de 

raios maiores, entretanto, mesmo obedecendo os raios mínimos preconizados pela 

AASHTO e DNER, até mesmo o Romeu e Julieta arrasta para fora do pavimento 

nessas situações. 

6.1.2 Veículos combinados longos com permisstio de tráfego no Brasil 

· Na Figura 5.4 apresenta-se o problema de conversão para o Treminhão. O 

Treminhão arrasta além da área pavimentada na curva à direita. Não sendo um 

veículo regulamentado, trafega sob permissão especial, portanto não é considerado 

veículo de projeto. Pode-se considerar uma modificação de raio ou pavimentação de 

área adicional, entretanto, se tomado o SR-1 como veículo de projeto o Treminhão 

não produzirá arraste para fora do pavimento. 

A Figura 5. 10 mostra o movimento do Treminhão em uma interseção em Y. 

As características geométricas da curva à direita são muito restritas para o tráfego 

desse veículo, mas se for tomado o SR-1 como veículo de projeto, cujo desempenho 

é mostrado na Figura 5.7, também nesse caso a sobrelargura será suficiente para a 

circulação do Treminhão. 

O Rodotrem com A-dolly também requer concessão especial de tráfego nas 

vias secundárias e rurais no Brasil. Interseções corno as das Figuras 5.5 e 5.11 não 

podem comportar o tráfego desse veículo de maneira favorável, requerendo 

modificações de raio ou sobrelargura. Nota-se que o Rodotrem com A-dolly requer 

sobrelarguras maiores que o SR-1 . 



O problema da circulação dos VCLs em rotatórias é semelhante aos 

problemas analisados anteriormente. Apresenta-se a simulação do tráfego do 

Treminhão na rotatória da Figura 5.17. Esse tipo de interseção é muito comum no 

Brasil, especialmente nas rodovias secundárias, as quais não foram construídas de 

acordo com altos padrões geométricos. 
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Em geral, em uma rotatória o veículo atinge estado de regime permanente, 

mantendo durante em certo espaço um valor de arraste máximo constante. A Figura 

5.18 mostra o resultado de simulação da circulação do Rodotrem A-dolly em uma 

rotatória de raio central igual a 20,0 metros. Nessa situação, o veículo não arrasta 

sobre o canteiro central, no entanto, necessita usar quase toda a pista, ocupando uma 

largura de 6,6 metros. Em termos de segurança, é aconselhável que a pista ofereça 

condições para ultrapassagem, e para tanto, o raio central da rotatória deveria ser 

maJor. 

No caso das interseções reais, a simulação na interseção Barrinha-Jaboticabal 

da Figura 5.20 mostra que o Treminhão produz arraste além da borda do pavimento 

da ordem de 1,2 metros. Nas demais interseções reais, ilustradas nas Figuras 5. 24 e 

5.27, os valores de arraste do Treminhão são ainda maiores, de I ,3 e 2,3 metros, 

respectivamente. 

De fo rma análoga para o Rodotrem, as Figuras 5.21, 5.22 e 5.25 mostram que 

o veículo arrasta consideravelmente além das bordas dos pavimentos. 

j Fica claro, pelas análises feitas, que as interseções do DER-SP não são 

compatíveis com a circulação dos VCLs investigados, e que o Semireboque de I eixo 
-, 

I 

deve ser tomado como veículo de projeto para que as outras configurações nacionais, 

exceto o Rodotrem analisado neste estudo, possam trafegar de forma mais favorável. 

' 

6.2 Compamçfio da operaçlio de veículos estrangeiros com a de l•eículos que 

trafegam no Brasil 

Esta análise visa mostrar o que ocorreria, em termos de compatibilidade 

geométrica, se os veículos norte-americanos tivessem permissão de tráfego nas 

rodovias brasileiras. 
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O Treminhão é capaz de executar as conversões de forma mais favorável que 

o Triple norte-americano, como mostram os resultados de simulação das Figuras 5.4 

e 5.7. 

A Figura 5.6 mostra a circulação do VCL do tipo Western Double em um 

cruzamento simples, muito comum também nos Estados Unidos. O veículo arrasta 

menos que os outros veículos nacionais investigados, com exceção do Semireboque 

de 3 eixos e Romeu e Julieta. O Western Double é regulamentado nos Estados 

Unidos, tem eixos simples nas carretas e é cerca de 5,2 metros menor que o 

Rodotrem. 

Quanto aos VCs, com apenas uma articulação, a curva de ocupação da Figura 

5.12 demonstra o melhor desempenho do Semi de I eixo quando comparado ao do 

Semi de 48 pés norte-americano. O Semireboque de 48 pés arrasta mais que o 

Semireboque de 1 eixo por ter distância entre eixos maior. 

O cruzamento canalizado da Figura 5. 14 apresenta a circulação do Semi de 48 

pés. Após as modificações, em função do tráfego do Semi de I eixo, até mesmo o 

Semi de 48 pés passa a trafegar dentro dos limites da pista, pois, além do aumento da 

largura da faixa de 5,4 para 8,5 metros, foi feita correção do raio central de 16,0 para 

30,0 metros. 

Como ilustra a simulação na interseção das Figuras 5. 7 e 5. 14, e demais 

resultados nos Apêndices, o Semireboque de 48 pés demonstrou ser um dos piores; 

produz quase a mesma quantidade de arraste que um Triple e é pior que um 

Rodotrem com A-dolly. Seu arraste é ainda maior que o do Treminhão sendo, 

entretanto, melhor que o Turnpike Double e o Rocky Mountain Double (não 

mostrados neste estudo). O Semi de 48 pés tem uma longa distância entre eixos 

(12,34 metros), que é a razão principal para seu pobre desempenho em termos de 

arraste. Possui também um balanço traseiro curto (aproximadamente I ,6 metros). 

