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Interseções
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Noções Gerais

• Interseção é o local onde 2 ou mais vias se 
interceptam.

• Local de grande número de acidentes:
– 53% dos acidentes em vias rurais;
– 78% dos acidentes em vias urbanas;
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Conflitos
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Conflitos
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Conflitos
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Qualidade das Interseções

• Velocidade;
• Capacidade;
• Custo de Operação;
• Segurança;
• Eficiência.
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Classificação das Interseções

• Em Nível
• Em Desnível ou Interconexões
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Interseções Rurais

• Em nível:
– 3 ramos;
– 4 ramos;
– Múltiplos ramos;
– Rotatória;

• Em desnível:
– Diamante Simples
– Trevo Completo
– Trombeta
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Interseções em Nível

3 ramos
• Interseção em T
• Interseção em Y
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Interseções em Nível

4 ramos
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Interseções em Nível

Múltiplos ramos
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Interseções em Nível

Rotatória



13

Interseções em Nível

• Canalização do Tráfego
– Convergência deve ser em ângulos pequenos
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Interseções em Nível

• Canalização do Tráfego
– O cruzamento deve se dar tanto quanto possível, 

em ângulo reto
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Interseções em Nível

• Canalização do Tráfego
– Reduzir e separar as áreas de conflito
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Interseções em Nível

• Canalização do Tráfego
– Afunilamento gradativo da faixa de rolamento para 

controle de velocidade
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Interseções em Nível

• Canalização do Tráfego
– Uso de refúgio aos veículos que irão convergir
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Interseções em Nível

• Canalização do Tráfego
– Canalização deve deixar claro os movimentos 

permitidos
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Interseções em Nível

• Canalização do Tráfego
– A canalização deve conter espaços apropriados 

para a instalação de sinalização e controle de 
tráfego;

– Uso de faixas de mudança de velocidade.
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Interseções em Desnível

Diamante Simples
Vantagens:
• As rampas de saída localizam-se antes da obra de 

arte.
• As rampas de entrada localizam-se depois da obra 

de arte.
• Estrutura relativamente econômica.
• Requer pouco espaço fora da área da rodovia.
• Conexões por rampas diretas.
• Evita entrelaçamento na estrada principal.
• Entradas e saídas simples.
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Interseções em Desnível
Diamante Simples
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Interseções em Desnível

Diamante Simples
Desvantagens:
• Muitos pontos de conflito na rodovia secundária.
• Possibilidade de manobras erradas.
• Requer canalização de tráfego na rodovia de 

cruzamento.
• Caso haja sinalização, é requerido um semáforo de 3 

fases.
• Poucas possibilidades de alargamento futuro da 

estrutura.
• Tráfego de saída da estrada principal é obrigado a 

parar no final da rampa. 
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Interseções em Desnível
Diamante Simples
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Interseções em Desnível

Trevo Completo

Vantagens:
• Fluxo contínuo e natural para todos os 

movimentos.
• Não conduz a movimentos errados na via.
• Sinalização semafórica desnecessária.
• Pode ser construído por fases.
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Interseções em Desnível
Trevo Completo
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Interseções em Desnível

Trevo Completo
Desvantagens:
• Exige grandes áreas.
• Capacidade limitada em função do 

entrelaçamento.
• Exige acessos separados para a via de 

cruzamento.
• Apresenta comprimentos insuficientes de 

vias de desaceleração, em geral.
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Interseções em Desnível
Trevo Completo
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Interseções em Desnível

Trombeta
Vantagens:
• Requer uma única obra de arte.
• Não existe entrelaçamento.
• Alta capacidade de tráfego.
• Movimentos semidirecionais a grandes 

velocidades.
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Interseções em Desnível
Trombeta
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Outras Interseções em Desnível

• Concepção do projeto requer um estudo mais 
minucioso das características que envolvem 
o problema.

• Vantagem:
– Atenderá as especificações necessárias.

• Desvantagem:
– Normalmente implica em maior custo;
– Pode gerar confusão ao usuário.
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Outras Interseções em Desnível
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Outras Interseções em Desnível
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Critérios para a escolha do tipo de 
Interseção

• Funcionais: 
– Classe da via;
– Prioridade de passagem;
– Velocidades;
– Tipos de controle de acesso.

