
    

 

ANÁLISE DE CAPACIDADE E NÍVEL DE SERVIÇO 
 DE RODOVIAS DO TIPO PISTA DUPLA EXPRESSA (FREEWAY) 

Sergio Henrique Demarchi 
Universidade Estadual de Maringá 

José Reynaldo A. Setti 
Universidade de São Paulo 

1. INTRODUÇÃO 
Embora as rodovias de pista dupla expressas constituam uma parcela pequena da malha rodo-
viária brasileira, elas representam importantes elementos de ligação entre as principais cida-
des no país, sendo utilizadas de forma significativa tanto para o transporte de passageiros co-
mo para o transporte de carga. 

1.1. Capacidade e Nível de Serviço 
A capacidade de uma rodovia expressa varia em função da velocidade de fluxo livre, confor-
me pode ser visto na Figura 1. Para uma velocidade de fluxo livre de 120 km/h, a capacidade 
é 2400 cp/h/faixa, descrescendo em 50 cp/h/faixa para cada 10 km/h de redução na velocidade 
de fluxo livre, ou seja, 2350 cp/h/faixa (vf = 110 km/h), 2300 cp/h/faixa (vf = 100 km/h) e 
2250 cp/h/faixa (vf = 100 km/h). As velocidades (v) podem ser determinadas tanto grafica-
mente, utilizando a Figura 1, ou analiticamente, em função da velocidade de fluxo (vf) e da 
taxa de fluxo equivalente (qb), utilizando as expressões: 

( )
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−
−+

−−=
6,2

130020
310015180023

28
1

vf
vfqvfvfv b ,  para (3100 – 15vf) < qb ≤ (1800 + 5vf);  
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90 ≤ vf ≤ 120  

 Para definir o nível de serviço, a medida principal de desempenho é a densidade da 
corrente de tráfego. Na Figura 1 e Tabela 1 são apresentados os valores máximos de densida-
de que definem os níveis de serviço A, B, C, D e E. São também apresentados na Tabela 1 os 
valores de velocidade mínima e taxas de fluxo máxima, ou seja, os volumes de serviço, que 
definem os limites para cada um dos níveis de serviço.  

 O HCM ressalta que, embora a especificação da densidade máxima para os níveis de 
serviço de A a D tenha sido baseada no julgamento dos membros do Comitê de Capacidade e 
Qualidade de Serviço, o limite máximo para o nível de serviço E, 28 cp/km/faixa,  foi estabe-
lecido a partir da densidade máxima na qual espera-se que um fluxo contínuo possa ser man-
tido numa freeway.  
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Figura 1: Relação fluxo-velocidade e nível de serviço em freeways (TRB, 2000, Figura 23-3, p. 23-4) 

Tabela 1: Critérios para determinação de níveis de serviço para segmentos de freeways.  
 (TRB, 2000, Figura 23-2, p. 23-3) 

Nível  de serviço Critério 
A B C D E 

Velocidade de fluxo livre = 120 km/h 
Densidade máxima (cp/km/faixa) 7 11 16 22 28 
Velocidade mínima (km/h) 120,0 120,0 114,6 99,6 85,7 
Relação v/c máxima 0,35 0,55 0,77 0,92 1,00 
Taxa de fluxo máxima (cp/h/faixa) 840 1320 1840 2200 2400 

Velocidade de fluxo livre = 110 km/h 
Densidade máxima (cp/km/faixa) 7 11 16 22 28 
Velocidade mínima (km/h) 110,0 110,0 108,5 97,2 83,9 
Relação v/c máxima 0,33 0,51 0,74 0,91 1,00 
Taxa de fluxo máxima (cp/h/faixa) 770 1210 1740 2135 2350 

Velocidade de fluxo livre = 100 km/h 
Densidade máxima (cp/km/faixa) 7 11 16 22 28 
Velocidade mínima (km/h) 100,0 100,0 100,0 93,8 82,1 
Relação v/c máxima 0,30 0,48 0,70 0,90 1,00 
Taxa de fluxo máxima (cp/h/faixa) 700 1100 1600 2065 2300 

Velocidade de fluxo livre = 90 km/h 
Densidade máxima (cp/km/faixa) 7 11 16 22 28 
Velocidade mínima (km/h) 90,0 90,0 90,0 89,1 80,4 
Relação v/c máxima 0,28 0,44 0,64 0,87 1,00 
Taxa de fluxo máxima (cp/h/faixa) 630 990 1440 1955 2250 

 O HCM discute brevemente os níveis de serviço, ilustrando-os com fotos. Um aspecto 
interessante da discussão é o espaçamento em cada nível de serviço. No nível de serviço A, 
por exemplo, o espaçamento médio mínimo é de 143 m ou cerca de 29 vezes o comprimento 
um automóvel (adotado igual a 5,0 m). No NS B, o espaçamento médio equivale a 91 m (ou 
18 automóveis) e nesses dois níveis de serviço, o nível de conforto e a possibilidade de mano-



    

 

bras dentro da corrente são muito grandes. 

 No NS C, o espaçamento médio cai para 63 m, o que corresponde ao comprimento de 
13 carros e a velocidade da corrente já passa a ser menor que a velocidade de fluxo livre. No 
NS D, o espaçamento médio mínimo é de 45 m ou 9 carros, o que impede a maioria das ma-
nobras e exige constante atenção do motorista. Na capacidade, a densidade corresponde a 
28 cp/km/faixa e o espaçamento médio é de apenas 36 m, ou 7 carros, o que elimina quase 
que totalmente a capacidade de manobra dentro da corrente. Qualquer distúrbio na corrente, 
como um veículo mudando de faixa, causa uma onda de choque que se propaga pelo fluxo de 
tráfego. Quaisquer incidentes, por menores que sejam, causam longas filas. 

