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1

APRESENTAÇÃO

A ImTraff Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda. tem o prazer de apresentar o Estudo de
Tráfego para concessão das rodovias MT-358/MT-343/MT-246, trecho da rodovia MT-246 / MT343 / MT-358, entre a BR-364 (Tangará da Serra – MT) e o acesso de Jangada – MT na Rodovia
BR-364.
Estudo de Tráfego das Rodovias do Mato Grosso na rodovia MT-246 / MT-343 / MT-358, assim
denominado neste documento, se faz necessário para que a Secretaria de Estado de Infraestrutura
e Logística possa avaliar a possibilidade de concessão da Rodovia Estadual.
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2

INFORMAÇÕES GERAIS

2.1

IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDO


Local do Estudo: MT-246 / MT-343 / MT-358. Trecho entre os municípios de entre Tangará
da Serra e Jangada, numa extensão de 230,0 km.



Objetivo do Estudo:


Determinação do VMD e suas projeções de crescimento;



Obtenção da Matriz OD e suas projeções de crescimento;



Calibração de modelo gravitacional para distribuição de viagens;



Calibração de modelos do tipo Logit para caracterizar a sensibilidade do usuário
frente a diferentes situações de tarifação e condições de pavimento e tráfego;



Indicação da localização mais adequada das praças de pedágio;



Simulação da variação do VMD da rodovia no cenário com e sem pedágio e com
diferentes valores;



Obtenção da tarifa ótima (maximização da receita);



Estimativa de receitas;



Dimensionamento do número de faixas de cobrança necessárias (automática e
convencional) das praças de pedágio de acordo com o nível de serviço adequado
das praças de pedágio;



Cálculo de Nível de Serviço da Rodovia com Indicação da necessidade de
realização de obras de melhoria da capacidade na seção das rodovias (obras de
duplicação e terceira faixa) de acordo com o crescimento do tráfego;


2.2

Cálculo do número N da rodovia

AUTOR


Empresa de Consultoria: ImTraff – Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.



Endereço: Av. Cristiano Machado, 640 / sala 1106, Bairro Sagrada Família
Belo Horizonte – MG CEP: 31.130-514
Telefone: 31 2516 8001
e-mail: frederico@imtraff.com.br / pedro@imtraff.com.br
Site: www.imtraff.com.br
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2.3

EQUIPE TÉCNICA


RT:

Frederico

Rodrigues.

Engº

Civil,

D.Sc.

(Engenharia

de

Transportes).

CREA 90.217/D – MG


Cristiano Carneiro Resende. Engº Civil. CREA 120.845/D – MG



Ícaro Ramos Nunes Batista. Engº Civil - Analista de Transporte e Trânsito



Igor Arthur Jackson Souza. Estudante de Engª Civil - Auxiliar de Transporte e Trânsito



Pedro Henrique de Souza Oliveira. Técnico em Transportes e Trânsito



Gabriela Ferreira Grama. Técnica em Transportes e Trânsito



Ewerton Sanches Souza. Auxiliar de Transportes e Trânsito

2.4

CLIENTE


Nome da Empresa: Consórcio Via-MT



Endereço: Rua Mato Grosso, 960 – 7º andar – Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG



Responsáveis: Roger Veloso e Alex Iannotti
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3

APRESENTAÇÃO DA RODOVIA

O trecho da Rodovia MT-246 / MT-343 / MT-358 alvo de análise deste estudo está compreendido
entre os municípios de Tangará da Serra e Jangada, numa extensão de 230,0 km. Nesse trecho a
rodovia possui importantes interseções: com a BR-364, MT-426, MT-339, MT-480, MT-240, MT408, MT-447, MT-247, MT-160, e BR-163 .
A Figura a seguir apresenta a localização do trecho analisado da Rodovia MT-246 / MT-343 / MT358, assim como os trechos analisados dos segmentos homogêneos com as respectivas
distâncias.

Figura 1: Localização dos segmentos homogêneos analisados

Seguem as principais características do trecho analisado:
Trechos com rampas significativas;
Relativa facilidade de ultrapassagem;
Possibilidade de desenvolver altas velocidades;
Pavimento e sinalização com conservação regular a ruim;
Percentual de ultrapassagem de aproximadamente 60% em ambos os sentidos.
As Figuras a seguir apresentam a caracterização de trechos da Rodovia MT-246 / MT-343 / MT358.
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Figura 2: Trecho com pavimentado e sinalização horizontal

Figura 3: Trecho com pavimento e sinalização horizontal

satisfatórias, ausência de acostamento e permissão de

satisfatórios, sem presença de acostamento e permissão de

ultrapassagem

ultrapassagem em um dos sentidos

Figura 4: Trecho com pavimento, sinalização horizontal e

Figura 5: Trecho com pavimento regular, sinalização horizontal

vertical satisfatórios, com presença de acostamento e proibição

e vertical ausentes

de ultrapassagem

Figura 6: Trecho com pavimento, sinalização horizontal e

Figura 7: Trecho com pavimento irregular (carente de

vertical satisfatórios, sem presença de acostamento, proibição

revitalização), com ausência de sinalização horizontal, vertical e

de ultrapassagem e presença de terceira faixa

acostamento
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3.1

DENTIFICAÇÃO DE ROTAS DE DESVIO OU COMPETIÇÃO

Em linhas gerais, entende-se como via alternativa, a estrada que cuja origem e destino assemelham-se
ao trecho pedagiado, perfazendo uma extensão quilométrica semelhante àquela utilizada pelo usuário
pagante do pedágio. Por outro lado, a rota de fuga não inibe a utilização do trecho pedagiado pelo usuário
não pagante, sendo esta de pequena extensão e muitas vezes apenas contornando a praça de pedágio.
Assim, o usuário de uma rota de fuga não deixa de utilizar os serviços concedidos, retornando a estrada
pedagiada imediatamente após contornada a cancela do pedágio.
Este tipo de via, além de encarecer o serviço aos demais usuários pagantes, configura-se, normalmente
em acessos irregulares, cuja utilização incrementa os riscos de acidentes rodoviários, bem como causam
problemas aos moradores das regiões afetadas, tais como poluição sonora, ambiental e riscos de
atropelamento.
Realizou-se o levantamento das potencias rotas alternativas e rotas de fuga (com predominância de
estradas de terra) ao longo do trecho em análise da Rodovia MT-246 / MT-343 / MT-358. As Figuras a
seguir apresentam os trechos avaliados com potenciais desvios de rota, os mesmos são elencados em
sequência com sua respectiva extensão:

Figura 8: Trecho em análise da MT-246 / MT-343 / MT-358 com destaque para as potenciais rotas alternativas e de fuga

1) Estrada de terra 1 (4,72 km)

12) Estrada de terra 8 (12,3 km)

2) MT-426 (43,6 km)