Das configurações analisadas, o Romeu e Julieta demonstrou o melhor 

desempenho, seguido pelo Semireboque de 3 eixos, Western Double, Treminhão, 

Rodotrem com C-dolly e Semireboque de I eixo. O B-train, o Rodotrem com A

dolly, o Semireboque de 48 pés e o Triple demonstraram ser os piores veículos em 

termos de arraste. 



Analisando-se a Tabela 5.1, as Figuras 5.1 e 5.2, e demais resultados nos 

apêndices, as configurações foram classificadas, em termos de arraste, em ordem 

decrescente de nível de desempenho: 

1 °) Romeu e Julieta (CONTRAN); 

2°) Semireboque convencional de 3 eixos (CONTRAN); 

3°) Western Double (ST AA) com C-dolly; 

4°) Western Double (ST AA) com A-dolly; 

so) Treminhão; 

6°) Rodotrem com C-dolly; 

70) Semireboque de l eixo (CONTRAN); 

80) B-train canadense; 

9°) Rodotrem com A-dolly; 

l QO) Semi reboque de 48 pés (ST AA); 

11 O) Triple. 
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6.3 Desempenho de configurações com acoplamento C-dolly e B-train em termos 

de arraste 

Duas configurações foram investigadas com acoplamento C-dolly: Rodotrem 

e Western Double. Um veículo com esse tipo de acoplamento emprega duas quinta -

rodas, uma sobre o eixo traseiro do cavalo mecânico e outra sobre o eixo do dolly. 

Em geral, trata-se de um converter dolly, permitindo a transferência de carga vert ical. 

Dessa forma, um veículo com converter C-dolly é tratado como cavalo 

mecânico/semireboque/semireboque. 

Na Figura 5.5 observa-se que o desempenho do C-dolly é melhor que o do A

dolly. Por ter duas barras de engate, não existe articulação no acoplamento com o 

semireboque precedente, funcionando corno seu balanço traseiro. Assim, o C-dolly é 

um prolongamento do semireboque até a quinta roda. Analiticamente, esse tipo de 

acoplamento melhora o comportamento do veículo, porque fica aumentada a parcela 

a ser deduzida na somatória das distâncias entre pontos que afetam a conversão. Na 

fórm . (2), essa parcela é o balanço traseiro do semireboque. 
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O desempenho do C-dolly também é melhor que do B-train, pois neste, fica 

aumentada a distância entre eixos e diminuído o balanço traseiro do semireboque. O 

B-train tem uma estrutura rígida que parte do primeiro semireboque e faz o engate 

com o segundo semireboque através de uma quinta roda. Em geral, o eixo traseiro do 

primeiro semireboque se localiza na extremidade traseira, fazendo com que o veículo 

produza mais arraste a baixa velocidade. Dessa maneira, <? B-train ~em uma distância 

entre eixos maior e um balanço traseiro menor (distância a ser subtraída do arraste 

total). O comprimento total da carreta vai até a quinta roda do dolly. Já com o C

dolly, o eixo traseiro do primeiro semireboque continua na posição normal, 

permitindo que a distância entre eixos seja menor que no 8-train. Este tipo de 

acoplamento está ilustrado na Figura 4.4. 

Dependendo de suas dimensões, em alguns casos o B-train pode ter um 

desempenho mais favorável que o A-dolly. A Figura 6.3 mostra um esquema que 

permite visualizar a condição de arraste a baixa velocidade para os diversos tipos de 

acoplamento analisados. 

I 

2 

' /_. 
/ ' 

~ 

Trajetória em regime permamente 

3 

/' 
1 C- dollv 

I / 8-t t'i> tn· 

I )(A-dolly 

// 0-t.·"" 

Cen lro da curva 

FIGURA 6.3 - Esquema comparativo da condição de arraste 

para os tipos de acoplamento analisados 

O A-dolly não tem desempenho tão bom quanto o C-dolly, em termos de 

arraste, pois ao articular no ponto de engate, o A-dolly arrasta para dentro da curva. 

A Figuras 5.5 e 5.6 mostram resultados de simulação para efeito de comparação dos 

dois tipos de acoplamento. Comparando-se as curvas de arraste, nota-se a menor 
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quantidade de arraste produzida pelo Rodotrem e Western Double acoplados com C

dolly. 

O arraste produzido pelo Rodotrem com A-dolly é maior que o do Treminhão 

e dos Semireboques de I e 3 eixos. Entretanto, se acoplado com C-dolly seu 

desempenho melhora, como mostrado na Figura 5.5. Arrasta além da área 

pavimentada na conversão à direita, mas tem desempenho melhor que o do 

Semireboque de 1 eixo regulamentado pelo CONTRAN. 

) 
A simulação no cruzamento canali zado ilustrada na Figura 5.15 mostra que a 

· modificação do raio central de 16,0 para 30,0 metros, em função do Semi de I eixo, 

foi favorável, também, para o tráfego do B-train. 

Outras curvas de arraste nos Apêndices I e 2 mostram o melhor desempenho 

dos veículos combinados acoplados com C-dolly, comparado ao dos veicules que 

usam A-dolly. 

Concluindo, além de melhorar as condições de estabilidade o C-dolly melhora 

o desempenho do veículo em relação ao auaste. Nesse sentido, fica claro o bom 

desempenho de veículos com dupla articulação pois além de menos arraste, eles 

podem ser mais seguros se acoplados com C-dollies. 