 O nível de serviço F é usado para descrever um colapso no fluxo de veículos, que pode 
ser causado por incidentes que reduzem temporariamente a capacidade de um ponto da via, ou 
por locais onde há redução do número de faixas, entradas, etc., nos quais rotineiramente ocor-
rem congestionamentos. No nível de planejamento viário, o NS F representa a situação em 
que a projeção da demanda supera a capacidade da via, com densidades menores que 28 
cp/h/faixa, velocidades e taxas de fluxo menores que os valores limite estabelecidos para o 
nível de serviço E. 

2. MÉTODO 
O método do HCM para análise de capacidade e nível de serviço de segmentos básicos de 
freeways segue basicamente os procedimentos ilustrados no fluxograma da Figura 2, e requer 
os seguintes dados: 

• relevo do terreno em que se localiza a rodovia: para trechos genéricos, é classificado em 
plano e ondulado e montanhoso; 

• as características geométricas da via (largura e número das faixas, largura do acostamento 
direito, número de interconexões); e 

• características do tráfego (volume horário, porcentagem de veículos pesados, fator de hora 
pico, tipo de motorista). 

Inicialmente, determina-se a velocidade de fluxo livre para o segmento de rodovia, di-
retamente a partir de medições de campo ou a partir de valores base ajustados em função de 
fatores que refletem o efeito da largura e número de faixas de tráfego, da largura dos acosta-
mentos e da densidade de interconexões no trecho analisado. Em seguida, a taxa de fluxo ob-
servada ou estimada é convertida para uma taxa de fluxo equivalente, expressa em cp/h, le-
vando em conta o efeito do fator de hora pico, da porcentagem de veículos pesados e do tipo 
de motorista que utiliza a via. A partir da taxa de fluxo equivalente, são determinadas a velo-
cidade média de operação, a densidade da corrente de tráfego e o nível de serviço em que o-
pera a rodovia.  

2.1. Determinação da velocidade de fluxo livre 
Uma das etapas do método para avaliação do nível de serviço de freeways é a determinação 
da velocidade de fluxo livre (vf). A velocidade de fluxo livre pode ser medida diretamente ou 
estimada analiticamente. 



    

 

Dados necessários:
• Geometria da via
• Volume de tráfego
• Velocidade de fluxo livre

medida (vf) ou básica (vfb)

Ajustes na velocidade de fluxo livre
básica (vfb)

• Largura da faixa
• Número de faixas
• Largura do acostamento
• Densidade de interconexões

vfb vf

Cálculo da velocidade de fluxo livre

Definição da curva fluxo-velocidade

Ajuste no volume de tráfego
• Fator de hora-pico
• Número de faixas
• Veículos pesados
• Tipo de motorista

Cálculo do fluxo equivalente

Determinação do nível de serviço

Determinação da velocidade média
utilizando a curva fluxo-velocidade

Determinação da densidade utilizando a taxa
de fluxo equivalente e a velocidade média

 
Figura 2: Fluxograma para análise de segmentos básicos de freeways  (TRB, 2000, Figura 23-1, p. 23-2) 

Medição em Campo 

No caso da velocidade de fluxo livre ser medida em campo, sua determinação deve ser reali-
zada para taxas de fluxo inferiores a 1300 cp/h/faixa, que podem ser obtidas em períodos fora 
do horário de pico, em dias de semana, com tempo bom. A velocidade de fluxo livre pode ser 
estimada como sendo a média dos valores medidos para cada 10o veículo de diversas amostras 
de 10 veículos cada. 

 Nesse caso, nenhum tipo de ajuste é necessário, e a média obtida já corresponde ao 
valor de vf. 

Estimativa a partir de um Valor Base 

A velocidade de fluxo livre pode também ser estimada analiticamente caso não seja possível 
medí-la. Para isso, é necessário inicialmente adotar uma velocidade de fluxo livre básica vfb e 
ajustá-la em função das características geométricas da via, de forma a estimar a velocidade de 
fluxo livre que provavelmente seria observada em campo: 



    

 

 IDNLCLWb ffffvfvf −−−−=  (1) 

em que vf: velocidade de fluxo livre estimada; 

 vfb: velocidade ideal de fluxo livre; 

 fLW: ajuste para largura da faixas de tráfego (Tabela 2); 

 fLC: ajuste para largura de acostamentos (Tabela 3); 

 fN : ajuste para número de faixas de tráfego (Tabela 4); e 

 fID: ajuste para densidade de dispositivos de entroncamento (Tabela 5). 

O processo para determinação da velocidade de fluxo livre parte de uma velocidade de 
fluxo livre ideal, igual a 120 km/h 
para freeways rurais e 110 km/h para 
freeways urbanas. Dessa velocidade 
ideal são deduzidos os efeitos, ex-
pressos em km/h, de restrições pre-
sentes na freeway.  

Ajuste para Largura das Faixas 

O ajuste para largura das faixas de 
tráfego, fLW, pode ser visto na Tabela 
2, variando de 0,0 km/h para uma 
faixa de largura ideal (3,6 m), até 
10,6 km/h para uma faixa de largura 
3,3 m. 

Ajuste para Largura do Acostamento 

O fator de ajuste que leva em conta o 
efeito da largura do acostamento 
depende da largura do acostamento 
direito e do número de faixas de trá-

fego, conforme mostra a Tabela 3. 

Ajuste para Número de Faixas 

O ajuste em função do número de 
faixas de tráfego (Tabela 4), varia 
entre 0,0 km/h para pistas com 5 
faixas, e 7,3 km/h para pistas com 2 
faixas de tráfego.  