13) Estrada de terra 9 (3,39 km)
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3) Estrada de terra 2 (9,51 km)

14) MT-246 (9,15 km)

4) Estrada de terra 3 (10,4 km)

15) MT-246 (1,04 km)

5) MT-240 (8,9 km)

16) Estrada de terra 10 (12,3 Km)

6) MT-240 (1,93 km)

17) Estrada de terra 11 (15,8 km)

7) Rua Uruguai (3,73 km)

18) Estrada de terra 12 (2,08 km)

8) Estrada de terra 4 (1,96 km)

19) Estrada de terra 13 (2,77 km)

9) Estrada de terra 5 (1,87 km)

20) Estrada de terra 14 (2,75 km)

10) Estrada de terra 6 (5,82 km)

21) Estrada de terra 15 (8,33 km)

11) Estrada de terra 7 (5,49 km)

Figura 9: Detalhamento 1 da MT-246 / MT-343 / MT-358 com destaque para as potenciais rotas alternativas e de fuga
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Figura 10: Detalhamento 2 da MT-246 / MT-343 / MT-358 com destaque para as potenciais rotas alternativas e de fuga
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Figura 11: Detalhamento 3 da MT-246 / MT-343 / MT-358 com destaque para as potenciais rotas alternativas e de fuga

Figura 12: Detalhamento 4 da MT-246 / MT-343 / MT-358 com destaque para as potenciais rotas alternativas e de fuga

Foram considerados e avaliados também, quando pertinente, a possível utilização de rotas de desvio
maiores, como as apresentadas na Figura 13.
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Figura 13: Exemplo de utilização de rotas de desvio maiores
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4
4.1

METODOLOGIA
LEVANTAMENTO DE CAMPO: PESQUISAS DE TRÁFEGO

4.1.1 Contagens classificadas de Veículos (CCV)
As Contagens Volumétricas visam determinar a quantidade, o sentido e a composição do fluxo de
veículos que passam por um ou vários pontos selecionados do sistema viário, numa determinada
unidade de tempo. Essas informações serão usadas na análise de capacidade, no
dimensionamento do pavimento, nas análises de viabilidade de implantação das praças de
pedágio bem como caracterizar o perfil da rodovia.
Na rodovia MT-246 / MT-343 / MT-358 foram realizadas Contagem Classificada de Veículos (CCV)
em períodos de 24 horas por dia durante 7 dias consecutivos, durante 12 horas por 3 dias
consecutivos e em 1 dia durante 24 horas.
Os pontos selecionados para pesquisa estão apresentados a seguir e identificados na Figura 14.


Ponto 13: Município de Jangada, 7 dias de pesquisa (24 horas);



Ponto 14: Município de Nova Olímpia, 1 dia de pesquisa (24 horas);



Ponto 15: Município de Tangará da Serra, 7 dias de pesquisa (24 horas);



Ponto 17: Município de Barra do Bugres, 3 dias de pesquisa (12 horas).

Figura 14: Pontos de Pesquisa de Contagem Classificada de Veículos
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As contagens de veículos consideraram as seções da rodovia de acordo com as Figuras a seguir.

Figura 15: Movimentos considerados nos pontos de pesquisa

Para cada ponto de pesquisa foram considerados 2 pesquisadores, sendo um para cada sentido
da rodovia. Os pesquisadores foram distribuídos em 3 turnos de 8 horas.
Os veículos foram classificados de modo que oferecessem subsídio para posterior obtenção do
número N, bem como para avaliação de receita dos pedágios.
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Deste modo, foram considerados além do automóvel de passeio (inclui-se utilitários de dois eixos
não comercial) e motocicletas, a classificação de veículos apresentada na Figura 16.

Figura 16: Classificação de veículos utilizada na pesquisa

Para exemplificar, parte do formulário utilizado na pesquisa está apresentado na Figura 17.

Figura 17: Exemplo de parte do formulário utilizado na pesquisa
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4.1.2 Pesquisa de preferência revelada / Origem e Destino
As pesquisas de preferência revelada e Origem e Destino (OD) têm como objetivo básico identificar
as origens e destinos das viagens realizadas pelos diferentes tipos de veículos em um determinado
sistema de vias. Possibilitam, ainda, conforme a amplitude do estudo que se tem em vista, a
obtenção de informações de diversas outras características dessas viagens. A Figura 18 apresenta
o formulário de pesquisa utilizado.
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Figura 18: Formulário de entrevistas

Na rodovia MT-246 / MT-343 / MT-358 foram realizadas entrevistas com usuários da via do dia
07/04 a 13/04.
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Para coerência nos resultados das entrevistas realizadas, nas mesmas seções que foram
realizadas as contagens de veículos foram realizadas a abordagem dos viajantes tomando-se o
devido cuidado para que o local escolhido tivesse espaço suficiente para estacionamento
adequado dos veículos e segurança dos pesquisadores.
Os pontos selecionados para as entrevistas estão apresentados a seguir e identificados na Figura
19.


Ponto OD 06: Município de Tangará da Serra;



Ponto OD 07: Município de Rosário Oeste.

Figura 19: Pontos de Entrevistas da Pesquisa Origem e Destino

Os veículos foram abordados nos dois sentidos da via, seguindo a mesma orientação da contagem
classificada de veículos.
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Figura 20: Pontos das entrevistas MT-246 / MT-343 / MT-358

Para cada ponto de pesquisa foram considerados 6 pesquisadores, sendo 3 para cada sentido da
rodovia, onde 2 eram responsáveis por realizar entrevistas com automóveis e 1 para veículos
comerciais, conforme ilustrado na figura a seguir.