6.4 Análise da compatibilidade das configurações com a geometria padronizada 

européia 

As dimensões do círculo que atendem a geometria padronizada européia são 

muito restritas para o tráfego dos veículos anali sados neste estudo. Apenas o Romeu 

e Julieta e Semireboque de 3 eixos, por terem dimensões mais favoráveis em relação 

ao arraste, podem percorrer, a baixa velocidade, uma trajetória próxima dos limites 

do círculo. As demais configurações produzem arraste acentuado além do bordo do 

pavimento, não sendo, portanto, compatíveis com a geometria em questão. As curvas 

de envoltória de ocupação do Romeu e Julieta estão ilustradas na Figura 5.28. 
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No caso de um SR-3 europeu, sua compatibilidade com os limites do círculo 

advém do fato de que seu comprimento total é de 15,0 metros, contra os 18,15 

metros dos semireboques do Brasil. 

A observação da fórm. (2), para cálculo de arraste máximo (em regime 

permanente), demonstra a impossibilidade da maioria dos veículos em atender ao 

requisito da Diretiva 85/3/EEC. A razão da não compatibilidade se deve ao fato de 

que unidades tratoras (como exemplo, a do Romeu e Julieta) não podem manobrar 

em uma curva de raio menor que 12,0 metros, aproximadamente, e a trajetória 

percorrida no círculo de dimensões européias tem apenas 1 O, 7 metros de raio, como 

mostrado na Figura 6.4. 

Circ ulo de Ceom e ll'iu Pad J·onizadA P.JJrn p~>ia 

Ra io ext e rn o = 12.5 m 
Ra io interno = 5.3 m 

Rato d a lrajelor ia pe rcornda 
pelo ve1c u lo = 10.7 m 
L<•rgur<> de pisl<> - 7.2 111 

FIGURA 6.4 - Raio da trajetória percorrida no círculo de dimensões européias 

Para a largura de pista igual a 7,2 metros, estima-se que o valor máximo de 

arraste que as configurações podem apresentar é de 2,3 m. Através da fórm. (6) 

foram calculados os valores de raios mínimos de curva ilustrados na Tabela 6. I , a fim 

de que o círculo europeu seja compatível com os veículos analisados neste estudo. 

Verifica-se que o valor do raio da trajetória deve ser, no mínimo, igual a 32,2 metros 

para o Semireboque de l eixo fazer a conversão sem apresentar arraste para fora do 

pavimento. A Tabela 6.1 mostra também que, para o Triple, um valor de raio de pelo 

menos 37,2 metros é necessário para que possa inserir-se dentro dos limites da área 

padronizada européia. 

Da fórm. (2) vem: 
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(6) 

TABELA 6.1 - Raios de curva mínimos para os veículos investigados 

Veículo 

Semi de 3 eixos 

Semi de 1 eixo 

Romeu e Julieta 

Treminhão 

Rodotrem A-dolly 

Rodotrem C-dolly 

Western Double A 

Western Double C 

Semireboque 48' 

Triple 

B-train canadense 

Rmin da trajetória 

m 

Rotatórias Círculo europeu 

Largura de faixa = 3,5 m Largura de pista = 7,2 m 

Arraste máximo = 0,5 m Arraste máximo = 2,3 m 

83,2 19,2 

143,3 32,2 

64,2 15,0 

11 8, 1 26,8 

145,9 32,8 

119,8 27, 1 

114,5 26,0 

104,4 23,8 

165,8 37, 1 

166, 1 37,2 

148,9 33 ,5 

6. 5 Análise de custo para a implantaçrio de sobrelarguras 

A determinação de sobrelarguras em curvas de raios restritos permite estimar

se as quantidades de pavimento a serem acrescentadas ou as áreas adicionais a serem 

convertidas em pavimento. As normas do DNER ( 1975) preconizam que um valor de 

até 0,40 m de sobrelargura não justifica o custo de sua implantação. Nesse sentido, 

apresenta-se uma previsão de custo para a implantação e pavimentação econômica de 

uma interseção em nível, bem como a previsão de custo para a implantação de 

sobrelarguras, no cruzamento da Rodovia Pradópolis-Luís Antônio com a SP-255 

(Figura 3.8), a fim de se analisar a viabilidade das modificações. Os dados referentes à 
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quantidades e preços unitários das respectivas atividades foram fornecidos pelo DER

SP. 

A Tabela 6.2 apresenta uma previsão de orçamento para a construção do 

dispositivo, e a Tabela 6.3 mostra a previsão de custo para a implantação de 

sobrelarguras. 

TABELA 6.2 - Orçamento de interseção em nível 

Item Atividade Unid. Quant. Preço Preço 
Unitário Total 
{US$}* {US$} 

Fase 1. Terraplenagem 

l.l R.1s2agem m2 2.000,00 0,20 400,00 
1.2 Escava~ão m3 3.000,00 1,64 4.920,00 
1.3 Transporte 1 km m3xkm 300,00 0,86 258,00 
Subtotal 5.578,00 
Fase 2. Pavimcnta~ão 

2. 1 Melhoria do subleito rn2 2.000,00 0,28 560,00 
100%PS 

2.2 Solo brita 50% m3 300.00 19,49 5.847,00 
2.3 Imprimação m2 2.000,00 0,26 520,00 

im~rmeabilizante 

2.4 Tratamento superior m3 70,00 64,83 -U38, l0 
tri lo 

Subtotal 11.465.10 
Fase 3. Obras de Arte c Drenagem 

3.1 Formas concreto 1112 17,00 16,40 278,80 
armado comum 

3.2 Concreto ti EO E m3 2.10 103.72 2 17.8 1 
3.3 Enchimento base tubo rn3 2,80 31,20 87,36 

com brita 
3.4 Vala 0.5 m2 m3 38.00 4.89 185.82 
3.5 Concreto 60,0 em m 20,00 78,50 1.570,00 
3.6 Canaleta concreto lll 45,00 14,50 652,50 

