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RESUMO

A interpretação dos dados e demandas do modal rodoviário nacional remete aos
desafios relacionados à segurança de tráfego, assim como às soluções técnicas de
engenharia mais relevantes para o desenvolvimento da infraestrutura rodoviária.
Tais demandas representam o transporte social e econômico brasileiro constituindose de área primordial para o desenvolvimento. Busca-se neste trabalho a clara
identificação e classificação dos melhores recursos de geometria e sinalização para
a elaboração de projetos de interseções rodoviárias, atendendo assim aos níveis de
serviços esperados na crescente malha rodoviária brasileira, para tanto se utilizou
pesquisa bibliográfica. Identificam-se aqui os principais conflitos provenientes do
crescente tráfego, suas origens e consequências, buscando o correto tratamento
técnico preventivo e corretivo dos riscos identificados. As modalidades de
interseções e os recursos de sinalização disponíveis são ferramentas indispensáveis
para a logística do transporte rodoviário.
Palavras-chave: projeto geométrico, projeto de sinalização, entroncamentos,
segurança de tráfego.

1 INTRODUÇÃO

A logística dos transportes no Brasil dá-se predominantemente através do
modal rodoviário, em grande intensidade através da região centro-sul do País.
Segundo dados do DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes,
cerca de 60% do PIB nacional e 94% do transporte social são comportados pelas
1

Engenheiro Civil graduado pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais campus Poços de
Caldas. Fiscal de Transportes e Obras Rodoviários – DEER/MG – Departamento de Edificações e
Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais
2 Mestre em Desenvolvimento Regional e Agronegócio pela Universidade Estadual do Oeste do
Paraná – UNIOESTE. Graduada em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Maringá –
UEM

2

rodovias, tal demanda exige do rodoviarismo enormes investimentos em
planejamento, projeto, execução de infraestrutura, conservação e fiscalização da
malha rodoviária nacional. Deste modo objetiva-se assegurar à população o
transporte seguro, econômico e eficiente das demandas de tráfego nacionais.
Os encontros entre Rodovias, sendo elas federais ou estaduais, dando
acesso aos municípios ou às vias arteriais do transporte interestadual, representam
delicado desafio aos engenheiros civis brasileiros.
As interseções rodoviárias constituem-se sem dúvida, no momento mais
delicado de um projeto geométrico onde se aspira de uma só vez, às convergências
eficientes e seguras entre vários ramos e vias, ao mesmo passo dando acesso
seguro às localidades pretendidas atendendo todas classes de veículos, desde
carros de passeio até combinações de veículos de carga.
É também o momento mais crítico para o condutor de um veículo, que num
curto período de tempo deverá tomar decisões sobre mudanças de rota,
acessibilidade, obrigações e preferências de trânsito.
A geometria e a cinemática são alicerces fundamentais no desenvolvimento
de tais projetos. A clareza e a coesão geométricas devem permitir ao condutor o
rápido entendimento das interseções e a sinalização deve impor a ordem de
prioridades de tráfego.
Neste trabalho apresenta-se análises técnicas relativas à interpretação das
demandas de tráfego, às classificações e aplicações geométricas de interseções, e
à classificação e aplicação da sinalização viária, visando alcançar soluções claras e
coesas para os desafios de conexão entre as Rodovias Brasileiras.
O presente artigo está dividido em 7 partes, além dessa introdução tem-se a
apresentação funcional da malha rodoviária, as definições de interseções, sucedidas
pelos conceitos e parâmetros para concepção de segmentos rodoviários. Em
seguida se define as classificações técnicas e elementos das interseções. O
penúltimo capítulo aborda os recursos de sinalização para segurança de tráfego, e
para conclusão se revisa as ferramentas para elaboração de tal infraestrutura.