Figura 21: Abordagem Pontos de Pesquisa CCV

Os pesquisadores realizaram turno único de 09:00 às 17:00 nos dois pontos.
4.1.3 Pesquisa de preferência declarada
As pesquisas de preferência declarada são utilizadas frequentemente por planejadores de
transportes para prever o impacto na demanda de viagens das políticas de transporte como, por
exemplo, a introdução de um novo modo de transporte, a mudança nas tarifas de transporte público
ou a implantação de sistemas de cobrança viários. As pesquisas tradicionais de preferência
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declarada são baseadas na resposta de indivíduos sobre suas preferências em situações
hipotéticas, em que uma função de utilidade é estimada. A partir desta função é possível prever o
comportamento dos respondentes assim como determinar os valores monetários de atributos
contidos nesta função (FUJII; GARLING, 2003).
Os métodos de Preferência Declarada (PD) mais conhecidos são: conjoint analysis (análise
conjunta, normalmente, a mais utilizada), medida funcional, análise trade-off e método transfer
price (HAIR JR. et al., 2005). Nas técnicas de análise conjunta, o pesquisador elabora um conjunto
de alternativas (hipotéticas ou não), as quais são representadas por um grupo de atributos com
valores diferentes, de maneira que o efeito individual de cada atributo possa ser estimado. Isto é
possível com a elaboração de um projeto experimental que assegure que as variações nos
atributos em cada grupo sejam estatisticamente independentes dos outros.
Segundo Hensher (1994), existem três formas para o tomador de decisão refletir sobre suas
preferências: ranking, rating e choice. Um experimento do tipo ranking parte do princípio de que o
tomador de decisão tem capacidade de ordenar as alternativas de acordo com suas preferências.
No experimento do tipo rating o analista avalia as suas escolhas por meio de notas dadas às
alternativas. Já no experimento do tipo choice ou pairwise choice, que foi o método utilizado
neste trabalho, a escolha é feita por meio de uma comparação de duas alternativas. A vantagem
do experimento do tipo choice está na simplicidade com a qual as alternativas são apresentadas
aos respondentes, o que facilita o processo de escolha. Por este motivo, esta pesquisa utilizou o
método choice.
A pesquisa de Preferência Declarada, fornece os subsídios para calibração dos modelos Logit
referente ao preço do pedágio no qual o usuário da via está disposto a pagar, em função do tempo
que o condutor está disposto a viajar mudando de rota para se desviar da cobrança do pedágio
levando em consideração a qualidade do pavimento da rota de desvio e da via pedagiada.
Para lograr êxito na calibração dos modelos, foram desenvolvidos conjuntos de cadernos
contemplando as possibilidade de alternativas do usuário. As capas dos cadernos e detalhes dos
conteúdos são explanadas nos itens a seguir e ilustrados nas figuras seguintes.
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Figura 22: Capa dos cadernos de Desvio de Rota

4.1.3.1 Pesquisa de desvio de rota
A metodologia da pesquisa de Desvio de Rota, que permitirá obter a adesão da via pedagiada,
consistiu em apresentar duas alternativas de caminho para o usuário entre a sua origem e o seu
destino: Em uma rota tinha-se a variação de tempo adicional e condições de rodovia (Opção A), e
outra que possuía pedágio com serviços de guincho e ambulância e variação das condições da
rodovia e do valor do pedágio (Opção B). O usuário, portanto, deveria escolher entre uma das
alternativas.
No exemplo da Figura 23 na Opção A o usuário tem um acréscimo de 30 minutos na sua viagem
ao escolher uma rota de desvio, trafegando por uma rodovia com pavimento ruim e sinalização
insuficiente, já na Opção B o usuário paga um valor de R$ 6,00 pelo pedágio e trafega por uma
rodovia pedagiada com pista dupla e sinalização satisfatória..
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Figura 23: Exemplo de pesquisa de desvio de rota

Para compor a pesquisa, foram considerados diferente níveis, variações, dos atributos
pesquisados, conforme apresentado nas Tabelas a seguir.
Tabela 1: Níveis e fatores considerados na pesquisa de Desvio de Rota

Nível

Valor do

Tempo de viagem na

Tempo de viagem na

pedágio

rota pedagiada

rota não pedagiada

-1

R$

2,00

T

T+5min

0

R$

6,00

T

T+15min

1

R$

10,00

T

T+30min
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Tabela 2: Níveis e fatores considerados na pesquisa de Desvio de Rota

Nível

Rodovia Pedagiada

1

Pista simples com
sinalização
horizontal e
vertical
suficientes,
pavimento bom,
serviços de
atendimento ao
usuário, guincho e
ambulância

2

Pista dupla com
sinalização
horizontal e
vertical
suficientes,
pavimento bom,
serviços de
atendimento ao
usuário, guincho e
ambulância

Rota de desvio
Estrada de terra com
ausência de
sinalização
horizontal e vertical,
sem pavimentação
e ausência de
serviços de
atendimento ao
usuário como
guincho e
ambulância
Estrada com
pavimento ruim com
sinalização
horizontal e vertical
insuficientes e
ausência de
serviços de
atendimento ao
usuário como
guincho e
ambulância

A técnica utilizada para elaboração dos cadernos de Desvio de Rota foi o Experimento Fatorial Completo (Full Factorial Design), utilizando
o software MiniTab, em que o experimento dos fatores nos diferentes níveis resultou em 36 possíveis combinações.
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Segundo Senna e Michel o número máximo de exposições que uma mesma pessoa está disposta
a responder são 10 questões, neste sentido, cada caderno foi montado com 6 perguntas, em que
as montagens de veículos de passeio e comercial estão apresentados nas tabelas seguintes. No
caso dos veículos comerciais o preço na pesquisa era discriminado por eixo.
Tabela 3: Montagem dos cadernos desvio de rota

Valor do

Tempo no

Rodovia

Pedágio (R$)

Desvio

Pedagiada

1

6

T+30min

Pista Dupla

Pavimento Ruim

2

2

T+15min

Pista Simples

Estrada de Terra

3

10

T+5min

Pista Simples

Pavimento Ruim

4

2

T+15min

Pista Dupla

Estrada de Terra

5

10

T+5min

Pista Dupla

Estrada de Terra

6

6

T+30min

Pista Simples

Pavimento Ruim

1

6

T+15min

Pista Dupla

Pavimento Ruim

2

2

T+30min

Pista Simples

Estrada de Terra

3

10

T+15min

Pista Simples

Pavimento Ruim

4

2

T+5min

Pista Dupla

Estrada de Terra

5

10

T+30min

Pista Dupla

Pavimento Ruim

6

6

T+5min

Pista Simples

Estrada de Terra

Caderno Pergunta

1

2

Valor do

Tempo não

Rodovia

Pedágio (R$)