 

 

Ajuste para Densidade de Entroncamentos 

O ajuste para densidade de entroncamentos, mostrado na Tabela 4, varia entre 0,0 (para 0,3 

Tabela 2: Fator de ajuste para largura das faixas 
(TRB, 2000, Figura 23-4, p. 23-5) 

Largura da Faixa (m) Fator de ajuste fLW  (km/h) 
3,6  0,0 
3,5  1,0 
3,4  2,1 
3,3  3,1 
3,2  5,6 
3,1  8,1 
3,0  10,6 

Tabela 3: Fator de ajuste para largura do acostamento direito 
(TRB, 2000, Figura 23-5, p. 23-6) 

Fator de ajuste fLC  (km/h) 
Número de faixas por sentido 

Largura do 
acostamento 
direito (m) 2 3 4 ≥ 5 

 ≥ 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
 1,5 1,0 0,7 0,3 0,2 
 1,2 1,9 1,3 0,7 0,4 
 0,9 2,9 1,9 1,0 0,6 
 0,6 3,9 2,6 1,3 0,8 
 0,3 4,8 3,2 1,6 1,1 
 0,0 5,8 3,9 1,9 1,3 

Tabela 4: Fator de ajuste para número de faixas 
de tráfego (TRB, 2000, Figura 23-6, p. 23-6) 

Número de faixas de 
tráfego por sentido Fator de ajuste fN  (km/h) 

 ≥ 5 0,0 
 4 2,4 
 3 4,8 
 2 7,3 
Nota: para segmentos rurais de “freeways”,  fN = 0 



    

 

entroncamentos/km) e 12,1 km/h, para 1,2 entroncamentos/km. 

Tabela 5: Fator de ajuste para densidade de 
entroncamentos (TRB, 2000, Figura 23-7, p. 23-7) 

Entroncamentos/quilômetro Fator de ajuste fID  
(km/h) 

 ≤ 0,3 0,0 
 0,4 1,1 
 0,5 2,1 
 0,6 3,9 
 0,7 5,0 
 0,8 6,0 
 0,9 8,1 
 1,0 9,2 
 1,1 10,2 
 1,2 12,1 

2.2. Determinação da Taxa de Fluxo Equivalente 

A taxa de fluxo equivalente deve refletir o impacto dos veículos pesados e recreacionais, a 
variação temporal do fluxo dentro do período de uma hora, e as características dos motoristas 
que utilizam a rodovia. Assim, a taxa de fluxo equivalente pode ser obtida a partir da taxa de 
fluxo observada ou estimada através da seguinte expressão: 

 
PHV

b ffNFHP
qq

×××
=  (2) 

em que qb : taxa de fluxo equivalente, para uma única faixa de tráfego, que correspon-
de ao período de pico de 15 min (cp/h/faixa); 

 q :  volume horário (veíc/h); 
 FHP : fator de hora-pico; 
 N : número de faixas de tráfego; 
 fHV :  fator de ajuste para veículos pesados; 
 fP : fator de ajuste para tipo de motorista. 

Fator de Hora Pico 

O fator de hora-pico pode ser obtido empiricamente, sempre que possível, caso contrário o 
HCM recomenda a adoção de fatores variando entre 0,80 e 0,95, sendo que valores menores 
são característicos de freeways rurais ou períodos que não compreendem a hora-pico, enquan-
to que os fatores maiores correspondem à operação de freeways urbanas ou suburbanas em 
períodos de pico. 

Fator de Ajuste para Tipo de Motorista 

Considera-se que a corrente de tráfego ideal é formada somente por veículos cuja maioria dos 
motoristas são usuários habituais da rodovia. No entanto, é comum que motoristas que viajam 
por motivo de lazer e não estejam familiarizados com a rodovia dirijam de forma menos efici-
ente do que os motoristas que trafegam pela rodovia de forma cotidiana. Portanto, o HCM 
recomenda adoção de um fator de ajuste em função do tipo de motorista (fP), que deve ser 



    

 

adotado entre 0,85 e 1,00, sendo que fP = 1,00 deve representa um fluxo composto por moto-
ristas que em sua maioria estão habituados à rodovia e fP = 0,85 representa uma corrente de 
tráfego composta por motoristas que na sua maioria não estão habituados a trafegar na rodo-
via. Bom senso deve ser utilizado na adoção de valores de fP e, sempre que possível, estudos 
devem ser realizados para determinar valores que sejam condizentes com a realidade. 

Fatores de Ajuste para Veículos Pesados 

O volume de tráfego deve também ser ajustado em função da porcentagem de caminhões, 
ônibus e veículos recreacionais na corrente de tráfego.  

 São considerados então duas categorias de veículos: 1) caminhões ônibus; e 2) veícu-
los recreacionais. Assim, devem ser calculados os fatores de ajuste para veículos pesados fHV 
a partir das porcentagens de veículos pesados e dos equivalentes veiculares dos respectivos 
tipos de veículos, utilizando a seguinte equação: 

 ( ) ( )111
1

−+−+
=

RRTT
HV EpEp

f  (3) 

em que fHV : fator de ajuste para veículos pesados; 
 pT : porcentagem de caminhões e ônibus no tráfego (expresso em decimais); 
 pR : porcentagem de veículos recreacionais no tráfego (expresso em decimais); 
 ET : equivalente veicular para caminhões e ônibus; 
 ER : equivalente veicular para veículos recreacionais; 

  Para determinar fHV, é necessário inicialmente determinar os equivalentes veiculares, 
que são fornecidos na Tabela 6, para segmentos genéricos de freeways, nas Tabelas 7 e 8 para 
trechos específicos de freeways compostos por rampas ascendentes, e na Tabela 9 para tre-
chos específicos em declive. Assim, quando o trecho analisado é suficientemente longo, com 
nenhuma rampa de comprimento maior que 1,0 km e inclinação menor que 3%, ou compri-
mento maior que 0,5 km e inclinação maior ou igual a 3%, os fatores de equivalência podem 
ser adotados da Tabela 6. Caso contrário, os equivalentes para caminhões e ônibus devem ser 
escolhidos da Tabela 7 (para aclives) e da Tabela 9 (para declives). Da mesma forma, os e-
quivalentes para veículos recreacionais devem ser adotados da Tabela 8, sendo considerado 
que esse tipo de veículo apresenta impacto operacional somente em rampas ascendentes. 