2 O MODAL RODOVIÁRIO BRASILEIRO
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Durante as décadas de 1970 a 1990, a maioria das Rodovias Federais
Brasileiras já representava artérias do modal Rodoviário Nacional. Em suma maioria,
por se tratarem de Rodovias troncais, atravessam Estados conectando rodovias
coletoras e locais Estaduais, acumulando assim o fluxo de veículos com as mais
diversificadas origens e destinos. Este cenário gerava assim diversas interseções
com diferentes características (ADLER, 1978). Algumas atendiam acessos aos
municípios, com baixa demanda de tráfego. Ao passo que outras entroncam-se ao
longo de seu segmento com diversas Rodovias coletoras estaduais ou ainda outras
federais, seguindo sentido outros estados e servindo de acesso para municípios dos
mais variados portes.
Tal infraestrutura exigia planejamento e investimento. Neste contexto
fundamental para o desenvolvimento nacional, a engenharia rodoviária necessitou
refinar as modalidades de interseções rodoviárias atendendo as mais variadas
situações, e garantindo a segurança de seus usuários.

2.1 DIRETRIZES DE PROJETO
As interseções rodoviárias, por definição, constituem-se como áreas de
entroncamento entre duas ou mais vias, ou seja, área de encontro ou cruzamento de
modo a permitir conversões, retornos, e prosseguimento entre as mesmas (DNIT,
2005).
Por se tratarem de pontos de descontinuidade e perpendicularidade entre vias
que se conectam, representam situações de risco relativas aos movimentos
executados pelos veículos.
Neste sentido, a adequada escolha da geometria, assim como da sinalização
que tratará o segmento, é fundamental para funcionalidade do mesmo.
Tal escolha depende seguramente do VMD – volume médio diário de veículos
da Rodovia primária, secundária, e talvez terciária que serão conectadas, do nível
de serviço a ser oferecido, assim como cálculo de estimativa da progressão de
tráfego ao longo da vida útil da interseção (PEREIRA,1962).
Ainda, nas diretrizes iniciais a viabilidade econômica desempenha também
papel fundamental neste contexto, sendo necessário adequar a infraestrutura a ser

4

projetada dentro das possibilidades topográficas da área a ser implantada. Neste
trabalho serão analisadas apenas interseções em nível.
Percebe-se, portanto, que o projeto geométrico rodoviário interdepende da
demanda de tráfego a ser atendida, da topografia do local que comportará a
infraestrutura, da viabilidade econômica da mesma e do nível de serviço a ser
oferecido.
Em paralelo, as sinalizações vertical e horizontal desempenham importante
papel na regulação do tráfego de acordo com os objetivos que se pretende alcançar
em projeto. Além disso, em casos de interseções ultrapassadas, é a sinalização que
mantém a coesão das vias, garantindo ainda maior vida útil ao segmento e
atenuando situações de risco e instabilidade.

2.2 O VOLUME MÉDIO DIÁRIO DE TRÁFEGO E OS NÍVEIS DE SERVIÇO
RODOVIÁRIOS

A geometria das interseções varia diretamente com o volume médio diário de
veículos assim como sua estimativa de progressão ao longo da vida útil da
interseção a ser executada, que pode variar consideravelmente na primeira década
após execução.
Da mesma forma, o nível de serviço a ser oferecido também impacta
diretamente na densidade de tráfego que se pretende acomodar, implicando
preocupações diretas à segurança viária.
Assim, a classe de projeto deve através da geometria da via e topografia do
segmento, oferecer velocidades de operação de modo a favorecer o nível de serviço
desejado para determinado VMD (DNIT, 2005).
Para melhor compreensão do fenômeno, segue abaixo correlação entre
classes de projeto e VMD.
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Quadro 1 – Critério para classificação de rodovias - DNIT – IPR - Manual de conservação
rodoviária, 2005.

Os níveis de serviço são:
_ Nível A: As condições de escoamento são livres, e o número de faixas
proporciona

baixas

densidades

de

tráfego.

