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RESUMO 

 

O trabalho consiste na realização de um estudo de caso acerca da metodologia aplicada no 

segmento rodoviário para dimensionamento de faixas adicionais de trânsito, e a partir dos 

estudos desenvolvidos, aplicar os elementos de pesquisa bibliográfica. O segmento em estudo 

é a antiga Rodovia Estadual SC-302 hoje SC 350 no trecho que liga o perímetro urbano de 

Lebon Régis ao Entroncamento com a BR-116 especificamente no segmento mais critico de 

aclive na localidade de Rio Bonitinho no município de Santa Cecilia com cerca de 1700 

metros. O conhecimento de normas e manuais bem como, das especificidades das faixas, 

servindo este, para pesquisas de cunho acadêmico, e permitiu uma breve percepção dos 

critérios usados pelo DNER no Brasil inclusive critérios usados pelo DEINFRA em Santa 

Catarina. As faixas adicionais são faixas de trânsito que provocam um alargamento das seções 

transversais em trajetos de aclive que servem para separação do tráfego rápido do lento. Para 

a analise verificou-se através de visitas a campo as condição de tráfego atual da Rodovia para 

fins de estudo, dimensionamento, confirmação e do posicionamento de uma faixa adicional 

existente na rodovia. A solução ideal para o inicio da faixa foi mantê-la no mesmo local, pois 

a velocidade do veiculo de carga não atinge uma perda maior que 15 km/h e o local que 

antecede a faixa é uma tangente permitindo ultrapassagens. No que diz respeito ao fim da 

faixa é optou-se em estender a faixa adicional além da crista da curva vertical ate alcançar um 

ponto em que o veiculo de carga possa atingir uma velocidade que não difira de 15 km/h dos 

veículos leves e de preferência da ordem de 60 km/h que corresponde aproximadamente ao 

nível de serviço D.  
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ABSTRACT  

 

The work consists in carrying out a case study on the methodology applied in the road 

segment for sizing additional traffic lanes, and from the developed studies, applying the 

bibliographic elements. The segment under study is the former SC-302 State Highway today 

SC 350 in the stretch connecting the urban perimeter of Lebon Régis the Junction with the 

BR-116 specifically in the segment most critical of slope in Rio Cute locality in the 

municipality of Santa Cecilia with about 1700 meters. Knowledge of standards and manuals 

as well, the specifics of the tracks, serving this to research academic nature, and allowed a 

brief understanding of the criteria used by the DNER in Brazil including criteria used by 

DEINFRA in Santa Catarina. Additional tracks are traffic lanes that lead to a widening of the 

cross sections uphill paths that serve to separate the fast slow traffic. For the analysis it was 

found through field visits to the current traffic condition of the highway for study, design, 

verification and positioning of an existing additional lane on the highway. The ideal solution 

to the beginning of the track was keep it in the same location as the speed of the vehicle 

reaches no load loss greater than 15 km / h and location prior to allowing a tangent track is 

overtaking. With regard to the end of the track it is was decided to extend the additional strip 

beyond the crest vertical curve until it reaches a point where the load carrier can reach a speed 

that does not differ by 15 km / h lightweight vehicles and preferably of the order of 60 km / h 

which corresponds approximately to the level of service D. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Para atingir o proposito mencionado foram necessários estudos, que tiveram as 

seguintes etapas expostas. No inicio com apresentação das considerações introdutórias e 

expõe os motivos e razões para a realização deste trabalho. No referencial teorico onde é 

exposto o material que forneceu embasamento teórico para a pesquisa referente aos temas 

abordados no trabalho, assegurando a credibilidade do assunto estudado e contemplando 

bibliografias nacionais e estrangeiras consagradas na área em estudo. Logo após, são 

demostradas todas as ferramentas e métodos utilizados no trabalho, com a descrição das 

etapas envolvidas para que fosse possível a preparação e elaboração dos dados, bem como a 

identificação dos pontos com problemas de dimensionamento bem como pontos de adoção de 



 

faixas adicionais. E a seguir, na decorrencia dos estudos estão inseridos os dados, as análises e 

resultados do presente estudo. E por fim são apresentadas as conclusões do trabalho, 

comparando os objetivos estabelecidos com os resultados alcançados e sugestões para 

trabalhos futuros. O documento é finalizado com as referências utilizadas no estudo, 

apêndices e anexos pertinentes. 