Tabela 6: Fatores de equivalência para caminhões e veículos recreacionais  
em trechos genéricos (TRB, 2000, Figura 23-8, p. 23-9) 

Tipo de Relevo Fator 
Plano Ondulado Montanhoso 

caminhões e ônibus –  ET 1,5 2,5 4,5 
veículos recreacionais –  ER 1,2 2,0 4,0 



    

 

Tabela 7: Fatores de equivalência para caminhões e ônibus em aclives (TRB, 2000, Figura 23-9, p. 23-10) 
Porcentagem de caminhões e ônibus Rampa 

 (%) 
Extensão 

 (km) 2 4 5 6 8 10 15 20 25 
< 2 qualquer 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

0,0 – 0,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
0,4 – 0,8 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
0,8 – 1,2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
1,2 – 1,6 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
1,6 – 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

≥ 2 – 3 

mais de 2,4 3,0 3,0 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
0,0 – 0,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
0,4 – 0,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 
0,8 – 1,2 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
1,2 – 1,6 3,0 3,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 
1,6 – 2,4 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 2,5 

> 3 – 4 

mais de 2,4 4,0 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 2,5 
0,0 – 0,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
0,4 – 0,8 3,0 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
0,8 – 1,2 3,5 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
1,2 – 1,6 4,0 3,5 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

> 4 – 5 

mais de 1,6 5,0 4,0 4,0 4,0 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 
0,0 – 0,4 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
0,4 – 0,5 4,0 3,0 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
0,5 – 0,8 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
0,8 – 1,2 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
1,2 – 1,6 5,5 5,0 4,5 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

> 5 – 6 

mais de 1,6 6,0 5,0 5,0 4,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
0,0 – 0,4 4,0 3,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 
0,4 – 0,5 4,5 4,0 3,5 3,5 3,5 3,0 2,5 2,5 2,5 
0,5 – 0,8 5,0 4,5 4,0 4,0 3,5 3,0 2,5 2,5 2,5 
0,8 – 1,2 5,5 5,0 4,5 4,5 4,0 3,5 3,0 3,0 3,0 
1,2 – 1,6 6,0 5,5 5,0 5,0 4,5 4,0 3,5 3,5 3,5 

> 6 

mais de 1,6 7,0 6,0 5,5 5,5 5,0 4,5 4,0 4,0 4,0 

Tabela 8: Fatores de equivalência para veículos de recreação em aclives (TRB, 2000, Figura 23-10, p. 23-10) 
Porcentagem de veículos de recreação Rampa 

 (%) 
Extensão 

 (km) 2 4 5 6 8 10 15 20 25 
< 2 qualquer 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

0,0 – 0,8 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 > 2 – 3 
mais de 0,8 3,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,2 1,2 1,2 

0,0 – 0,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
0,4 – 0,8 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 > 3 – 4 

mais de 0,8 3,0 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 1,5 1,5 
0,0 – 0,4 2,5 2,0 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
0,4 – 0,8 4,0 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 > 4 – 5 

mais de 0,8 4,5 3,5 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 2,0 2,0 
0,0 – 0,4 4,0 3,0 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 1,5 
0,4 – 0,8 6,0 4,0 4,0 3,5 3,0 3,0 2,5 2,5 2,0 > 5 

mais de 0,8 6,0 4,5 4,0 4,0 3,5 3,0 3,0 2,5 2,0 



    

 

Tabela 9: Fatores de equivalência para caminhões e ônibus (ET) em declives (TRB, 2000, p. 23-11) 
Porcentagem de caminhões e ôni-

bus 
Rampa 

 (%) 
Extensão 

 (km) 
5 10 15 20 

< 4 qualquer 1,5 1,5 1,5 1,5 
4 – 5 até 6,4 1,5 1,5 1,5 1,5 

 mais de 6,4 2,0 2,0 2,0 1,5 
5 – 6 até 6,4 1,5 1,5 1,5 1,5 

 mais de 6,4 5,5 4,0 4,0 3,0 
> 6 até 6,4 1,5 1,5 1,5 1,5 

 mais de 6,4 7,5 6,0 5,5 4,5 

2.3. Determinação do Nível de Serviço 
O procedimento para determinação do nível de serviço em freeways tem quatro passos: 

Passo 1: Dividir a freeway em segmentos de características uniformes. 

Passo 2: Construir a curva fluxo-velocidade apropriada para cada segmento, a partir das cur-
vas da Figura 1 e da velocidade de fluxo livre que foi medida no local ou estimada. A 
função fluxo-velocidade deve cruzar o eixo y na velocidade de fluxo livre do seg-
mento. 

Passo 3: Determinar a taxa de fluxo qb e, a partir dela, determinar na curva fluxo-velocidade 
do segmento, a velocidade da corrente de tráfego v e o nível de serviço correspon-
dente. 

Passo 4: Determinar a densidade k usando a relação k = qb / v. O nível de serviço também po-
de ser determinado a partir das faixas de densidade fornecidas na Tabela 1. 
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ANÁLISE DE CAPACIDADE E NÍVEL DE SERVIÇO DE RODOVIAS  
DE PISTA DUPLA CONVENCIONAIS 

Sergio Henrique Demarchi 
Universidade Estadual de Maringá 

1. INTRODUÇÃO 
As rodovias de pista dupla convencionais (multilane highways) são rodovias cujo padrão ge-
ométrico é ligeiramente inferior ao das freeeways, possuindo acessos menos controlados e, 
em alguns casos, não possuem separação física entre pistas de sentido oposto de tráfego. 

 Os procedimentos para análise de capacidade e nível de serviço desse tipo de rodovia 
é semelhante ao procedimento de análise para freeways, exceto por algumas particularidades 
que serão enfocadas em maior detalhe a seguir. 