Não

há

impedimento

nem

congestionamentos, proporcionando altas velocidades de operação. Este nível de
serviço é encontrado em Rodovias expressas, duplicadas com baixo VMD.
_ Nível B: Condições estáveis e velocidade de operação controlada, fluxo livre e
pontos de ultrapassagem constantes. Nível encontrado em Rodovias simples e
duplicadas de médio VMD.
_ Nível C: Fluxo estável, porém velocidades já controladas devido à densidade de
tráfego, o usuário não encontra significativos pontos de ultrapassagem. Nível
encontrado em pistas simples com alto VMD .
_ Nível D: Próximo do fluxo instável, sem possibilidades de ultrapassagens seguras,
e velocidades abaixo da velocidade de projeto. Horários de pico geram
congestionamentos. Nível encontrado em Rodovias de pista simples, sem
acostamento, de alto VMD e sobrecarga de tráfego.
Os níveis E e F representam o colapso da capacidade da via e não serão
abordados devido suas características extremas de risco.

2.3 CLASSIFICAÇÃO DAS INTERSEÇÕES E SEUS ELEMENTOS
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A pré-determinação do tipo de interseção depende diretamente do volume
médio diário de uma região. De acordo com o Manual de Projeto de Interseções
Rodoviárias (DNIT, 2005), para embasar tal entendimento foram realizados estudos
de soluções para interseções urbanas, que apresentaram como resultado de
pesquisa teórica e empírica o gráfico indicativo de interseção em relação aos VMD’s
da via principal e secundária. Segue abaixo.

Figura 1: Gráfico indicativo do tipo de interseção em áreas urbanas
Fonte: DNIT – IPR - 718, 2005

A grande maioria das Rodovias de pista simples, apresentando VMD inferior a
4000 veículos/dia e níveis de serviço entre B e C, permitia nas décadas de 1970 a
1980 a execução das rótulas vazadas.
_ Interseção em Rótula Vazada: modalidade geométrica onde a via principal
atravessa ilha central circular, enquanto os veículos da via secundária convergem no
sentido anti-horário, atravessando a rodovia principal segundo ordem de prioridade.
Ambas vias permitem acesso à convergência através de mesas de desaceleração e
aceleração dotadas de canteiros de bordo divisores de fluxo .

Figura 2: Modelagem tridimensional – Rótula Vazada.
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Fonte: Elaborado pelo autor (2016)

A sinalização ordena a parada obrigatória nos ramos de conversão, enquanto
ordena preferência à via principal aos que saem pelas mesas de aceleração.
Salienta-se ainda que os raios de giro devem ser aumentados de acordo com
a natureza dos veículos a trafegarem no local, permitindo a conversão de veículos
longos com margem de segurança.
_ Interseção em Rótula Alongada Vazada: Tal interseção pode ser melhor
configurada para o tráfego de veículos longos, aumentando-se os raios de
convergência, e a extensão dos canteiros de bordo, tendo sido utilizada para
acessos a pequenos municípios, áreas industriais, e ainda para o encontro de duas
Rodovias cujo VMD correspondente fosse inferior ao supracitado.

Figura 3: Modelagem tridimensional – Rótula Alongada Vazada
Fonte: Elaborado pelo autor (2016)