Pedágio

Pedagiada

1

6

T+15min

Pista Simples

Estrada de Terra

2

10

T+30min

Pista Dupla

Estrada de Terra

3

2

T+30min

Pista Dupla

Pavimento Ruim

4

10

T+15min

Pista Simples

Estrada de Terra

5

2

T+5min

Pista Simples

Pavimento Ruim

6

6

T+5min

Pista Dupla

Pavimento Ruim

1

6

T+30min

Pista Simples

Estrada de Terra

2

2

T+5min

Pista Simples

Estrada de Terra

3

6

T+15min

Pista Dupla

Estrada de Terra

Caderno Pergunta

3

4

Rota de desvio

Rota de desvio
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5

6

4

2

T+15min

Pista Dupla

Pavimento Ruim

5

10

T+5min

Pista Dupla

Pavimento Ruim

6

10

T+30min

Pista Simples

Pavimento Ruim

1

6

T+15min

Pista Simples

Pavimento Ruim

2

10

T+5min

Pista Simples

Estrada de Terra

3

2

T+30min

Pista Simples

Pavimento Ruim

4

2

T+5min

Pista Dupla

Pavimento Ruim

5

10

T+15min

Pista Dupla

Estrada de Terra

6

6

T+30min

Pista Dupla

Estrada de Terra

1

6

T+5min

Pista Dupla

Estrada de Terra

2

2

T+30min

Pista Dupla

Estrada de Terra

3

10

T+30min

Pista Simples

Estrada de Terra

4

2

T+15min

Pista Simples

Pavimento Ruim

5

6

T+5min

Pista Simples

Pavimento Ruim

6

10

T+15min

Pista Dupla

Pavimento Ruim
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4.2

OBTENÇÃO DO VMD (VOLUME MÉDIO DIÁRIO) – CORREÇÃO SAZONAL

À média dos volumes de veículos que circulam durante 24 horas em um trecho de via, é dada a
designação de “Volume Médio Diário” (VMD). Ele é computado para um período de tempo
representativo, o qual, salvo indicação em contrário, é de um ano.
Esse volume, que melhor representa a utilização ou serviço prestado pela via, é usado para indicar
a necessidade de novas vias ou melhorias das existentes, estimar benefícios esperados de uma
obra viária, determinar as prioridades de investimentos, calcular taxas de acidentes, prever as
receitas dos postos de pedágio, etc.
O tráfego varia durante todos os dias do ano, o que torna necessário expandir os levantamentos
efetuados em determinada época para realizar a correção sazonal.
Para correção sazonal dos volumes obtidos das contagens de tráfego foi levado em consideração
o uso do solo dos lotes lindeiros à rodovia.
Sendo a principal característica da rodovia a produção agrícola lançou-se mão, para fins de
correção sazonal do volume da rodovia, a variação anual dos dados de tráfego da Rodovia da
Mudança uma vez que na MT-246/MT-343/MT-358 não se tem contagens volumétrica anual.
Considerando as variações dos volumes de tráfego dos anos de 2011 a 2014, temos o
comportamento ilustrado na figura a seguir em que os dados foram obtidos por meio de planilhas
disponibilizadas pela SINFRA.
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Percentual do mês em relação ao VMD

Fator de Sazonalidade Mensal
112%

111%

105%
96%

103%

103%

107%

95%

102%
93%

86%

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

88%

DEZ

Meses do ano

Figura 24 – Comportamento de variação sazonal – Rodovia da Mudança

A partir da análise dos dados de variação do tráfego da rodovia da mudança dos anos de 2011 até
2014, conclui-se que o VMD do mês de pesquisa na rodovia representa 105% do VMD Anual, uma
vez que a pesquisa foi realizada no mês de março.
Assim, a tabela 2 mostra o volume dos segmentos homogêneos após a correção sazonal com o
fator de sazonalidade (dividido por 1,05).
Vale ressaltar que adotou-se, o fator de 1,05 apenas para veículos de carga devido a metodologia
de correção sazonal adotada. Para os veículos de passeio, utilitários, motos e coletivos adotouse, a favor da segurança, 1,0.
4.3

OBTENÇÃO DO VHP (VOLUME HORÁRIO DE PROJETO)

As avaliações de Nível de Serviço devem ser realizadas para a 50ª hora de maior volume de
tráfego, cuja determinação do tráfego da 50ª deve ser realizada conforme recomendações do
DNIT.
De acordo com o Manual de estudos de tráfego do DNIT, quando se dispõe de contagens horárias
contínuas de uma rodovia, que abranjam um período de um ano inteiro, pode-se determinar o
volume horário a ser usado no projeto através do critério denominado “curva da enésima hora”.
Esta curva consiste na ordenação decrescente de todos os volumes horários anuais, expressos
em percentagem do Volume Médio Diário (VMD), designado como fator K.
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Deste modo adotou-se o fator K 50 para determinação do Volume Horário de Projeto (VHP).
Para esta rodovia, não se dispõe de contagens horárias contínuas da rodovia durante o período
de um ano para que se fosse possível determinar por meio do gráfico da relação entre a hora e o
volume horário de tráfego o fator k.
Deste modo o fator K 50 utilizado foi o determinado pelo DNIT para rodovias rurais da região
Central do Brasil que corresponde a 8,6% de acordo com a Tabela a seguir.
.
Tabela 4: Fator K para rodovias rurais por regiões do Brasil

4.4

EXPANSÃO DO TRÁFEGO ANUAL

Para expansão do tráfego anual foram utilizadas as seguintes taxas de crescimento para a
projeção do tráfego na rodovia:


Automóveis: 3%



Ônibus: 3%



Caminhão: 3%

Tais taxas são usuais em estudos rodoviários no Mato Grosso e são as mesmas adotadas no
projeto de pavimentação da Rodovia: MT–240; Trecho: Entr. BR – 158 (Água Boa) – Entr. MT-414
disponível

em:

(http://www.aguaboa.mt.gov.br/attachments/article/1022/VOLUME%201%20-

%20RELATORIO%20DO%20PROJETO.pdf).
A equação para expansão do tráfego considera um crescimento linear do tráfego conforme
equação seguinte:
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𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙 × (1 + 𝑡𝑎𝑥𝑎)𝑛
Onde n representa o ano futuro.
4.5

OBTENÇÃO DA MATRIZ ORIGEM E DESTINO

Como exposto em capítulos anteriores, na MT-246/MT-343/MT-358 foram realizadas pesquisa de
Origem-Destino em dois pontos da rodovia conforme pode ser visto na Figura a seguir.


Ponto OD 06: Município de Tangará da Serra;



Ponto OD 07: Município de Rosário Oeste.

Figura 25: Pontos de Entrevistas da Pesquisa Origem e Destino

Logo, para obtenção das matrizes Origem e Destino foi necessário realizar tratamentos individuais
dos dados separados por ponto, ou seja, paralelamente foram tabulados os dados de origem e
destino de Tangará da Serra e Rosário do Oeste, estratificando-se os dados pelas categorias dos
veículos e por sentido para a correta expansão com base no VMD.
A eliminação dos pares duplos, ou seja, a contagem de uma mesma viagem nos dois pontos de
pesquisa foi feita obtendo-se primeiramente uma matriz de duplicidade, ou seja, todos os pares OD que não eram zerados simultaneamente nos dois pontos eram tidos como duplos. Na situação
de par duplo era considerado o maior valor dos dois pontos para obtenção da matriz final da
rodovia.
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Tal procedimento de obtenção das matrizes separadamente por ponto se faz necessária pelos
motivos expostos abaixo:
Identificação dos pares Origem e Destino que são duplos para eliminação;
Expansão das amostras com base no VMD do trecho e por sentido.
A expansão da matriz O-D das amostras foi feita considerando o seguinte cálculo:
𝑉𝑖−𝑗 =

∑ 𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑖−𝑗 × 𝑉𝑀𝐷
∑ 𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑂𝐷

Onde:


∑Frequênciai-j = Somatório do peso das frequências de uma determinada viagem i-j



VMD = Volume Médio Diário do sentido e do trecho analisado;



∑FrequênciaOD = Somatório do peso das frequências de toda a matriz.