1.1. Capacidade e Nível de Serviço 
A capacidade de uma rodovia de pista dupla convencional varia em função da velocidade de 
fluxo livre, conforme pode ser visto na Figura 3. Para uma velocidade de fluxo livre de 
100 km/h, a capacidade é 2200 cp/h/faixa, descrescendo em 100 cp/h/faixa para cada 10 km/h 
de redução na velocidade de fluxo livre, ou seja, 2100 cp/h/faixa (vf = 90 km/h), 
2000 cp/h/faixa (vf = 80 km/h) e 1900 cp/h/faixa (vf = 70 km/h). As velocidades (v) podem 
ser determinadas tanto graficamente, utilizando a Figura 3, ou analiticamente, em função da 
velocidade de fluxo (vf) e da taxa de fluxo equivalente (qb), utilizando as expressões: 
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 Para definir o nível de serviço, a medida principal de desempenho é a densidade da 
corrente de tráfego. Na Figura 3 e Tabela 10 são apresentados os valores máximos de densi-
dade que definem os níveis de serviço A, B, C, D e E. São também apresentados na Tabela 10 
os valores de velocidade mínima e taxas de fluxo máxima, ou seja, os volumes de serviço, que 
definem os limites para cada um dos níveis de serviço.  



    

 

 Ao contrário das freeways, a densidade máxima para o nível de serviço E varia em 
função da velocidade de fluxo livre. Assim, para vf = 100 km/h, a densidade é igual a 
25 cp/km/faixa, aumentando para 26 cp/km/faixa para vf = 90 km/h, 27 cp/km/faixa para 
vf = 80 km/h e 28 cp/km/faixa para vf = 70 km/h.  
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Figura 3: Relação fluxo-velocidade e nível de serviço rodovias de pista dupla convencionais 

(TRB, 2000, Figura 21-3, p. 21-4) 

Tabela 10: Critérios para determinação de níveis de serviço para segmentos de rodovias de pista dupla 
convencionais (TRB, 2000, Figura 21-2, p. 21-3) 

Nível  de serviço Critério 
A B C D E 

Velocidade de fluxo livre = 100 km/h 
Densidade máxima (cp/km/faixa) 7 11 16 22 25 
Velocidade mínima (km/h) 100,0 100,0 98,4 91,5 88,0 
Relação v/c máxima 0,32 0,50 0,72 0,92 1,00 
Taxa de fluxo máxima (cp/h/faixa) 700 1100 1575 2015 2200 

Velocidade de fluxo livre = 90 km/h 
Densidade máxima (cp/km/faixa) 7 11 16 22 26 
Velocidade mínima (km/h) 90,0 90,0 89,8 84,7 80,8 
Relação v/c máxima 0,30 0,47 0,68 0,89 1,00 
Taxa de fluxo máxima (cp/h/faixa) 630 990 1435 1860 2100 

Velocidade de fluxo livre = 80 km/h 
Densidade máxima (cp/km/faixa) 7 11 16 22 27 
Velocidade mínima (km/h) 80,0 80,0 80,0 77,6 74,1 
Relação v/c máxima 0,28 0,44 0,64 0,85 1,00 
Taxa de fluxo máxima (cp/h/faixa) 560 880 1280 1705 2000 

Velocidade de fluxo livre = 70 km/h 
Densidade máxima (cp/km/faixa) 7 11 16 22 28 
Velocidade mínima (km/h) 70,0 70,0 70,0 69,6 67,9 
Relação v/c máxima 0,26 0,41 0,59 0,81 1,00 
Taxa de fluxo máxima (cp/h/faixa) 490 770 1120 1530 1900 



    

 

2. MÉTODO 
O método do HCM para análise de capacidade e nível de serviço de segmentos básicos de 
rodovias de pista dupla convencionais segue basicamente os procedimentos ilustrados no flu-
xograma da Figura 24, e requer os seguintes dados: 

• relevo do terreno em que se localiza a rodovia: para trechos genéricos, é classificado em 
plano e ondulado e montanhoso; 

• as características geométricas da via (largura das faixas, largura dos acostamentos, núme-
ro de pontos de acesso); e 

• características do tráfego (volume horário, porcentagem de veículos pesados, fator de hora 
pico, tipo de motorista). 

Dados necessários:
• Geometria da via
• Volume de tráfego
• Velocidade de fluxo livre

medida (vf) ou básica (vfb)

Ajustes na velocidade de fluxo livre
básica (vfb)

• Largura da faixa
• Tipo de separação central
• Largura do acostamento
• Densidade de pontos de acesso

vfb vf

Cálculo da velocidade de fluxo livre

Definição da curva fluxo-velocidade

Ajuste no volume de tráfego
• Fator de hora-pico
• Número de faixas
• Veículos pesados
• Tipo de motorista

Cálculo do fluxo equivalente

Determinação do nível de serviço

Determinação da velocidade média
utilizando a curva fluxo-velocidade

Determinação da densidade utilizando a taxa
de fluxo equivalente e a velocidade média

 
Figura 4: Fluxograma para análise de segmentos básicos de rodovias de pista dupla convencionais  

(TRB, 2000, Figura 21-1, p. 21-2) 

Inicialmente, determina-se a velocidade de fluxo livre para o segmento de rodovia, di-
retamente a partir de medições de campo ou a partir de valores base ajustados em função de 



    

 

fatores que refletem o efeito da largura das faixas de tráfego, da largura dos acostamentos, do 
tipo de separação entre pistas e da densidade de pontos de acesso no trecho analisado. Em 
seguida, a taxa de fluxo observada ou estimada é convertida para uma taxa de fluxo equiva-
lente, expressa em cp/h, levando em conta o efeito do fator de hora pico, da porcentagem de 
veículos pesados e do tipo de motorista que utiliza a via. A partir da taxa de fluxo equivalen-
te, são determinadas a velocidade média de operação, a densidade da corrente de tráfego e o 
nível de serviço em que opera a rodovia.  

2.1. Determinação da velocidade de fluxo livre 

Uma das etapas do método para avaliação do nível de serviço de freeways é a determinação 
da velocidade de fluxo livre (vf). A velocidade de fluxo livre pode ser medida diretamente ou 
estimada analiticamente. 