Ainda nestas modalidades, percebeu-se ao longo dos anos que apesar da
geometria clara, a tomada de decisão errônea por parte dos motoristas gerava
inúmeros acidentes durante o cruzamento entre vias, em maior parte devido à
travessia negligente, e às altas velocidades impressas na via principal.
Ao mesmo passo o aumento do VMD prejudicava a alocação dos veículos ao
longo da rótula nos horários de pico.
Importante salientar que tal configuração hoje é aceitável apenas para
projetos de acesso às propriedades, não sendo mais aceitável na implantação de
trevos para entrada em municípios ou entroncamentos entre Rodovias.
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Como solução de tal problema para futuras readequações, optou-se pela
Rótula convencional, em oposição à vazada. Tal modificação gerou inúmeras
vantagens de tráfego conforme discretizado a seguir.
_Interseção em Rótula: Modalidade geométrica onde o tráfego de três ou mais vias
se encontram através de rotatória e convergem em sentido anti-horário. Esta
configuração exige redução de velocidade e parada obrigatória antes do acesso à
rótula, dando preferência ao sentido de conversão, e mantendo-se assim baixas
velocidades de operação. Preferencialmente pede-se diâmetro igual ou superiores a
60 metros, para mais que quatro entroncamentos diâmetros superiores a 100
metros.
Esta configuração ainda é extremamente eficiente pois elimina a situação de
cruzamento, reduz a velocidade de operação e impõe ordem de convergência
através da sinalização. Como limitador cita-se necessidade de maior área de
implantação, acarretando maiores custos.

Figura 4: Modelagem tridimensional – Rótula
Fonte: Elaborado pelo autor (2016)

Em rodovias cujo VMD supere 5000 veículos/dia, inicia-se o estudo de
duplicação, pois quanto mais próximo deste ou maior, menor o nível de serviço
oferecido, quando o mesmo for inferior ao nível de serviço C, é fundamentada a
duplicação.
O desenvolvimento de interseções para Rodovias duplicadas segue o mesmo
entendimento do impedimento às situações de cruzamento, principalmente
considerando-se o alto VMD, e a natureza diversa de veículos nestes segmentos.
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Aproveitando-se ainda da existência de canteiros centrais, os mesmos nos
pontos de implantação de trevos são alargados para comportar rótulas alongadas.
_ Interseção em Rótula Alongada: Variação geométrica da rótula convencional,
onde mantém-se os raios de giro nos ramos porém alonga-se seu eixo longitudinal,
aproximando-a de uma elipse porém com dois lados paralelos.
Esta configuração é indicada para entroncamentos onde pretende-se impedir
as situações de cruzamento direto, porém ao contrário da rótula convencional, não é
desejável devido à demanda de tráfego que crie-se ordem de parada na via principal
chegando à interseção, mas apenas nos ramos de retorno. Assim o fluxo da via
principal não sofre significativas alterações quanto à velocidade de operação.
Quanto maior a extensão da Rótula alongada, maior sua capacidade de
comportar veículos leves e pesados nas faixas de retorno. Ainda, quanto mais
extensa a interseção, mais suave é o movimento de conversão entre vias
perpendiculares, impedindo situações de cruzamento.

Figura 5: Interseção Rótula Alongada
Fonte: Elaborado pelo autor (2016)

Salienta-se ainda que mesmo após as soluções geométricas explorarem o eixo da
Rodovia principal através de rótulas e rótulas alongadas, se a demanda do VMD
causar instabilidade e densidade de tráfego consideráveis para redução de
velocidade de operação e início de congestionamentos, indica-se o estudo para
interseções em dois níveis, categoria esta não contemplada neste artigo.