Segundo uma estimativa da Confederação Nacional de Transportes – CNT no ano de 

2015 a rede rodoviária brasileira tem uma extensão de 1.724.924,00 quilômetros dos quais, 

pouco mais de 160.000 quilômetros ou 9.5 % são pavimentadas e cerca de 150.000 

quilômetros são de pista simples e 15.000 quilômetros de pista dupla.  

E o considerável aumento da frota e respectivamente o número de veículos de carga, a 

rodovia, principalmente a de pista simples, tem sua velocidade de operação afetada, devido à 

redução da velocidade desses veículos nas rampas ascendentes, formando os chamados 

pelotões e com isso aumentando o custo operacional e o tempo de viajem dos demais veículos 

(DNER, 1999).  

Então, pode-se dizer que as rodovias de pista simples que não apresentam um 

crescimento do tráfego que justifique sua duplicação, deve estudar maneiras de melhorar sua 

operação, sendo uma excelente alternativa a aplicação de faixas adicionais, pois nestas 

rodovias em rampas que circulam veículos de carga, o impacto ambiental no trecho de 

implantação da faixa adicional é menor e o custo financeiro de implantação também é menor, 

comparados a duplicação da rodovia (ARTESP, 2005). 

A finalidade desse trabalho consiste na realização de um estudo acerca da metodologia 

aplicada no segmento rodoviário para dimensionamento de faixas adicionais de rodovias e a 

partir dos estudos desenvolvidos, aplicar os elementos de pesquisa bibliográfica em uma 

Rodovia Estadual, SC-350 também chamada no passado de SC 302 no trecho que liga os 

municípios de Caçador, Lebon Régis e Santa Cecilia no Entroncamento com a BR-116 e 

levantar a condição de tráfego atual da Rodovia para fins de estudo de caso no 

dimensionamento, posicionamento e a confirmação da faixa adicional. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

O Manual do Departamento Nacional de Estradas e Rodagem – DNER do ano de 1999 

destaca que um trecho de rodovia com uma faixa adicional em aclive é considerado um trecho 

com duas faixas adjacentes sendo uma faixa adequada para veículos lentos. Deste modo os 

veículos mais leves e ou rápidos que são menos afetados pelos greides elevados não precisam 



 

perder velocidade por veículos lentos e ainda não precisam invadir a faixa contraria para 

ultrapassá-los. 

E para implementacao desta faixa levou-se em consideração o volume de tráfego, 

redução da velocidade dos veiculos de carga, niveis de serviço e o aspecto sobre a segurança 

das viagens. 

A geometria e o funcionamento das faixas adicionais da rodovia foram definidos 

segundo orientações das Diretrizes para Construção de Estradas (DCE-S) do departamento de 

Estradas e Rodagens do Estado de Santa Catarina - DER/SC órgão que mantem a rodovia.  

O estudo que abrange a Rodovia SC 350 é classificada em A III com velocidade de 70 

km/h para área rural e C III com velocidade de 50 km/h para área urbana. Esta rodovia é 

extensa, então se optou em estudar o trecho que abrange a área rural na localidade de Rio 

Bonitinho no município de Santa Cecília, por possuir um aclive acentuado e por ter observado 

formação de pelotões na entrada e na saída desta faixa adicional. 

O estudo tem seu inicio no trecho no km 142,240 m e tem seu termino no km 140,540 

m, com uma extensão de 1700 m.  