Medição em Campo 

No caso da velocidade de fluxo livre ser medida em campo, sua determinação deve ser reali-
zada para taxas de fluxo inferiores a 1400 cp/h/faixa, que podem ser obtidas em períodos fora 
do horário de pico, em dias de semana, com tempo bom. A velocidade de fluxo livre pode ser 
estimada como sendo a média dos valores medidos para cada 10o veículo de diversas amostras 
de 10 veículos cada. 

 Nesse caso, nenhum tipo de ajuste é necessário, e a média obtida já corresponde ao 
valor de vf. 

Estimativa a partir de um Valor Base 

A velocidade de fluxo livre pode também ser estimada analiticamente caso não seja possível 
medí-la. Para isso, é necessário inicialmente adotar uma velocidade de fluxo livre básica vfb e 
ajustá-la em função das características geométricas da via, de forma a estimar a velocidade de 
fluxo livre que provavelmente seria observada em campo: 

 AMLCLWb ffffvfvf −−−−=  (4) 

em que vf: velocidade de fluxo livre estimada; 

 vfb: velocidade ideal de fluxo livre; 

 fLW: ajuste para largura das faixas de tráfego (Tabela 11); 

 fLC: ajuste para largura dos acostamentos (Tabela 12); 

 fM : ajuste para o tipo de separação entre pistas (Tabela 13); e 

 fA: ajuste para densidade de pontos de acesso (Tabela 14). 

O processo para determinação da velocidade de fluxo livre parte de uma velocidade de 
fluxo livre ideal, que é um pouco maior que o limite de velocidade adotado para a rodovia. 
Portanto, para limites de velocidade entre 65 e 70 km/h, a velocidade de fluxo livre ideal é 
11 km/h maior que o limite de velocidade, e para limites entre 80 e 90 km/h, a velocidade de 
fluxo livre ideal é cerca de 8 km/h maior que o limite de velocidade. Dessa velocidade ideal 
são deduzidos os efeitos, expressos em km/h, de restrições presentes na rodovia de pista du-
pla.  



    

 

Ajuste para Largura das Faixas 

O ajuste para largura das faixas de trá-
fego, fLW, pode ser visto na Tabela 11, 
variando de 0,0 km/h para uma faixa de 
largura ideal (3,6 m), até 10,6 km/h 
para uma faixa de largura 3,3 m. 

Ajuste para Largura dos Acostamentos 

O fator de ajuste que leva em conta o 
efeito da largura do acostamentos (Tabela 12) pode ser determinado em função da soma das 
larguras dos acostamentos direito e esquerdo (canteiro central), ou da soma da distância entre 
um obstáculo e a borda da pista, nos lados direito e esquerdo: 

 ed LaLaLa +=  (5) 

em que La: largura total dos acostamentos, igual à soma da largura dos acostamentos 
ou das distâncias das obstruções laterais aos bordos da pista (m); 

 Lad :  largura do acostamento direito ou distância de qualquer obstáculo lateral 
ao bordo direito da pista. Se Lad > 1,8 m, é adotado Lad = 1,8 m; 

 Lae :  largura do acostamento esquerdo ou distância da separação central até o 
bordo esquerdo da pista. Se Lae > 1,8 m, é adotado Lae = 1,8 m. Para ro-
dovias sem separação no canteiro central, Lae = 0 m. 

Tabela 12: Fator de ajuste para largura dos acostamentos 
(TRB, 2000, Figura 21-5, p. 21-6) 

4 faixas de tráfego (2 por sentido) 6 faixas de tráfego (3 por sentido) 
Largura total dos 

acostamentosa (m) 
Fator de ajuste 

fLC  (km/h) 
Largura total dos 

acostamentosa (m)
Fator de ajuste 

fLC  (km/h) 
 3,6 0,0  3,6 0,0 
 3,0 0,6  3,0 0,6 
 2,4 1,5  2,4 1,5 
 1,8 2,1  1,8 2,1 
 1,2 3,0  1,2 2,7 
 0,6 5,8  0,6 4,5 
 0,0 8,7  0,0 6,3 
a A largura total dos acostamentos corresponde à soma das larguras do acostamento direito e esquerdo (can-
teiro central), ou distância da borda da pista até qualquer obstrução lateral. Para larguras maiores que 1,8 m 
considerar 1,8 m. Portanto, a largura total não pode exceder 3,6 m. 

Ajuste para o Tipo de Separação Central 

Em rodovias que não apresentam qualquer tipo de separação central (exceto faixas pintadas 
no pavimento), a redução na velocidade de fluxo livre é de 2,6 km/h, como pode ser visto na 
Tabela 13. Para rodovias que possuem separação central entre pistas, não existe redução na 
velocidade de fluxo livre.  

Tabela 11: Fator de ajuste para largura das faixas 
(TRB, 2000, Figura 21-4, p. 21-5) 

Largura da Faixa (m) Fator de ajuste fLW  (km/h) 
3,6  0,0 
3,5  1,0 
3,4  2,1 
3,3  3,1 
3,2  5,6 
3,1  8,1 
3,0  10,6 



    

 

Tabela 13: Fator de ajuste para tipo de separação central 
(TRB, 2000, Figura 21-6, p. 21-6) 

Tipo de separação cen-
tral Fator de ajuste fM  (km/h) 

Sem separação central 2,6 
Com separação central 0,0 

 

Ajuste para Densidade de Pontos de Acesso 

O ajuste para densidade de pontos de acesso, mostrado na Tabela 14, mostra que a cada 6 
acessos por quilômetro para um único sentido de tráfego, a velocidade de fluxo livre é reduzi-
da em 4 km/h. Os pontos de acesso podem ser interseções em nível, junções ou pontos de 
entrada e saída de veículos, localizados na lateral da pista. O HCM recomenda que somente 
sejam considerados como pontos de acesso aqueles que efetivamente causam interferência na 
corrente de tráfego. 