2.4 TRATAMENTO DE INTERSEÇÕES ATRAVÉS DE SINALIZAÇÃO
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Frequentemente, devido aos grandes custos de manutenção rodoviária por
parte do Estado, serviços de restauração e readequação não são possíveis por
diversos fatores limitadores. São eles, principalmente de natureza financeira, porém
frequentemente limitadores ambientais e também relativos às invasões e
desapropriações de faixa de domínio impedem a execução de melhorias (DNIT,
2010).
Em tais casos, outras medidas de cunho preventivo e fiscalizatório entram em
cena, objetivando eliminar ou ao menos atenuar situações de risco no trânsito.
O transporte seguro, econômico, eficiente e confortável são garantias
constitucionais do cidadão, portanto lança-se mão de recursos provenientes da
sinalização e dispositivos de segurança rodoviária.
_ Sinalização:
A sinalização representa de forma geral, a legenda do projeto geométrico,
ordenando, orientando e advertindo os motoristas quanto às características do
trajeto, suas possibilidades e proibições.
Neste sentido, exercem controle sobre o tráfego, devem ser claras, simples e
coesas, e a desobediência por parte do usuário acarreta infrações.
Podem ser verticais através das placas de regulamentação, orientação e
advertência.
_ Placas de regulamentação: Apresentam as obrigatoriedades e proibições com
relação à conduta do motorista. São exemplos: limitações de velocidade, proibições
de ultrapassagens, preferências, proibição de estacionamento.
_ São circulares, fundo branco, tarja vermelha e fonte preta. Seu diâmetro ideal é de
80 cm a 1 metro.
_ Placas Indicativas e orientação: Apresentam e orientam os usuários quanto às
distâncias e sentidos para os locais e localidades a frente. São essenciais nas
chegadas de interseções. São utilizadas também para marcação quilométrica e
identificação de municípios, rodovias, e locais de uso público.
São geralmente retangulares, de fundo verde, orla interna branca, e fonte
branca. Para identificação de locais, utiliza-se fundo azul, orla interna branca, e fonte
branca.
_ Placas de Advertência: São utilizadas para advertir os usuários sobre
características do segmento a frente, alertar o motorista sobre possíveis riscos,
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indicando qual a natureza do evento, seja na pista de rolamento ou nas áreas
lindeiras à rodovia, sejam de caráter permanente ou temporário. Como exemplos
citam-se placas de curvas acentuadas, trevo a frente, atenção para redução de
velocidade, entre outros.
São quadradas com medida ideal de 80 cm a 1 metro de lado, mas instaladas
em posição de losango. Possui fundo amarelo, orla interna preta, e fonte preta para
letras e símbolos.
_ Sinalização Horizontal: Por definição constituem-se de marcas, legendas e
símbolos aplicados sobre o pavimento da Rodovia, com o objetivo de se ordenar,
orientar e limitar as possibilidades de trajeto do condutor, assim como garantir mais
segurança e conforto na identificação dos possíveis trajetos.
A sinalização horizontal representa projeto primordial em complemento ao
projeto geométrico, podendo ser considerado legenda fiel às possibilidades
contempladas em projeto.
Além das linhas divisoras de fluxo (contínua e tracejada), linhas de bordo,
faixas de retenção (PARE e DÊ PREFERÊNCIA), faixas de travessia de pedestres,
outros artifícios são utilizados para maximizar os efeitos de ordenação de tráfego.
Alguns deles específicos para o tratamento de interseções.
_ Marcas de Canalização: São compostas por linhas zebradas com inclinação de
45° e espaçamento constante, com objetivo de complementar e preencher áreas
inutilizadas do pavimento em canteiros de bordo e centrais. Sua utilização confere
mais uniformidade às trajetórias dos veículos, principalmente no início de
conversões, mantendo-se assim a largura ideal da pista de rolamento, e faixas
adjacentes.
_ Marcas de confluência e bifurcações: São utilizadas para separar e redirecionar
o fluxo nas chegadas e saídas de interseções, alertando assim sobre os limites dos
canteiros.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a engenharia rodoviária dispõe de recursos técnicos e
tecnológicos bem catalogados e documentados, além de inúmeras experimentações
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a fim de se solidificar os conceitos e ferramentas disponíveis para o planejamento
coerente e eficiente da malha rodoviária nacional.
A expansão das áreas urbanizadas nos municípios assim como a crescente
demanda social e econômica tornaram ainda mais complexas as interações de
tráfego, exigindo cada vez mais a articulação entre as esferas públicas, órgãos e
autarquias especializadas e a iniciativa privada. Neste contexto a compreensão dos
conceitos e fundamentos de projetos rodoviários aplicados aos desafios de tráfego
em interseções garante a manutenção e melhoramento das garantias constitucionais
de todo cidadão através do transporte seguro, econômico e eficiente.
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