• Físicas
– Topografia;
– Vizinhança. 
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Critérios para a escolha do tipo de 
Interseção

• Tráfego:
– VDM;
– VHP;
– Composição do tráfego;

• Acidentes:
– Número de Acidentes;
– Tipos de acidentes;
– Causas.

• Financeiras. 
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Escolha do Tipo de Interseção
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Interseções Urbanas

João Marques Rosa Neto
jmrneto@producao.ufrgs.br
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Interseções Urbanas

• Sem sinalização (regra da mão direita);
• Sinalizados:

– Perda de prioridade;
– Parada;
– Canalização de movimentos;

• Rotatórias;
• Semáforos.
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Interseção adotada considerando o 
Volume de Tráfego
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Regras de Concepção – Hierarquia Viária
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Interseções Sinalizadas
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Rotatória

• Definição: É uma forma de interseção que 
acomoda o fluxo de veículos ao redor de 
uma ilha central, opera com controle de 
retenção no ponto de entrada, e dá
prioridade aos veículos que estão 
circulando no seu interior.
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Principais elementos de uma rotatória
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Histórico das rotatórias

• O conceito surgiu em 1903, onde os 
veículos deveriam circular em sentido único

• O primeiro uso prático foi em Nova Iorque, 
em 1905
– Em Paris foi em 1907
– No Reino Unido foi entre 1926 e 1927

• O termo rotatória surgiu em 1929, quando 
foram dadas as primeiras sugestões para 
projeto



44

Histórico das rotatórias (cont.)

• Nos EUA, surgiu como rótula em 1942, 
definida como uma interseção onde o tráfego 
converge e diverge em uma via de sentido 
único ao redor de uma ilha central

• O conceito geral era que um raio grande
resultava em grandes seções de 
entrelaçamento, nas quais tanto a alta 
velocidade quanto a alta capacidade
poderiam ser mantidas
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Histórico das rotatórias (cont.)

• Nas primeiras rotatórias, não existiam regras
para os motoristas e nenhum fluxo de 
veículos tinha prioridade sobre outro

• Mais tarde, a regra “o da direita tem 
preferência” foi introduzida, o que gerava 
congestionamento dentro da rotatória

• Isso gerou, a partir de 1950, descrença na 
efetividade das rotatórias
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Histórico das rotatórias (cont.)

• Essa descrença, aliada ao desenvolvimento dos 
semáforos coordenados, resultou na queda de 
preferência da rotatória pelos projetistas

• A regra que o fluxo entrante da prioridade ao fluxo 
que circula pela rotatória foi adotada a partir de 
1966, no Reino Unido

• Isso fez com que o fluxo entrante fosse controlado
pela habilidade do motorista em detectar brechas 
no fluxo circulante, eliminando o congestionamento 
no interior da rotatória
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Histórico das rotatórias (cont.)

• Além disso, a capacidade da rotatória 
passou a depender da disponibilidade de 
brechas no fluxo circulante

• Isso aumentou a capacidade e a segurança 
das rotatórias

• Com a inclusão, elas passaram a se chamar 
rotatórias modernas.



48

Histórico das rotatórias (cont.)

• Atualmente, na França, mais de 1000 
rotatórias tem sido implantadas por ano

• Nos EUA, os departamentos de transporte 
estão revendo suas políticas e começaram a 
considerar novamente as rotatórias, que 
ficaram esquecidas devido os fracassos de 
antigamente
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Tipos de rotatórias

• Normal: rotatória com uma via de sentido 
único, ao redor de uma ilha elevada de 4 m 
ou mais de diâmetro
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Tipos de rotatórias (cont.)

• Mini rotatória: rotatória com uma via de 
sentido único, ao redor de uma ilha pintada 
ou levemente elevada com menos de 4 m de 
diâmetro
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Tipos de rotatórias (cont.)

• Dupla rotatória: interseção simples com 
duas rotatórias normais ou mini, ligadas por 
uma ilha elevada ou um arco de via
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Tipos de rotatórias (cont.)

• Rotatória com desnível: 1movimento de 
tráfego atravessa a interseção sem 
interrupção do tráfego
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Tipos de rotatórias (cont.)
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Tipos de rotatórias (cont.)