40.0 em 
3.7 Assentamento tubo rn 20,00 7,50 150,00 

40,0/60,0 em 
3.8 Assentamento 111 45,00 3,21 144,45 

ca naleta 
Subtotal 3.286,74 
Fase 4. Sen·i~os Complementares 

4.1 Sinal. vertical m2 10,00 9 1,55 9 15,50 
4.2 Sinal. horizontal m2 100,00 5.97 597,00 
Subtotal 1.512,50 
Subtotal geral 21.842.34 
Previsão de 10% 2ara eventuais 2. 184,23 
Total 24.026,57 

* Preços unitários fornecidos pelo DER-SP Oitava Divisão Regional Ribeirão Preto 
(emissão em Agosto/94). 
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TABELA 6.3 - Orçamento do acréscimo de sobrelarguras 

Item Atividade Unid. Quant. Preço Preço 

Unitário Total 

{US$}"' {US$} 

Fase l. Terra~lenagem 

1.1 RasEagem m2 I 00,00 0,20 20,00 

1.2 Escavas:ão m3 300,00 1,64 492,00 

1.3 Transporte I km m3xk 30,00 0,86 25,80 

m 

Subtotal 537,80 

Fase 2. Pavimentação 

2.1 Melhoria do m2 100,00 0,28 28,00 

subleito I 00% PS 

2.2 Solo brita 50% m3 15,00 19,49 292,35 

2.3 Imprimação m2 100,00 0,26 26,00 

imEermeabilizante 

2.4 Tratamento m3 3,60 64,83 233,39 

suEerior triElo 

Subtotal 579,74 

Subtotal geral 1. 11 7,54 

Previsão de I 0% Eara eventuais 111 ,75 

Total 1.229,29 

*Preços unitários (emissão em Agosto/94) fornecidos pelo DER-SP 

Oitava Divisão Regional Ribeirão Preto. 

Verifica-se que o custo para o acréscimo de sobrelarguras representa 

aproximadamente 5% do custo de construção da interseção, indicando que pode ser 

viável a decisão de se implantar sobrelarguras sempre que necessário . 
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7 CONCLUSÕES E RECOlVIENDAÇÕES 

Conclui-se neste estudo, pela análise dos resultados de simulação, que muitas 

das curvas a 90 graus, comuns em interseções com vias não pavimentadas originadas 

em fazendas, bem como interseções com vias pavimentadas secundárias ou acessos a 

indústrias agrícolas, não têm sobrelarguras suficientes para o tráfego do veículo de 

projeto, bem como de VCLs do tipo treminhão e rodotrem. Nas rotatórias, o tráfego 

desses veículos requer raios maiores para que possam se manter dentro dos limites 

das faixas de tráfego, sem danificar as bordas do pavimento ou afetar a segurança. 

7.1 Recomendações para o estabelecimento de um critério realístico de projeto 

geométrico de interseções no Brasil 

A influência da largura da via e do número de fa ixas para tráfego de mesma 

direção é relevante para o nível de arraste. A sobrelargura pode ser ainda mais 

importante que o raio da curva. As simulações mostram que a quantidade de arraste 

produzida é, em geral, maior na segunda metade da curva, indicando a necessidade de 

maior largura naquele local ou a existência de duas faixas de tráfego para o término 

da conversão. 

Em curvas de interseções simples ou canali zadas, com ângulos de deflexào 

inferiores a 180°, recomenda-se a implantação de sobrelarguras ao invés da correção 

de raios, pois nesses casos os veículos dificilmente atingem os valores de arraste 

constante máximos que podem produzir. 

Recomenda-se sinalização horizontal apropriada e bordas de pavimentos 

formadas por curvas compostas duplas ou triplas, com ou sem transições espirais, ou 
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seja, curvas que permitam serem calculados facilmente os pontos notáveis e 

coordenadas para sua locação e construção . 
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Para a construção ou modificação de interseções em nível, quando apenas um 

veículo for tomado como veículo de projeto, recomenda-se a adoção do SR-l de 

18, 15 metros de comprimento, por ser regulamentado para tráfego irrestrito e 

considerado crítico em termos de arraste a baixa velocidade. 

É interessante que o SR-3 não seja considerado como veículo de projeto pois 

tem desempenho melhor que o SR-l . Se as interseções em nível no Brasil forem 

projetadas tomando-se o Semireboque de 3 eixos como veículo de projeto, o 

Treminhão, Rodotrem e Semi de l eixo continuarão a apresentar arraste além do 

pavimento. 

Torna-se necessário estabelecer padrões de arraste a baixa velocidade para 

promover maior segurança e uso compatível do sistema viário, isto é, para 

determinado raio de curva, qual a sobrelargura requerida para o tráfego de um veículo 

de projeto crítico? A Tabela 7.1 pode ser usada como exemplo. 

Conforme observado no Capítulo 6, o custo da implantação de sobrelarguras 

nas curvas de raios restritos representa um valor relativamente pequeno quando 

comparado ao custo total de construção da interseção. A construção de sobrelarguras 

é recomendável , pois o acréscimo de custo para torná-las compatíveis com a 

circulação de YCLs promove um retorno satisfatório em termos de segurança e 

manutenção de bordas de pavimentos e acostamentos, nos locais onde seu tráfego é 

intenso. 

7. 2 Recomendações quanto às modificações na geometria das vias usadas na 

simulaçfio 

As modificações necessárias em cada layout de interseção podem ser feitas 

com a correção do raio de curva ou, mais precisamente, com a pavimentação de uma 

área adicional estabelecida a partir das curvas swepl palh resultantes da simulação. 

Em outras palavras, de posse das curvas de envoltória de ocupação dos veículos 

sobre a geometria das interseções, definem-se as quantidades de área a serem 
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convertidas em faixas de tráfego. As simulações permitem a obtenção dos dados 

necessários para modificações de ilhas divisórias, guias, raios e larguras de faixas. 