Tabela 14: Fator de ajuste para densidade de 
entroncamentos (TRB, 2000, Figura 21-7, p. 21-7) 

Acessos/quilômetro Fator de ajuste fA  (km/h)
 0 0,0 
 6 4,0 
 12 8,0 
 18 12,0 
 ≥ 24 16,0 

Em situações em que o número de pontos de acesso é desconhecido, o que ocorre nas 
etapas de planejamento ou projeto de uma nova rodovia, o HCM recomenda a adoção de valo-
res padrão apresentados na Tabela 15.  

Tabela 15: Valores padrão para densidade de pontos de acesso em rodovias de pista simples  
(TRB, 2000, Figura 12-4, p. 12-9) 

Tipo de uso do solo 
lindeiro à rodovia 

Número de acessos por 
quilômetro e por senti-

do 

Valor padrão  
recomendado 

Rural  0 – 6  5 
Sub-urbano, baixa densidade  7 – 12  10 
Sub-urbano, alta densidade  ≥ 13  15 

2.2. Determinação da Taxa de Fluxo Equivalente 
A taxa de fluxo equivalente deve refletir o impacto dos veículos pesados e recreacionais, a 
variação temporal do fluxo dentro do período de uma hora, e as características dos motoristas 
que utilizam a rodovia. Assim, a taxa de fluxo equivalente pode ser obtida a partir da taxa de 
fluxo observada ou estimada através da seguinte expressão: 

 
PHV

b ffNFHP
qq

×××
=  (6) 

em que qb : taxa de fluxo equivalente, para uma única faixa de tráfego, que correspon-
de ao período de pico de 15 min (cp/h/faixa); 



    

 

 q :  volume horário (veíc/h); 
 FHP : fator de hora-pico; 
 N : número de faixas de tráfego; 
 fHV :  fator de ajuste para veículos pesados; 
 fP : fator de ajuste para tipo de motorista. 

Fator de Hora Pico 

O fator de hora-pico pode ser obtido empiricamente, sempre que possível, caso contrário po-
dem ser adotados os valores padrão fornecidos pelo HCM. Assim, para rodovias de pista du-
pla rurais recomenda-se o FHP = 0,88 e para rodovias de pista dupla urbanas FHP = 0,92. 

Fator de Ajuste para Tipo de Motorista 

O fator de ajuste para o tipo de motorista (fP) reflete o maior ou menor conhecimento do tre-
cho de rodovia analisado por parte dos usuários. O HCM recomenda que fP = 1,00 para um 
fluxo composto por motoristas que em sua maioria estão habituados à rodovia e fP = 0,85 para 
uma corrente de tráfego composta por motoristas que na sua maioria não estão habituados a 
trafegar na rodovia. Bom senso deve ser utilizado na adoção de valores de fP e, sempre que 
possível, estudos devem ser realizados para determinar valores que sejam condizentes com a 
realidade. 

Fatores de Ajuste para Veículos Pesados 

O volume de tráfego deve também ser ajustado em função da porcentagem de caminhões, 
ônibus e veículos recreacionais na corrente de tráfego.  

 São considerados então duas categorias de veículos: 1) caminhões ônibus; e 2) veícu-
los recreacionais. Assim, devem ser calculados os fatores de ajuste para veículos pesados fHV 
a partir das porcentagens de veículos pesados e dos equivalentes veiculares dos respectivos 
tipos de veículos, utilizando a seguinte equação: 

 ( ) ( )111
1

−+−+
=

RRTT
HV EpEp

f  (7) 

em que fHV : fator de ajuste para veículos pesados; 
 pT : porcentagem de caminhões e ônibus no tráfego (expresso em decimais); 
 pR : porcentagem de veículos recreacionais no tráfego (expresso em decimais); 
 ET : equivalente veicular para caminhões e ônibus; 
 ER : equivalente veicular para veículos recreacionais; 

  Para determinar fHV, é necessário inicialmente determinar os equivalentes veiculares, 
que são fornecidos na Tabela 6, para segmentos genéricos de rodovias, nas Tabelas 7 e 8 para 
trechos específicos de rodovias compostos por rampas ascendentes, e na Tabela 9 para trechos 
específicos em declive. As tabelas de equivalentes utilizadas são as mesmas tabelas adotadas 
para as rodovias expressas (freeways). 

Assim, quando o trecho analisado é suficientemente longo, com nenhuma rampa de 
comprimento maior que 1,6 km e inclinação menor ou igual a 3%, ou comprimento maior que 
0,8 km e inclinação maior que 3%, os fatores de equivalência podem ser adotados da Tabela 



    

 

6. Caso contrário, os equivalentes para caminhões e ônibus devem ser escolhidos da Tabela 7 
(para aclives) e da Tabela 9 (para declives). Da mesma forma, os equivalentes para veículos 
recreacionais devem ser adotados da Tabela 8, sendo considerado que esse tipo de veículo 
apresenta impacto operacional somente em rampas ascendentes. 

2.3. Determinação do Nível de Serviço 
O procedimento para determinação do nível de serviço de rodovias de pista dupla convencio-
nais segue os quatro passos listados a seguir: 

Passo 5: Dividir a rodovia de pista dupla em segmentos de características uniformes. 

Passo 6: Construir a curva fluxo-velocidade apropriada para cada segmento, a partir das cur-
vas da Figura 3 e da velocidade de fluxo livre que foi medida no local ou estimada. A 
função fluxo-velocidade deve cruzar o eixo y na velocidade de fluxo livre do seg-
mento. 

Passo 7: Determinar a taxa de fluxo qb e, a partir dela, determinar na curva fluxo-velocidade 
do segmento, a velocidade da corrente de tráfego v e o nível de serviço correspon-
dente. 

Passo 8: Determinar a densidade k usando a relação k = qb / v. O nível de serviço também po-
de ser determinado a partir das faixas de densidade fornecidas na Tabela 10. 