• Intercâmbio de rotatórias: um intercâmbio 
entre uma ou mais rotatórias

• Rotatórias sinalizadas: semáforos 
controlam uma ou mais entradas
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Imagine que você está dirigindo
na Inglaterra e vê uma 

placa dessas : 
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Ai você pensa : 

O que é isto ? 

Mas você continua 
dirigindo ...

E se depara com ... 



57Agora, vejamos de um outro angulo ...
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Vantagens e Desvantagens
 VANTAGENS DESVANTAGENS 
SEGURANÇA • Número reduzido de pontos 

de conflito comparando com 
interseções controladas; 
• Velocidades operacionais 
menores asseguram acidentes 
menos graves; 
• Redução de número de 
acidentes devido a baixa 
velocidade 

• No período de familiarização do 
motorista com a rótula ocorre um 
aumento de acidentes; 
• Interseções semaforizadas 
podem apropriar controle para 
veículos de emergência;  

CAPACIDADE • Limitação de tráfego ao invés 
de paradas resulta em aceitação 
de gaps menores 
• Em interseções isoladas 
rótulas devem dar maior 
capacidade por faixa  do que 
interseções semaforizadas, devido 
a omissão de tempo perdido 

• Em redes de semáforos 
coordenados a interseção 
semaforizada incrementará  a 
capacidade da rede como um total; 
• Semáforos devem ter 
preferência nas interseções que 
periodicamente operam acima da 
capacidade designada 
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Vantagens e Desvantagens (cont.)
ATRASOS • Atrasos de ponta a ponta 

podem provavelmente ser 
menores que para uma interseção 
semaforizada com volume 
equivalente; 
• Em períodos de baixa 
demanda interseções 
semaforizadas não coordenadas 
produzem atrasos desnecessários; 

• Descontentamento dos 
motoristas devido ao atraso 
provocado pela geometria da rótula 
que força um desvio dos seus 
veículos da linha reta; 
• Quando ocorre um aumento de 
filas, motoristas tendem a forçar a 
sua entrada no fluxo com gaps 
menores, ocasionando atraso em 
outros caminhos e aumento de 
número de acidentes; 

CUSTO • Em geral, menos correções de 
caminhos são requeridas; 
• Custos de manutenção são 
menores que o custo de 
interseções semaforizadas 
(somente custo com manutenção 
viária, iluminação e eventuais 
reposições de sinalização) 

• Construção de rótulas pode ser 
mais onerosa que interseções 
semaforizadas; 
• Em alguns locais, rótulas 
requerem mais iluminação, 
aumentando os custos; 
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Vantagens e Desvantagens (cont.)

CICLISTAS E 
PEDESTRES 

• Uma ilha de entrada 
proporciona um refúgio para 
pedestre, o que aumenta a 
segurança; 
• Baixas velocidades de tráfego 
aumentam a segurança para  
ciclistas; 

• Ilhas de entrada podem causar 
dificuldades para usuários de 
cadeira de rodas; 
• Dimensões apertadas criam 
sensação de desconforto aos 
ciclistas; 
• Maiores rótulas incrementam a 
distância para pedestre e ciclistas; 
• Pode provocar o atraso de 
pedestres que buscam gaps 
aceitáveis para a travessia; 
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Locais apropriados para instalação

• Interseções onde as regras de prioridade
utilizadas resultam em inaceitáveis níveis 
de atraso à uma das vias

• Interseções onde exista grande variação de 
demanda com relação a hora pico

• Interseções onde há grande proporção de 
veículos que queiram converter à esquerda
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Locais apropriados para instalação (cont.)

• Interseções com mais de 4 ramos, onde 
regras de prioridade são confusas ou há
necessidade de um grande número de 
estágios semafóricos

• Interseções onde é grande o número de 
acidentes com veículos que querem cruzar a 
via ou realizar conversões

• Pode ser usada como medidas de traffic
calming
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Locais apropriados para instalação (cont.)

