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1. CARACTERIZAÇÃO DO TRÁFEGO LOCAL  

O estudo de tráfego foi desenvolvido visando obter-se os subsídios necessários a 

definição do volume e tipo de tráfego na Rua Vereador Hélio Cézar Pires. Foi realizada 

a contagem manual dos veículos para a caracterização do tráfego na via.  

 

2. CAPACIDADE DO NÍVEL DE TRÁFEGO  

Conforme o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT,2006), 

a capacidade de uma rodovia com duas faixas e dois sentidos de tráfego é de 1.700 carros 

de passeio por hora (ucp/h), para cada sentido de tráfego, não excedendo 3.200 ucp/h para 

o conjunto dos dois sentidos, exceto em trechos curtos, como túneis e pontes, onde pode 

atingir 3.400 ucp/h. 

A capacidade de uma via em suportar os veículos que trafegam nela é feita pela 

quantificação do seu grau de suficiência para acomodar os volumes veiculares existentes 

e previstos. É expressa através do número máximo de veículos que passam por uma 

determinada faixa de circulação.  

 

3. CLASSIFICAÇÃO DAS RODOVIAS DE PISTA SIMPLES  

Para efeito de análise de capacidade, as rodovias pavimentadas com duas faixas e 

dois sentidos de tráfego são divididas em duas classes:  

• Classe I: Rodovias nas quais os motoristas esperam poder trafegar com 

velocidades relativamente elevadas. Compreende: 

 – Ligações de maior importância entre cidades e rodovias arteriais principais 

conectando importantes vias geradoras de tráfego;  

– Rotas de trabalho diário; 

– Ligações estaduais e federais de grande relevância. Geralmente atendem o 

tráfego de longa distância ou possuem conexões entre vias que servem o tráfego de longa 

distância.  

• Classe II: Rodovias nas quais os motoristas não esperam trafegar com 

velocidades elevadas. Compreende:  



– Vias que funcionam como rotas de acesso às rodovias de Classe I ou servem 

como rodovias turísticas e recreacionais, não atuando como arteriais principais 

 – Passam por terreno de topografia acidentada.  

Geralmente atendem às viagens curtas, inícios e fins de viagens longas ou viagens em que 

a contemplação cênica exerce um papel significante. 

Em relação ao estudo em específico é possível determinar que o ponto estudado 

da via pode ser classificado como classe II, através da contagem de veículos e da análise 

dos mesmos que utilizam a via. 

 

4. VOLUME DE TRÁFEGO  

Define-se Volume de Tráfego como: 

 O número de veículos que passam por uma seção de uma via, ou de uma 

determinada faixa, durante uma unidade de tempo. Na coleta de dados é expresso 

normalmente em veículos/hora (vph).  

A metodologia adotada utilizou o intervalo de 1 hora com contagem manual nos 

sentidos A/B em virtude da baixa circulação de veículos no ponto de amostragem. O local 

da medição do volume de tráfego foi realizado na Rua Vereador Hélio Cézar Pires.  

Após a contagem manual foi realizada a equivalência das diversas categorias de 

veículos (motos, ônibus, caminhões 2 eixos, caminhões 3 eixos), para unidades de 

automóveis de dois eixos e rodagem simples (veículos de passeio). Esta equivalência está 

descrita na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Fator de equivalência para diferentes tipos de veículos. 

Tipo de veículo Fator de equivalência 

Carro 1 

Moto 0,33 

Ônibus 2 eixos - O2 2 

Caminhão 2 eixos - C2 2 

Caminhão 3 eixos - C3 3 

                    Fonte:  Volume V: Sinalização Semafórica, Contran. 2014 (pag. 85). 



A tabela 2 demonstra a contagem volumétrica realizada no dia 27 de setembro de 

2021. Foram realizadas contagens nos sentidos A e B; das 07:00 às 19:00 horas. Sendo 

N= normal e E= equivalente. 

Tabela 2 – Contagem Volumétrica 

 

Fonte:  Autor 

 

Durante o estudo em campo, para contagem do número de veículos, o fluxo de 

veículos nos sentidos A e B foram parecidos, isso demonstra que não há diferença 

significativa entre os sentidos de tráfego, notou-se que existem alguns picos de aumento 

de tráfego em função do horário de entrada e saída do trabalho dos moradores da 

redondeza e também por haver uma escola infantil localizada na região.  

Em relação ao fluxo de caminhões, a via não é muito utilizada pois não está 

pavimentada, sendo assim, os motoristas fazem o desvio pela Rua São João. Na região 

tem muito fluxo de caminhão, pois esta via liga a RS-149 a área rural do Município, 

grande produtor de grãos, e também as indústrias beneficiadoras.  

Sendo assim, essa pavimentação beneficiará muito a cidade, pois irá “tirar” todo 

o movimento de caminhões do centro para uma via secundária da cidade.  
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