O peso da frequência das viagens foi determinado conforme tabela seguinte:
Tabela 5: Peso da frequência das viagens

Frequência da viagem
Diária
1 x por semana
2 x por semana
3 x por semana
1 x por mês
2 x por mês
Eventual

Peso
1
0,142857
0,285714
0,428571
0,033333
0,066667
0,01

A matriz expandida completa da rodovia se encontra em capítulos posteriores.
4.6

CALIBRAÇÃO DOS MODELOS TIPO LOGIT

O modelo de regressão logística é semelhante ao modelo de regressão linear. No entanto, no
modelo logístico a variável resposta Yi é binária. Uma variável binária assume dois valores, como
por exemplo, Yi = 0 e Yi = 1 denominados "fracasso" e "sucesso", respectivamente. No presente
estudo, "sucesso" é a adesão ao pedágio.
No modelo linear temos:

𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥1 + 𝛽2 𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑝 𝑥𝑝
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A variável resposta

tem distribuição Bernoulli

e de fracasso

, com probabilidade de sucesso

Desta forma:

(𝑌𝑖 ) = 𝜋𝑖
Igualando-se os valores de Yi, temos:

𝜋𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥1 + 𝛽2 𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑝 𝑥𝑝
Muitas funções foram propostas para a análise de variáveis com respostas dicotômicas. Dentre
elas a mais simples é a que dá origem ao modelo logístico. Do ponto de vista estatístico este
modelo é bastante flexível e de fácil interpretação.
Um modelo de regressão logística pode ser usado para o caso de regressão com uma variável ou
mais variáveis explicativas.
Suponha uma amostra de

observações independentes da terna

, sendo

que:
é o valor da variável explicativa;
é a quantidade de itens verificados na amostra (número de ensaios);
número de ocorrência de um evento (exemplo: quantidade de peças não conforme) em
ensaios; e
é o tamanho da amostra.
Com isso, assumimos que a variável resposta tem distribuição de probabilidade binomial
, tal que:

Para adequarmos a resposta média ao modelo linear usamos a função de ligação

𝜋(𝑥𝑖 ) =

𝑒 𝛽0 +𝛽1𝑥1 +𝛽2 𝑥2 +⋯+𝛽𝑝𝑥𝑝
1 + 𝑒 𝛽0 +𝛽1𝑥1 +𝛽2𝑥2 +⋯+𝛽𝑝 𝑥𝑝

, 𝑖 = 1, … , 𝑛

Onde βi são os parâmetros estimados do modelo.

Edifício Eng° Edgar Prado Arze – Centro Político Administrativo – CPA - Rua J – Quadra 1 – Lote 5 – Setor A
CEP 8049-906 – Cuiabá – MT – Fone (065) 3613-6600

A transformação que está por trás do modelo logístico é a chamada transformação Logit. É uma
função linear nos parâmetros β, contínua e que pode variar de – a + infinito:
𝜋𝑖
𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 (𝑥) = ln (
) = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥1 + 𝛽2 𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑝 𝑥𝑝
1 − 𝜋1
Hosmer e Lemeshow (1989) apud (Bittencourt, 2003) dizem que há pelo menos duas razões para
utilização do modelo logístico na análise de variáveis-resposta dicotômicas: 1) de um ponto de
vista matemático, é extremamente flexível e fácil de ser utilizado; 2) permite uma interpretação de
resultados bastante rica e direta.
Conforme Bittencourt (2003) a Figura 26 apresenta a função logística com o seu característico
formato em ‘S’ e a relação linear entre uma única variável x e o Logit g(x).

Figura 26: Função logística e a relação logística

O objetivo da calibração do modelo Logit para este trabalho é obter, por meio das pesquisas de
preferência declarada, os percentuais de adesão dos usuários da rodovia por meio da análise
comparativa entre duas possibilidades de rota: Pedagiada e Não pedagiada, frente a avaliação de
fatores como:


Preço do pedágio – Variável Quantitativa contínua;



Condição da via pedagiada – Variável qualitativa nominal;



Tempo adicional no desvio - Variável Quantitativa contínua;



Condição da rota de desvio – Variável qualitativa nominal;

No processo de calibração dos modelos, para que fosse obtido uma equação válida, foram
eliminados da modelagem os usuários inelásticos, ilógicos e cansados conforme descrições
seguintes:
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Inelásticos: Que respondiam tudo A ou tudo B, ou seja, que eram indiferentes a
implantação ou não do pedágio;
Ilógicos: A Tabela 6 apresenta as respostas consideradas como ilógicas. Basicamente
foram descartados os usuários de extremos, ou seja, que pagavam R$ 10,00 no pedágio
mas que faziam um desvio quando o pedágio era de R$ 2,00;
Cansados: Foram considerados usuários cansados aqueles que respondiam as 2
primeiras perguntas com variação, ou seja, analisando os critérios apresentados no
caderno e da 3ª pergunta em diante respondiam uma mesma resposta;
Empresa: Foram descartados também aqueles em que a empresa era responsável pelo
pagamento;

Tabela 6: Combinações ilógicas Desvio de Rota

Combinações ilógicas
Caderno

Per

Res

Perg

Resp

1

3

B

2

A

1

3

B

4

A

1

5

B

2

A

1

5

B

4

A

2

3

B

2

A

2

3

B

4

A

2

5

B

2

A

2

5

B

4

A

3

2

B

3

A

3

2

B

5

A

3

4

B

3

A

3

4

B

5

A

4

5

B

2

A

4

5

B

4

A

4

6

B

2

A

4

6

B

4

A

5

2

B

3

A
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5

2

B

4

A

5

5

B

3

A

5

5

B

4

A

6

3

B

2

A

6

3

B

4

A

6

6

B

2

A

6

6

B

4

A

É válido mencionar também, que nos cálculos de adesão dos usuários são eliminadas as
perguntas que possuem adesão total (100%) ou nenhuma adesão (0%) isso por que como:
1
ΔU = Ln (
− 1)
𝑃𝑟𝑜𝑏𝐴

Se ProbA é igual a 100% (1) tem-se o resultado igual a 0 e Ln de 0 não existe e no caso de ProbA
igual a 0, não é possível efetuar divisão por zero, então não é possível calcular.
Para avaliação da qualidade do modelo obtido por meio de regressão são avaliados alguns
parâmetros descritos em seguinte:






Coeficiente de correlação (R múltiplo ou r Pearson): Mede o grau da correlação linear entre
duas variáveis quantitativas. É um índice adimensional com valores situados ente -1,0 e
1.0. Segundo Freitas (2.009) o valor do r de Pearson acima de 0,70 (positivo ou negativo)
indica uma forte correlação, de 0,30 a 0,70 (positivo ou negativo) indica correlação
moderada e, de 0 a 0,30 (positivo ou negativo) fraca correlação.
Coeficiente de determinação (R²): Indica a proporção da variação de Y que é explicada
pela regressão. O valor de R² varia no intervalo de 0 a 1. Valores próximos de 1 indicam
que o modelo proposto é adequado para descrever o fenômeno;
Erro-padrão de estimativa: É calculada a partir da raiz quadrada da variância residual (S²)
podendo ser considerada como um desvio padrão que mede a dispersão em torno da reta
de regressão.