• Interseções com vias onde a velocidade 
operacional é alta e o número de 
movimentos à esquerda também é alto

• Em locais onde o crescimento esperado do 
tráfego é grande e o padrão deste é incerto

• Em locais onde não é desejável dar 
prioridade à uma via específica
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Locais inapropriados para instalação

• Locais onde não há espaço físico suficiente e 
inviabilidade financeira, frente a custos de 
desapropriação, aquisição, etc

• Interseções onde o volume em uma 
aproximação é muito maior que as outras

• Interseções onde o volume de uma via é
maior que o da outra, a rotatória pode gerar 
atrasos inaceitáveis na via maior
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Locais inapropriados para instalação (cont.)

• Interseções onde há grande fluxo de pedestres
• Em uma interseção isolada em uma rede controlada 

por semáforos interligados
• Vias onde há necessidade de faixas reversíveis no 

horário de pico
• Locais onde freqüentemente passam veículos de 

grande porte ou  combinações de veículos
• Locais onde o tráfego que sai da rotatória é

influenciado pela interseção seguinte, resultando em 
filas no interior da rotatória
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Segurança nas Rotatórias

• O aumento da segurança é a principal 
característica das rotatórias, devido a:
– Poucos pontos de conflito
– Evitar acidentes nas conversões à esquerda
– Simplicidade das decisões a serem tomadas no 

ponto de entrada
– Baixa velocidade nos pontos de conflito
– Proteção aos pedestres nas ilhas divisórias



68

Projeto Geométrico:

• veículo de projeto
• velocidade de projeto
• visibilidade
• deflexão
• ilha central
• largura da pista na 

rotatória
• diâmetro do círculo 

inscrito

• projeto de entradas e 
saídas

• ilhas divisórias
• Superelevação
• sinalização
• iluminação
• paisagismo(obstrução 

visual)

• Bons projetos geométricos devem aumentar a 
capacidade e a segurança das interseções

Elementos
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Desempenho de Rotatórias

• Indicadores para avaliar o desempenho de 
rotatórias:
– Atraso
– Capacidade
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CAPACIDADE

• Considera fluxo de circulação e fluxo de 
entrada

• Tráfego de entrada deve dar prioridade ao 
tráfego de circulação, esperando um gap
para entrar

• Capacidade de entrada diminui a medida que 
o tráfego de circulação aumenta

• A capacidade é medida conforme o número 
de veículos que entram na rotatória
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Interseções Controladas por Semáforos

• Capacidades das interseções são otimizadas

• Possibilidade de garantir progressão das 

correntes de tráfego

• Redução de certos tipos de acidentes



72

Critérios para implantação de semáforos

• Volumes veiculares mínimos
• Interrupção de tráfego contínuo
• Volumes conflitantes em interseções de cinco 

ou mais aproximações
• Volumes mínimos de pedestres que cruzam 

a via principal
• Índice de acidentes
• Melhoria do sistema progressivo
• Controle de áreas congestionadas
• Combinação de critérios
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Elementos do plano semafórico

• Tamanho do ciclo
• Seqüência dos estágios
• Duração dos estágios e dos intervalos

• Defasagens
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Defasagens
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Operação de Semáforos

• Tempo fixo

• Atuado

• Semi-atuado

• Todos os estágios presentes
• Todos os tempos constantes

• Alguns estágios só se demandados
• Tempos podem ser variáveis

• Todos os tempos sempre variáveis
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Coordenação de Semáforos

• Isolados

• Sincronizados

• Cada interseção tem um 
controlador independente

• Tempos de ciclo podem ser 
diferentes

• Controladores trabalham em 
rede

• Tempos de ciclo iguais ou 
múltiplos entre si
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Tipos de rede

Rede Aberta Rede Fechada
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Controle em corredor (rede 
aberta)
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Controle de Tráfego em Área – CTA (rede 
fechada)

Conjunto de ações tomadas por um mecanismo 
que modifica os planos semafóricos 

buscando impor à circulação veicular um 
comportamento otimizado

(minimização de tempos de atrasos e números de paradas)
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Detecção e Identificação

• Através de SVD (detector de veículo seletivo) 
e/ou AVL (localizador automático de veículo);

• É feita sempre
após alguma
parada de ônibus;
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Sistema de Prioridade para Transporte 
Coletivo
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Extensão do tempo de verde
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Adiantamento do fim do vermelho.