Se as interseções genéricas e reais deste estudo fossem projetadas ou 

modificadas considerando-se o tráfego de veículos maiores, como o Semireboque de 

1 eixo, poderiam comportar de maneira mais favorável os veículos investigados. 

Nesse sentido, considerando-se o Semireboque de I eixo como veículo de projeto, as 

sobrelarguras sugeridas e os veículos que, mesmo após as respectivas mudanças na 

geometria, ainda produzem arraste além das bordas do pavimento, são mostrados na 

Tabela 7.1. Nessas condições, aumentos de raio poderiam levar à quantidades de área 

adicionais ainda maiores. 

TABELA 7.1 -Valores de sobrelargura sugeridos para as conversões 

Conversão Largura Sobre- Largura Veiculos* 
(m) largura (m) total (m) 

Curva à direita no 3,6 4,2 7,8 B-train, Rodo 
cruzamento simples A, Semi 48' e 
a 900 Tri le 
Curva à direita na 3,6 4,5 8, I B-train, Rodo-
interseção em Y A, Semi 48' e 
a 135° Tri le 
Curva à esquerda no 5,4 3, I 8,5 B-train, 
cruzamento canalizado Semi 48' e 
a 90° Tri Jle 
Circulação completa na 7,0 ** 7,0 B-train, 
rotatória R = 20,0 m Semi 48' e 

Tri le 
Interseção 5,0 I ,4 6,4 B-train, Rodo-
Barrinha-Jaboticabal A, Semi 48' e 

Tri le 
Acesso ao Distrito 5,0 I,5 6,5 B-train, Rodo-
Industrial de Franca A, Semi 48'e 

Tri le 
Pradópolis-Luís 4,6 2,5 7, 1 B-train, Rodo-
Antônio com SP-255 A, Semi 48' e 

Tri le 
* Veículos que ainda apresentam arraste além das áreas pavimentadas adicionais. 

** Recomenda-se correção do raio central, de 20,0 para 40,0 metros. 

Com o acréscimo das sobrelarguras nas curvas, o Treminhão, Semi de 3 eixos, 

Rodotrem com C-dolly e Romeu e Julieta podem ser acomodados em todas as 
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conversões analisadas sem produzir arraste além das bordas dos pavimentos, já que o 

desempenho deles é melhor que o do Semireboque de l eixo. 

Nas interseções genéricas, o B-train, o Semireboque de 48 pés e o Triple, caso 

pudessem trafegar nesses locais, e o Rodotrem com A-dolly, continuariam a 

apresentar arraste além das áreas pavimentadas. 

Em uma rotatória não é recomendável a inclusão de sobrelargura na parte 

interna da curva central, pois pode acarretar acidentes devido a falsa idéia de que há 

espaço disponível para a ultrapassagem de um veículo longo. A solução mais segura é 

a de aumentar o raio da rotatória. 

Considerando-se que o desempenho do Semireboque de 1 eixo é crítico em 

relação ao arraste, com a modificação do raio central da rotatória da Figura 4.8, de 

20,0 para 80,0 metros, as outras configurações analisadas, com exceção do B-train, 

Triple, Semireboque de 48 pés e Rodotrem A-dolly, seriam capazes de fazer a 

conversão usando somente urna faixa de tráfego. Convém salientar que essa situação 

é desejável mas não essencial para a segurança. Em uma rotatória de raio menor, deve 

haver sinalização apropriada para não ultrapassagem ao longo da curva central. 

7.3 Análise crítica de procedimentos de projeto geométrico da AASHTO e DNER 

No Brasil, muitos dos procedimentos de projeto geométrico do DNER e dos 

DERs dos Estados são baseados em normas estrangeiras, principalmente a AASHTO 

dos Estados Unidos. Três fatores básicos apontam a limitação na apl icação de normas 

estrangeiras: 

l . Não existem nas compilações mais recentes da AASHTO todos os 

procedimentos que se adaptem às condições brasileiras referentes à 

interseções em nível. Além disso, as normas brasileiras não foram atualizadas 

depois de 1973, indicando que ainda se adotam procedimentos padrões da 

AASHO dos anos 60; 

2. Os fluxos de tráfego nas interseções norte-americanas, em especial nas 

conversões à esquerda, são diferentes dos permitidos em interseções em nível 



no Brasil, portanto, os layouts de interseções em nível nos Estados Unidos 

têm configurações diferentes das brasileiras. 
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Nos Estados Unidos os veículos param na faixa de conversão e quando 

percebem um intervalo suficiente na corrente de tráfego oposto, deixam a via de pista 

simples e convergem à esquerda. Por essa razão, conforme descrito no Capítulo 2, 

item 2.4, os procedimentos de projeto de curvas de interseções não canalizadas 

podem ser aplicados tanto para curvas à direita como à esquerda. No Brasil, 

conversões à esquerda podem ser feitas somente em interseções canalizadas, sendo 

necessário, para seu projeto, estudos específicos. Esta é uma das razões da 

necessidade de rotatórias. 

3. Os u1étuuos J~ proj~to geométrico da AASHTO se baseiam em observações 

sobre comportamento de veículos e motoristas feitas nos Estados Unidos, 

cujas características diferem das brasileiras. Mesmo dentro de um mesmo país 

as circunstâncias são distintas entre os vários Estados. As dimensões e formas 

de acoplamento dos veículos, como visto anteriormente, são diferentes, e a 

forma de conduzir os veículos, bem como a observação às leis de trânsito, não 

são uniformes de uma cultura para outra. 