Além da análise dos parâmetros apresentados devem ser realizados testes de hipótese que de
acordo com Queiroz (2.011) são realizados a fim de determinar se hipóteses feitas sobre estes
parâmetros são suportadas por evidências obtidas a partir de dados amostrais.
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Para avaliação do modelo obtido foi aplicado o teste T com a distribuição t de Student de
significância dos coeficientes e o teste F com a distribuição Snedecor para avaliação de
significância do modelo.


Teste T: Em um modelo de regressão, é feita a inferência sobre os coeficientes para se ter
a verificação da existência ou não da associação entre as variáveis envolvidas dado um
nível de confiança α (95%). Como hipótese nula tem-se H0: b = 0 e hipótese alternativa
tem-se H1 b ≠ 0. O critério de rejeição da hipótese nula é se T calculado da regressão for
maior que o valor de t (tabelado) para n-2 graus de liberdade (em que n representa o
número de observações) e se o P-valor associado ao teste for menor do que α.
Teste F: Do mesmo modo como o teste T, como hipótese nula tem-se H0: b = 0 e hipótese
alternativa tem-se H1 b ≠ 0. Se não rejeitamos H0, concluímos que não existe relação
significativa entre as variáveis explicativa (X) e dependente (Y).



Os coeficientes estimados são também submetidos as análises de intervalo de confiança (IC95%)
em que os parâmetros devem estar contidos neste intervalo.
Por fim, conforme Rodrigues (2007) uma outra forma também para avaliação de modelos
calibrados é aplica-los aos próprios objetos/dados de estudo, adotando-se assim a metodologia
do erro médio absoluto percentual, que pode ser obtido pela Equação 1:
𝐸𝑚𝑎 % =

∑𝑛𝑖=1

|𝑋𝑐𝑖 − 𝑋𝑟𝑖 |
× 100%
𝑋𝑟𝑖
𝑛

Onde:
Ema% = erro médio absoluto percentual
Xri = Medida real;
Xci = Medida obtida a partir do modelo calibrado;
n = total de observações
4.7

AVALIAÇÃO DE NÍVEL DE SERVIÇO

A análise da capacidade e do nível de serviço em rodovias é um assunto muito recorrente em
projetos de engenharia de tráfego. Internacionalmente, o método mais utilizado para isso é o
trazido pelo Highway Capacity Manual (HCM). O HCM é desenvolvido pela Transportation
Research Board (TRB), nos Estados Unidos. Nesse trabalho se utilizou a versão do software HCS+
2005 que utiliza a metodologia HCM.
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Nível de serviço é uma quantificação estratificada de medição de performance que representa a
qualidade do serviço. Ele é influenciado por vários fatores, como, por exemplo, o volume e a
velocidade. O nível de serviço fornece uma medida de conforto do usuário e a liberdade de
manobras ao utilizar a rodovia. Ele é designado por LOS, do inglês Level Of Service.
Os níveis de serviço definidos pelo HCM são 6: A, B, C, D, E e F. O limite entre os níveis de serviço
E e F corresponde ao valor da capacidade da rodovia.
Apesar do nível de serviço ser uma medida qualitativa, ele está associado a fatores de
desempenho da via, podendo ainda ser feita uma relação aproximada com o fator demanda
(volume) e capacidade (V/C).
A seguir são apresentadas as características de cada nível de serviço, que são ilustrados na Figura
27.


Nível de serviço A: Corresponde a uma situação de fluidez do tráfego, com baixo
fluxo de tráfego e velocidades altas, somente limitadas pelas condições físicas da
via. Os condutores não se veem forçados a manter determinada velocidade por
causa de outros veículos.



Nível de serviço B: Corresponde a uma situação estável, em que não se produzem
mudanças bruscas na velocidade, ainda que esta começa a ser condicionada por
outros veículos. Os condutores podem manter velocidades razoáveis e em geral
escolhem a faixa de tráfego por onde circulam. Os limites inferiores de velocidade
e fluxo que definem este nível são análogos aos normalmente utilizados para o
dimensionamento de vias rurais. A relação V/C se situa entre 0,35 e 0,5.



Nível de serviço C: Corresponde a uma circulação estável, mas a velocidade e a
manobrabilidade estão consideravelmente condicionadas pelo resto do tráfego. As
ultrapassagens e a troca de faixa são mais difíceis, mas as condições de circulação
são ainda toleráveis. Os limites inferiores de velocidade e fluxo são análogos aos
normalmente utilizados para o dimensionamento de vias urbanas. A relação V/C se
situa entre 0,5 e 0,75.



Nível de serviço D: Corresponde a uma situação que começa a ser instável, quer
dizer, em que se produzem trocas bruscas e imprevistas na velocidade e a
manobrabilidade dos condutores está muito restringida pelo resto do tráfego. Nesta
situação, aumentos pequenos no fluxo obrigam a trocas importantes na velocidade.
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Ainda que a situação não seja cômoda, pode ser tolerada durante períodos não
muito longos. A relação V/C situa-se entre 0,5 e 0,9.


Nível de serviço E: Supõe que o tráfego é próximo da capacidade da via e as
velocidades são baixas. As paradas são frequentes, sendo instáveis e forçadas as
condições de circulação. A relação V/C atinge o valor 1.



Nível de serviço F: O nível F corresponde à situação de congestionamento, quando
a demanda excede a capacidade da rodovia. A circulação é muito forçada, com
velocidades muito baixas e formação de fias.