Com tudo, o estudo levou em conta, o fluxo de veiculos no trechho através do método 

de observação direta conforme o DNIT (2006) que consiste em registrar os acontecimentos do 

trânsito sem ocasionar interferências, tendo como objetivo realizar a contagem volumétrica 

dos veículos que circulam em um determinado ponto da rodovia num intervalo de tempo que 

pode ser obtido pelo Cálculo da hora de pico: FHP = VHP/ ( 4 * V15max) tendo um resultado 

de nos horarios de pico de 53,35% em media de veiculos de carga.  

Deve ser considerado a velocidade mínima admissível que varia conforme o volume 

de veículos no horário de pico e o percentual de veículos de carga no somatório de veículos. É 

calculado através da seguinte expressão: Vmap = a + b * Qd 

Para auxiliar no trabalho de dimensionamento, confirmação do posicionamento e a 

influência do greide (extensão e o grau do aclive) sobre a implantação de faixas adicionais de 

trânsito que é expressa pela velocidade de trânsito de um veículo de carga. Deverá ser 

elaborado, para o segmento, o percurso e a velocidade para este veiculo de carga e  no trajeto 

conforme figura 1, em estradas de pista simples, for abaixo de 20 km/h, fica confirmada a 

implantacao da faixa. 

 



 

 

Figura 1 - Curvas de Variação de Velocidade para o Veículo de Carga Padrão em Vários 

Graus de Inclinação Longitudinal (%). 

Fonte: (DCE-S, 2000). 

 

Para análise das rampas foi gerado o plano vertical longitudinal (perfil) com as 

inclinações longitudinais do trecho e cotas principais.  

 

 

Figura 2 – Plano Vertical do Perfil Estudado 

Fonte: Hudyma, 2016 

 

Através da analise dos dados foi possivel avaliar o posicionamento atual da faixa 

adicional no perfil, no qual o mesmo tem sua supressão da faixa antes do termino do aclive. 

Também criado o diagrama percurso/velocidade que ilustra a aceleração e/ou 

desaceleração dos veículos de carga ao longo do trecho analisado. 
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Figura 3 – Desaceleração do Veiculo de Carga no Aclive 

Fonte: Hudyma, 2016 

 

E finalizando o estudo com a realização do dimensionamento e a confirmação do 

posicionamento da faixa adicional existente na rodovia. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Chegando ao final deste trabalho podemos concluir a confirmação da faixa adicional 

neste trecho através da quantidade de veículos de carga que ali, trafegam, pelo nível de 

serviço nos horários de pico ser inferior a D entre E e F e a  perca de velocidade  do veiculo 

de carga no aclive ser superior a 15 km/h.  

E através dos materiais consultados chegou a seguinte conclusão, tendo como solução 

para o inicio da faixa, mantê-la no mesmo local, pois a velocidade do veiculo de carga quando 

entra na faixa não atinge uma perda maior que 15 km/h em relação a velocidade de projeto de 

70km/h, apesar do trecho que antecede a faixa ser um aclive a velocidade de entrada do 

veiculo de carga neste aclive não gera perdas que ultrapassam 15 km/h, no entanto, este trecho 

de 1600 m possui uma tangente de 900m que pode ser usada como ponto de ultrapassagens.  

Vale salientar que a manutenção da rodovia, como roçadas, permite aumentar por mais 

200 m a visualização dos motoristas para ultrapassagens. 

No que diz respeito ao fim da faixa optou-se em estender a faixa adicional além da 

crista da curva vertical até alcançar um ponto em que o veiculo de carga possa atingir uma 

velocidade não diferente de 15 km/h dos veículos leves e de preferência da ordem de 60 km/h 

que corresponde aproximadamente ao nível de serviço D. 
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Em vista disto a final da faixa ficará 300 metros além do que existe hoje, permitindo 

os veículos leves concluírem suas ultrapassagens com segurança e os veículos de carga voltar 

para a faixa de rolamento com maior velocidade.  

Por fim, a implantação de faixa adicional consiste em uma das soluções para tornar as 

viagens mais econômicas, segura e confortável. Em comparação com a duplicação da rodovia, 

torna-se uma opção com menor impacto ambiental.  
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