1 

7. 4 1 /.menl os que pmlem contribui r para 1111111 regulamentaçtio de di mensõe., 

menos restritil•a para com os veículo. combinado. lohgos 

Como visto, a regulamentação brasileira preconiza que veículos com 

comprimento maior que o máximo legal ( 18,15 metros para semi reboques e 19,80 

metros para o Romeu e Julieta), ou que tenham mais de uma articulação, trafeguem 

somente sob concessão de permissão especial. Neste estudo mostrou-se, entretanto, 

que veículos com dupla articulação, por vezes mais longos que um semireboque 

regulamentado de 18,15 metros de comprimento, apresentam melhor desempenho em 

relação ao arraste. Este fato ilustra a importância de se basear os procedimentos de 

regulamentação nas características de desempenho dos veículos e não em dimensões 

ou critérios adaptados de normas estrangeiras. 

Um método de simulação que permita a avaliação de diferentes situações na 

interação veículo/interseção pode colaborar para o estabelecimento de um critério que 
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atenda a procedimentos baseados em considerações técnicas a respeito do 

comportamento dos veículos de carga, em especial os VCLs. Para tanto, devem ser 

pré-definidos padrões de desempenho esperados desses veículos, os quais poderão 

dar suporte à regulamentação de dimensões. Como consequência da melhor 

compatibilidade entre o projeto da via e as características de desempenho dos 

veículos, podem ser apontados pelo menos dois fatores: maior uniformização de 

dimensões, permitindo que os critérios de regulamentação sejam mais coerentes, e 

maior segurança para todos os usuários. E a chave mestra para que esse processo se 

concretize de forma favorável é a fiscalização eficiente. 

Os orgãos de regulamentação nacionais, por basearem-se em normas e 

procedimentos estrangeiros, não possuem avaliação concreta do desempenho de 

veículos COtllo o Treminhão e Romeu e Julieta, por não serem de uso comum nos 

Estados Unidos. No entanto, este estudo mostra que esses_veículos tem um 
~ -

desempenho mais favorável , em relação ao arraste, que o Semireboque de I eixo 

regulamentado. Além disso, a dupla articulação não implica em veículos piores_Ao 

contrário, como mostram as análises dos resultados desta pesquisa, a maioria das 

configurações dotadas de duas ou mais articulações operam melhor que os longos 

Semireboque de I eixo e Semireboque de 48 pés norte-americano. 

Os veículos unitários que têm uma ou duas unidades rebocadas, como o 

Romeu e Julieta e Treminhão, são favorecidos em relação ao arraste a baixa 

velocidade devido ao balanço trasei1 o da unidade líd~r, que compensa o maior arraste 

produzido por cavalo mecânico/semireboque, com uma articulação adicional, tal 

como no Rodotrem, Western Double, B-train e Triple. 

Outro aspecto importante é o estudo e a implementação de C-dolly nos VCLs. 

Dentre os veículos investigados, o Rodotrem com A-dolly é o único veículo nacional 

com desempenho pior que o Semireboque de I eixo. No entanto, se acoplado com C

dolly, passa de 90. lugar, na classificação de desempenho de arraste a baixa 
,J 

velocidade, para 60. lugar, tornando-se melhor que o Semireboque de I eixo. Além ---.. 
de melhorar a estabilidade do veículo em relação ao tombamento, os resultados de 

simulação demonstram o melhor desempenho do Rodotrem e Western Double com 

esse tipo de acoplamento. Apesar de encontrar-se em fase inicial de estudo, pode-se 

pensar que futuramente, como nos Estados Unidos e Canadá, seja implementado seu 

uso nos veículos com dupla articulação no Brasil. Esta é mais uma vantagem 



associada ao uso de Romeu e Julieta, Treminhão e Rodotrem: a possibilidade de 

torná-los mais seguros, e mais favoráveis em relação ao arraste. 
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Como está previsto que ocorra nos Estados Unidos, se a regulamentação 

brasileira continuar a avaliar os VCLs considerando apenas suas dimensões e pesos, 

desprezando suas características de desempenho, permaneceremos com os problemas 

de incompatibilidade de sernireboques cada vez maiores com a geometria de 

interseções. Como vimos, apesar de não terem restrição de tráfego, os longos 

semireboques demonstraram desempenho crítico em termos de arraste. 

Uma maior uniformização de dimensões será de extrema importância, 

também, pois poderá promover equivalentes aumentos de produtividade em todos os 

Estados b!'asileiiUs, pussibililam.lu custos de transporte mais uniformes para todos. 

Nesse sentido, aponta-se a necessidade de haver maior entrosamento entre os 

engenheiros de transporte, a indústria de veículos e os planejadores de depa11amentos 

de rodovias, para que sejam compartilhados as necessidades e interesses de cada 

setor. A melhor comunicação entre eles, juntamente com a consideração das 

características de desempenho dos VCLs, poderá gerar o fornecimento de 

informações e requisitos básicos para a eficiente regulamentação desses veículos. 

Finalizando, conclui-se que existem pelo menos cinco requisitos importantes 

para uma regulamentação efetiva de VCLs: 

• Avaliação das características de desempenho dos veículos, e não apenas suas 

características dimensionais; 

• Aperfeiçoamento de critérios de projeto geométrico de interseções projetadas 

para baixa velocidade; 

• '7 Integração de atividades entre indústria, departamentos rodoviários, 

planejadores e engenheiros, a fim de que sejam projetadas configurações ele 

YCLs que atendam à necessidades comuns; 

• Treinamento de motoristas, equipe de manutenção, juntamente com aquisição 

de dados de acidentes; 

•) Fiscalização eficiente. 
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7. 5 Recomendaçfio de temas para pesquisas futuras 

• Comparação de resultados teóricos e práticos de desempenho de veículos com 

eixos tandem duplos e triplos em termos de arraste . 