Figura 27: Situações em uma rodovia, respectivas aos diferentes níveis de serviço do HCM
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O HCM modela o fluxo do tráfego com base em condições básicas de tráfego, que são próximas
a condições ideais de tráfego. Contudo, as rodovias podem não apresentar estas mesmas
condições, apresentando as suas condições prevalecentes, mais restritivas do que as condições
ideais. A aplicação do método para as condições prevalecentes de uma rodovia se dá pela
transformação da capacidade e da demanda por meio de alguns parâmetros.
As condições básicas do HCM definem a capacidade das rodovias em relação às suas
características físicas, como por exemplo largura de faixas, largura de acostamento e tipo de
divisor central, e pelas condições do tráfego no local, como por exemplo pelas classes de veículos
e pela velocidade.
4.7.1 Rodovias de duas faixas com sentidos de tráfego contrários (pista
simples)
Rodovias de duas faixas com sentidos de tráfego contrários são conhecidas também por "rodovias
de pista simples". São rodovias não divididas, com duas faixas, cada uma usada pelo tráfego em
uma direção. Estas rodovias são caracterizadas por haver manobras de ultrapassagem utilizando
a faixa de tráfego contrário. As manobras são limitadas pela existência de brechas na corrente de
tráfego oposta e também pela avaliação de distância suficiente e segura para ultrapassagem. Pelo
acréscimo do fluxo de tráfego, as oportunidades de ultrapassagem diminuem. Então acontece a
formação de pelotões na corrente de tráfego, com veículos em comboio.
O HCM utiliza uma classificação específica para as rodovias de duas faixas com sentidos de
tráfego contrários. A classe da rodovia determina como é avaliado o seu nível de serviço.
Classe I
Expectativa de velocidade relativamente alta;
Principais rotas entre cidades;
Arteriais primárias conectando geradores de tráfego;
Rotas de uso diário;
Ligações primárias federais e estaduais;
Viagens de longa distância.
Classe II
Sem expectativa de viajar em alta velocidade;
Acessos para rodovias de classe I;
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Rotas turísticas e recreacionais;
Passam por terreno acidentado;
Viagens curtas, porções iniciais ou finais de viagens longas.
Classe III
Servem áreas de desenvolvimento moderado,
Segmentos de rodovias classe I ou II que atravessam pequenas cidades ou áreas
recreacionais;
O tráfego local se mistura com o tráfego de passagem, com alta densidade de pontos de
acesso;
Segmentos longos que atravessam áreas recreacionais espalhadas;
Muitas vezes com redução do limite de velocidade.
A Figura a seguir ilustra dois exemplos de cada classe, trazidos no HCM.
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Figura 28: Exemplos de rodovias de duas faixas com sentidos de tráfego contrários

O HCM traz ainda a seguinte consideração sobre a definição da classe de uma rodovia de pista
simples: "O principal determinante para a classificação de uma instalação (facility) é a expectativa
do motorista, que pode não estar de acordo com a sua classificação funcional geral". Ressalta-se
ainda, que a caracterização de classe pode variar ao longo de uma mesma rodovia, portanto
recomenda-se segregar a rodovia em estudo em trechos homogêneos para identificar as classes
distintas.
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O HCM modela as condições básicas através de curvas que relacionam a velocidade média ATS
(Average Travel Speed) e a porcentagem de tempo trafegando em pelotão PTSF (Percent TimeSpent-Following) com a taxa de fluxo na direção da análise.
As condições básicas para rodovias de pista simples são as seguintes:
Largura da faixa ≥12 ft (≈ 3,66 m);
Largura do acostamento ≥6 ft (≈ 1,83 m);
Ausência de proibição de ultrapassagem;
Somente carros de passeio;
Terreno em nível (relevo plano);
Sem impedimentos no fluxo de tráfego.
Segundo o HCM, a capacidade para rodovias de pista simples nas condições básicas é:
1.700 veíc./h por direção;
Não excede 3200 veíc./h em ambas as direções em trechos longos;
Não excede de 3.200 a 3.400 veíc./h em ambas as direções em trechos curtos (túneis ou
pontes).
A Tabela a seguir apresenta descrições para a qualidade do fluxo do tráfego nos diferentes níveis
de serviço para as três classes de rodovias de pista simples.
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Tabela 7: Descrições de qualidade do fluxo do tráfego nos diferentes níveis de serviço para as 3 classes de rodovias de pista simples

Os parâmetros utilizados para avaliar o Nível de Serviço de uma rodovia de duas faixas (pista
simples) são:
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Tabela 8: Parâmetros para avaliação do Nível de Serviço

Average Travel Speed: Velocidade Média de Viagem
Mede a mobilidade em uma rodovia de duas faixas.

ATS

Definido como a extensão do segmento dividido pelo tempo médio necessário
para os veículos atravessá-lo

Percent Time-Spent-Following: Percentual do Tempo Gasto Seguindo
Representa a liberdade de manobra e o conforto e conveniência da viagem
É a porcentagem média que os veículos devem viajar em pelotões atrás de
PTSF

veículos mais lentos devido a inabilidade de ultrapassá-los
Pela dificuldade de se medir em campo, uma medida alternativa é a
porcentagem de veículos viajando com intervalos menores de 3,0s em um local
representativo dentro do segmento rodoviário

Percent of Free-Flow Speed: Percentual da Velocidade de Fluxo Livre
PFFS

Representa a habilidade dos veículos viajarem próximos ou na velocidade
regulamentada

Conforme a função de cada classe de rodovia de pista simples, diferentes desses aspectos são
tomados como importantes para o seu nível de serviço. A Tabela a seguir resume a aplicação das
três medidas para a determinação dos níveis de serviço para as diferentes classes.
Tabela 9: Parâmetros utilizados para a determinação do nível de serviço para as diferentes classes de rodovia de
pista simples

A tabela a seguir extraída do HCM apresenta a determinação do nível de serviço a partir dos
valores calculados.
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Tabela 10: Limites para determinação do Nível de Serviço em rodovias de pista simples

4.8

ESTIMATIVA DO NÚMERO N

4.8.1 Introdução
O cálculo de Número N é importante indicador da solicitação que sofre um pavimento pelos
veículos que passam pela via estudada, ao traduzir as diferentes solicitações causadas pelos
diversos modelos de ônibus e caminhões em um valor padrão.
A importância do cálculo correto do Número N reside no equilíbrio técnico-econômico dos projetos
de pavimentação, do qual é fundamento, já que é ele quem determina, por diferentes metodologias
e em conjunto com o solo natural, as espessuras das diversas camadas que compõem o
pavimento.
Devido à extensão da rodovia MT-246/MT-343/MT-358, ela foi dividida em diversos lotes de
estudo, conforme apresentado no item de Apresentação da Rodovia.
4.8.2 Subtrechos homogêneos
O trecho estudado possui 230,0 km no total com características diferentes ao longo de sua
extensão. Para realizar a análise, dividiu-se o comprimento total em subtrechos homogêneos com
características de carregamento viário semelhantes.
Os subtrechos são enumerados a seguir e apresentados na Figura 29:
Trecho 1: Entre BR-163 (Jangada) e MT-160 (38,3 km)
Trecho 2: Entre MT-160 e Barra do Bugres na MT-247 (42,2 km)
Trecho 3: Entre MT-247 (Barra do Bugres) e Nova Olímpia na MT-408 (39,2 km)
Trecho 4: Entre MT-408 (Nova Olímpia) e Tangará da Serra na MT-480 (37,8 km)
Trecho 5: Entre MT-408 (Tangará da Serra) e BR-364 (72,5 km)
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Figura 29: Identificação dos trechos homogêneos

4.8.3 Contagem Classificada de Veículos (CCV)
Conforme evidenciado no item de Pesquisas de Tráfego, realizou-se a contagem classificada de
veículos de acordo com a recomendação do Manual de Estudos de Tráfego do DNIT que indica
para esses casos pesquisas de 24 horas durante 7 dias por semana com classificação padrão
DNIT com correção sazonal.
4.8.4 Metodologia empregada
Para apresentação do número N calculado para a rodovia, resume-se em seguinte os principais
parâmetros obtidos, a saber:


Volume médio diário anual (VMD) e classificação da frota;



Carregamento da frota;



Fator de equivalência de carga;



Número equivalente “N”.