3. EQUIVALENTES PARA GREIDES COMPOSTOS 
Quando o método para segmentos específicos é aplicado a uma rampa de inclinação constan-
te, basta escolher um fator de equivalência em função do comprimento e inclinação da rampa 
e da porcentagem de caminhões que trafega pelo local. Entretanto, devem ser considerados na 
determinação do comprimento do greide uma parcela das curvas verticais no início e no fim 
da rampa, conforme mostrado na Figura 5. Essas parcelas são adicionadas ao trecho em tan-
gente, e correspondem a um quarto do comprimento da curva vertical (Lv) quando a diferença 
algébrica (em módulo) entre as rampas for maior que 4%. Quando a diferença entre greides é 
menor do que 4%, a parcela adicionada corresponde à metade do comprimento da curva verti-
cal.  
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Figura 5: Determinação do comprimento de rampas específicas 



    

 

Quando é necessário analisar um trecho formado por rampas de diferentes inclinações, 
o equivalente veicular para ser adotado para um greide de inclinação média, calculado a partir 
da diferença entre as cotas do início e do fim do trecho analisado, dividida pela distância total 
do segmento. No entanto esse procedimento só apresenta resultados mais precisos, em geral, 
quando a inclinação média for menor que 4% e o comprimento total do trecho analisado for 
menor que 1,2 km. Quando o comprimento total do trecho for maior que 1,2 km ou a inclina-
ção média for maior que 4%, é necessário utilizar curvas de desempenho para determinar uma 
inclinação de um greide equivalente, no qual a redução de velocidade é a mesma observada 
para o greide composto. 

Para utilização desse procedimento, o HCM fornece curvas que expressam a variação 
de velocidade que um caminhão cuja relação massa/potência é 120 kg/kW apresenta em grei-
des de diferentes magnitudes, quando entra na rampa com uma velocidade inicial de 90 km/h 
(curvas de desaceleração, Figura 6) e 10 km/h (curvas de aceleração, Figura 7). 
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Figura 6: Curvas de desaceleração para um caminhão com massa/potência de 120 kg/kW 
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Figura 7: Curvas de aceleração para um caminhão com massa/potência de 120 kg/kW 

A Figura 8 mostra um exemplo hipotético de um trecho formado por rampas de dife-



    

 

rentes inclinações, sendo a velocidade de entrada dos caminhões na primeira rampa igual a 
90 km/h. Inicialmente, é necessário verificar se as diferenças em módulo entre greides conse-
cutivos são maiores que 4%. No caso, a diferença em módulo entre os greides de –2% e 6% é 
igual a 8%, sendo então necessário aproximar o efeito da curva vertical de concordância das 
duas rampas através de uma reta cuja inclinação é a média das inclinações das rampas anterior 
e posterior à curva, ou seja ½ × [6 + (-2)] = 2%. Supondo que o comprimento da curva verti-
cal é 400 m, o comprimento da rampa de aproximação é igual a 200 m. Dessa maneira, admi-
te-se que o caminhão percorre uma rampa de 1200 m e 4% de inclinação, passando para uma 
rampa de 800 m e 6%, depois para a rampa de aproximação com 200 m e 2%, finalizando em 
uma rampa de 200 m e –2%. 
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Figura 8: Greide composto 

 O procedimento para determinação do greide equivalente é descrito a seguir e pode 
também ser visualizado na Figura 9: 

1. Inicialmente, determina-se na curva de desaceleração a velocidade de entrada na rampa de 
4%, que é igual a 90 km/h (ponto a); 

2. Mede-se uma distância horizontal de 1200 m a partir do ponto a, localizando o ponto b. 
Neste ponto, a velocidade aproximada do caminhão passa a ser aproximadamente 54 
km/h; 

3. Como ocorre uma mudança de greide de 4% para 6%, utiliza-se a curva de 6%, com uma 
velocidade inicial igual à velocidade no final do greide de 4%. Dessa forma, traça-se uma 
paralela ao eixo das abscissas passando pelo ponto b e cruzando a curva do greide de 6% 
no ponto b’; 

4. Conforme a etapa 3, marca-se uma distância de 800 m a partir do ponto b’, sendo obtido o 
ponto c, com velocidade aproximada de 35 km/h; 

5. Como o próximo trecho tem magnitude de 2%, que é menor que 6%, o caminhão volta a 
acelerar. Assim, o ponto c’ deve ser marcado na curva de aceleração correspondente ao 
greide de 2%, de forma que a velocidade seja 35 km/h; 

6. Após percorrer 200 m do greide hipotético de 2%, a velocidade do caminhão é igual a 
48 km/h (ponto d); 

7. O processo descrito na etapa 3 é repetido, sendo obtido o ponto d’, que representa a pas-
sagem do greide de 2% para o greide de –2%; 



    

 

8. A partir do ponto d’, o caminhão percorre mais 200 m até chegar ao final do trecho anali-
sado (ponto e), com uma velocidade final de aproximadamente 67 km/h; 

9. Utilizando as curvas de desaceleração apresentadas na Figura 6, determina-se a magnitude 
de uma rampa de inclinação constante e comprimento igual a 2400 m, de forma que a ve-
locidade no final da rampa seja igual a 67 km/h (Figura 10). Dessa forma, pode-se conclu-
ir que um greide 2,4% é equivalente ao greide composto mostrado na Figura 8. 
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Figura 9: Exemplo da determinação de velocidades em diferentes pontos de um greide composto 
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Figura 10: Exemplo da determinação de greide equivalente 

 Deve ser notado que a inclinação do greide equivalente é, nesse caso, menor que a 
inclinação média do trecho, ponderada pelas distâncias dos greides de cada segmento de ram-
pa: 
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 Dependendo da porcentagem de caminhões que percorre o trecho em questão, a dife-
rença entre os equivalentes determinados para as inclinações de 2,4% e 4% pode variar entre 
1,0 cp (p = 25%) e 2,5 cp (p = 2%). 