. \) / Avaliação de arraste a alta velocidade (arraste negativo) nas condições 

operacionais brasileiras, considerando forças laterais que agem sobre os pneus 

dos veículos. 

• Efeitos da circulação de VCLs no fluxo de tráfego de vias secundárias. 

• Tt:m.iência para o tombamento de VCLs e caminhões-tanque. 

• Acidentes de colisão traseira devido a necessidade de diminuição de 

velocidade próximo às interseções. 
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APÊNDICES - OCUPAÇÃO DOS VEÍCULOS NAS 
CURVAS 



APÊNDICE 1 - INTERSEÇÕES GENÉRICAS 

1.1 Cruzamento simples a 90 graus 

~-R-14-m ) 1 

Semi d e I e ixo 
Oc u pacao max. 7 .3 m 

R 1-1 m 

Semi d e 3 eixos 
Ocu pacao max. 5 .7 m 

3.6 7n 

Se mi 48 ' 
Ocupacao m ax. 7.6 m 

7.2 111 

Triple 
Ocup acao m ax. 8.0 m 

2 



B - Lrai n 
Oc upacao m ax. 7.2 m 

R ! I m 

Sem i 48 ' 
Ocupacao m ax. 7 ,6 rn 

J I \ 

3. 6 m 

Rodo lrem C- do lly 
Oc u pacao max. 7 .0 m 

/ I \~---+--J-, 6-· '_n -

7,.2 m 

Se m i d e 3 e ixos 
Oc upacao m ax . 5,7 m 

3 



,. 

1.2 Interseção em Y a 135 graus 

"~I: ", 
I 
I 
I 
I 

. 1 

3.6 m 

Ac = l35 gmu s 
R = 16 m 

m 

Rome u e J ul ieta 
Largura de ocu pacao = 5 .4 rn 

AC = 135 g raus 
R = 16 m 

rn 

Serni r e boqu e 48' 
La rgur a de ocu pacao 8. 1 m 

4 



R = 16 m 
Ac = 135 g raus 

3,6 m 

Triple 
Larg ura d e ocupacao = 8,5 m 

A c = l 35 graus 
R = 16 m 

m 

B-l rain 
Largm ·a de Ocupacao 7,8 m 

5 



3 .6 m 

R = 16 m 
Ac = 135 g raus 

3.6 m 

We s l e m Do uble A- d o lly 
Largura el e ocupacao = 6 .5 m 

R = 16 m 
Ac = 135 g raus 

m 

Wes lern Doubl e C- dolly 
La r g u ra d e o c upa cao = 6.2 m 

6 



.. 

3.6 m 

Ac = 135 graus 
R = 16 m 

3,6 m 

Rodolre m C- d ol ly 
La t·gu t'a tl e ocupaca o 7,2 m 

1.3 Cruzamento canalizado a 90 graus 

R I / 6 m 

R = 30m 

R 30m 

Semi d e 3 e ixos 
Oc upacao m a x. = 5,8 m 

7 



RI = 16 m. 

5.4 m 

R 

RI = 16 m 

R 

8 - Lrain canadense 
Ocupacao max. 8.1 m 

30 m 

30 m 

I Romeu e .Juli e La 
Ocupacao max. 5.6 m 

8 



RI 16 m 

5. 4 m 

R I 16 m 

.5. 4 111 

R 

m 

Tre minhao 
Ocupacao m ax. 7 .6 m 

.'30 m 

Rod o lre m A- d o lly 
Oc u pac ao max . 8 ,3 m 

9 



RI 16 m 

R 

R1 16 rn 

R = 

30 m 

Rodolrem C- dolly 
Larg ur·a de ocupacao 7,5 m 

3 0 IH 

Sc mireboqu e 4U ' 
Ocupacao m ax. 8.6 m 

10 



Rf 16 m 

5,4 

R I fG m 

3 0 111 

Weslern Doubl e C 
Ocupacao m ax 6.4 m 

Weslern Dou ble A 
Ocupa('ao max. 6.8 m 

11 



12 

RI 16 m 

5,4 171 

:10 m 

Triple 
Oc upacao max 9 ,0 m 



1.3.1 Cruzamento canalizado a 90 graus modificado 

Ra'io central (R I ) = 30 m 

Raio rrn lral (R f) 

nt 

f(omeu e J ulie la 
Ocupacao rnax . = 4 .0 rn 

m 

Triple 

lll 

Ocu pacao rnaxima 5.5 m 

13 



1.4 Rotatória de raio igual a 20,0 metros 

~.!axima largura de 
ocupacao = 4.9 m 

Romeu e Julicla 
19.80 m 

Semireboque 4f3' 

Max. la rg ura de 
orupaci\o = 7.0 m 

- I 

14 

Raio central (R f) ZO m 

7.0 m 

2 0 m 

Raio cen tral (RI) ZO m 

20m 



Max . la •·gura de 
ocupacao = 6. 1 rn 

Rodolrern C- dolly 
27 . 19 m 

Sem i de 3 eixos 

Oc upacao m ax. 4.9 m 

15 

Raio central (RI) 20 m 

7,0 m 

R 20 m. 

Raio cenl ral (R I) 2 0 171 

2 0 m 



Triple 

Oc upacao ma.x. 

Wesl e rn Do uble A 

Oc upncao max. 5.5 m 

~ I 

16 

7, 0 m 

20m 

rl!n l ral (Hf) - 20 m 



17 

Raio cenfml (R t ) 20 m 

R 20 m 

Wes l e rn Double C 

Oc upacao m ax. 5.3 m 

cen tral (RI ) - 2 0 m 

7.0 m. 

8-lrain 

Ocupacao max. 6.3 m 



APÊNDICE 2 - INTERSEÇÕES REAIS 

2. 1 Cun1a à direita de raio igual a 30,0 metros (Barrinlw-Jaboticabal) 

R = 30 m 
Ac = I 02 g r·u u s 

Se m i d e 3 ~i xos 
Ocupacao max . ~ 4 ,2 m 

Ac: = I 02 graus 
R = 30 rn 

\ ~. 
\ 

Rodolre m C- d o lly ~ \ 
Oc upacao max. = 5.0 m , 

18 



Triple 

Ac = I 02 graus 
R = 30 m 

La •·g u•·a d e 
ocu pacao = 5,7 m 

Ac = I 02 g rau s 
R =- 30 m 

l 
I 

~~~ : 
\~ 111 

l 
~ \ I 

Rom eu e .J uliela ~ 1 

.; I 

19 



Ac = 102 gr a us 
R = 30 m 

5. 0 m I 
l 

Weslem Douhle C \\ : 
Dcupacao m ax. = 4.5 m \ J 

Ac = I 02 gra us 
R - 30 m 

\:~ I f 

\ 

I 
l 
I 
I 

Weslern Double A / 
Ocupacao m ax. = 4.6 m 

I 

20 



Ac = 102 gmus 
R = 30 m 

i\(' = 1 02 g rn us 
R = 3 0 m 

21 



2.2 Curva à direita de raio igual a 30,0 metros (Acesso à Franca) 

R = 30 m 

Ac = 156 g r a u s 

R = 30 m 

Se mi r eboq ue de 3 e ixos 
Ocupacao max . 4.3 m 

Ac = 156 g1·a u s 

Rodolrem C- dolly 
Ocupacao m ax . = 5 .0 m 

22 



R = 30m 
Ac = 156 g r aus 

R 

Tripie 
Oc u pa cao max. - 5 .7 m 

R = 30 m 
Ac = 156 gmus 

Ro m eu c .Ju liet a 
Oc upacao m ax . = 4. 1 m 

23 



) 

R = 30 m 
Ac = 156 graus 

R = 30 m 

\\'"'slcrn Doublc C 
Ocupacao max. = 4 .5 m 

Ac - 156 g r aus 

Wes l e rn Dou ble A 
Ocu pacao m ax. = 4.7 m 

24 



25 

R = 30 m 
Ac = 156 grau s 

R = 30 m 
Ac = 15 6 g raus 

8 - lrain 
Oc u pacao max. = 5.2 rn 



2.3 Curva composta a 90 graus de raios iguais a 18,5 e 40,0 metros 

(Pradópolis-RiheiNio Preto com SP-255) 

: I I 

li 

Rl 18,5 m 
R2 40,0 m 

Se mi de 3 e ixos 
Ocu paca o max. = 4,9 m 

R l - 18 ,5 m 
R2 = •10 ,0 m 

8 - lt·a in 
Ocupacao max. 6. 1 rn 

26 



l i 

Rl = U3,5 m 
R2 = 40,0 m 

Rodolre m C-clolly 
Oc upacao m ax. = 5,8 m 

RI = 18,5 m 
R2 - 40,0 m 

Rom e u e Julieta 
Oc upacao m ax . = 4 ,7 1n 

27 



l i 

RI = 18,5 m 
R2 = 40,0 m 

Wes l e r·n Do u b le C- dolly 
Oc u p a cao m ax. 5.2 m 

Rl = 18 ,5 m 
R2 = <10 ,0 m 

\Vest em Do ubl e A- d o lly 
Oc upacao m ax. 5, tl m 

28 



li 

.. 

l i 

R1 = 18,5 m 
R2 = 40,0 m 

Semireboque 48' 
Oc: upacao max. ~ 6,4 m 

Rl = 18,5 m 
R2 = 40,0 m 

Tr iple 
Ocupacao max. 6,8 m 

29 



GLOSSÁRIO 

A-dolly 

B-train 

bridge formula 

C-dolly 

circular 

intersection 

converter dolly 

double 

draw bar 

low-speed 

~fftracking 

mobile home 

roundabout 

smart tractors 

and trailers 

mecanismo de acoplamento de reboques provido de uma barra 

de engate 

estrutura rígida de acoplamento de reboques 

fórmula que especifica o peso máximo que uma estrutura ou 

obra de arte pode comportar 

mecanismo de acoplamento de reboques provido de duas barras 

de engate 

rotatória, interseção circular 

dolly provido de uma quinta-roda para engate com o 

semireboque, permitindo que transmita parte de sua carga 

vertical 

veículo constituído de um cavalo mecânico que reboca um 

semireboque e um reboque 

barra de engate do dolly que é conectada ao 

semireboque/reboque dianteiro de um veículo combinado 

arraste a baixa velocidade 

casa móvel pré-fabricada, transportada por caminhão 

rotatória, interseção circular 

cavalos mecânicos e reboques monitorados por inteligência 

artificial 



steering angle 

steering wheel 

to roadwheel 

sweptpath 

swingout 

tractrix 

ângulo de direcionamento, formado entre a direção do 

movimento e as rodas do eixo direcionável do veículo 

mecanismo ou ação entre a direção e as rodas do eixo 

direcionável do veículo 

curva de arraste critica, curva tractrix em relação à extremidade 

traseira interna do veículo (ponto de projeção do eixo traseiro da 

composição) 

desvio da extremidade traseira externa do veículo em sentido 

oposto ao da conversão 

curva definida pela trajetória do eixo/extremidade traseira interna 

de uma composição 

tractrix integrator aparelho de metal que traça curva tractrix e trajetórias dos 

principais pontos de um veículo em escala reduzida (modelo) 

triple 

wide-base 

super single 

veículo constituído de um cavalo mecânico que reboca um 

semireboque e dois reboques 

rodas simples com pneus extra-largos 