O VMD da rodovia foi obtido por meio das contagens de tráfego realizadas, demonstradas
anteriormente, aplicando-se o devido fator de correção sazonal. Para expansão do tráfego para os
anos futuros foi adotada a taxa de 3% ao ano, usual em estudos de tráfego do estado do Mato
Grosso (Tais taxas são as mesmas adotadas no projeto de pavimentação da Rodovia: MT–240;
Trecho:

Entr.

BR

–

158

(Água

Boa)

–

Entr.

MT-414

disponível

Edifício Eng° Edgar Prado Arze – Centro Político Administrativo – CPA - Rua J – Quadra 1 – Lote 5 – Setor A
CEP 8049-906 – Cuiabá – MT – Fone (065) 3613-6600

em:

(http://www.aguaboa.mt.gov.br/attachments/article/1022/VOLUME%201%20%20RELATORIO%20DO%20PROJETO.pdf).
A frota de veículos de carga, nas contagens de tráfego foi classificada conforme as categorias
apresentadas na figura seguinte.

Figura 30: Classificação dos veículos de carga

O esforço a ser infligido ao pavimento é calculado por meio de metodologia que transforma a
passagem de veículos em esforço equivalente a um eixo padrão de 8,2 t. A conversão das
diferentes configurações de veículos, eixos, peso por eixo é realizada por meio de fatores de
equivalência obtidos por reconhecidos institutos que atuam na pesquisa rodoviária, sendo os mais
indicados e utilizados no Brasil os fatores do Corpo de Engenheiros do Exército Norte-Americano
(USACE) e os da AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officals),
ambos institutos norte-americanos.
A comparação entre os valores obtidos pelas duas metodologias é interessante, sendo usual que
os resultados obtidos pelos fatores de equivalência da USACE sejam maiores, ou seja, a favor da
segurança. É justamente essa metodologia a indicada no Método de Projeto do DNIT.
Segundo Brasil (2006), os “fatores de equivalência da AASHTO baseiam-se na perda de serventia
(PSI) e variam com o tipo do pavimento (flexível e rígido), índice de serventia terminal e resistência
do pavimento (número estrutural – SN). Eles são diferentes dos obtidos pelo USACE, que
avaliaram os efeitos do carregamento na deformação permanente (afundamento nas trilhas de
roda)”; pelo que se concluiu que a utilização de um ou outro índice será determinado pela
metodologia de cálculo do pavimento.
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O fator de equivalência de carga foi determinado por meio das duas metodologias disponíveis,
USACE e AASHTO, e dependem do tipo de eixo do veículo.
Os tipos de eixo são classificados da seguinte forma:


Simples de rodagem simples;



Simples de rodagem dupla;



Tandem duplo (rodagem dupla);



Tandem triplo (rodagem dupla).

Os fatores de equivalência são apresentados nas tabelas a seguir, considerando P o peso bruto
total por eixo em toneladas (obtido pela distribuição dos pesos totais pelos eixos do veículo).
Tabela 11: Fatores de equivalência de carga da AASHTO

Tipos de eixo

Equações (P em tf)

Simples de rodagem simples

FC = (P / 7,77)4,32

Simples de rodagem dupla

FC = (P / 8,17)4,32

Tandem duplo

FC = (P / 15,08)4,14

Tandem triplo

FC = (P / 22,95)4,22

Fonte: BRASIL, 2006

Tabela 12: Fatores de equivalência de carga da USACE

Tipos de eixo

Dianteiro e traseiro

Tandem duplo

Tandem triplo

Faixas de carga (t)

Equações (P em tf)

0–8

FC = 2,0782 x 10-4 x P4,0175

≥8

FC = 1,8320 x 10-6 x P6,2542

0 – 11

FC = 1,5920 x 10-4 x P3,472

≥ 11

FC = 1,5280 x 10-6 x P5,484

0 – 18

FC = 8,0359 x 10-5 x P3,3549

≥ 18

FC = 1,3229 x 10-7 x P5,5789
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Fonte: BRASIL, 2006

Apesar da diferença entre os fatores de equivalência, a metodologia empregada é uma só, sendo
diversas apenas as equações que resultam nos fatores de equivalência e, portanto, no resultado
final.
Considerando que há uma diferença entre o cálculo do número N para pavimentos rígidos e
flexíveis, empregou-se a metodologia para pavimentos flexíveis, que é o tipo de pavimentação a
ser adotada.
O número N é determinado pela seguinte fórmula geral:
𝑝

𝑁 = ∑ 𝑁𝑎
𝑎=1

Onde:


N = número equivalente de aplicações do eixo padrão durante o período de projeto;



a = ano do período de projeto;



p = número de anos do período de projeto;



Na = número equivalente de aplicações do eixo padrão durante o ano “a”.

Em que:
𝑘

𝑁𝑎 = ∑ 𝑉𝑖𝑎 ∙ 𝐹𝑉𝑖 ∙ 365 ∙ 𝑐 ∙ 𝐹𝑅
𝑖=1

Onde:


i = categoria do veículo, variando de 1 a k;



Via = volume de veículos da categoria i, durante o ano a do período de projeto;



c = percentual de veículos comerciais na faixa de projeto;



FVi = fator de veículo da categoria i;



FR = fator climático regional.

Em que:
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𝑚

𝐹𝑉𝑖 = ∑ 𝐹𝐶𝑗
𝑗=1

Onde:


j = tipo de eixo, variando de 1 a m;



m = número de eixos do veículo i;



FCj = fator de equivalência de carga correspondente ao eixo j do veículo i.

Como o projeto de pavimentação deve ser pensado para a faixa mais solicitada, a

Tabela 13 apresenta importante indicação do percentual de veículos pesados que solicitam a faixa
de projeto (c) em diversas situações e deve ser aplicado para obtenção do número N de projeto.

Tabela 13: Percentuais de veículos comerciais na faixa de projeto

Número de Faixas de Tráfego na rodovia

Percentual de veículos comerciais na faixa
de projeto (c)

2 (pista simples)

50%

4 (pista dupla)

35% a 48%

6 ou mais (pista dupla)

25% a 48%

Fonte: BRASIL, 2006

Apesar da indicação de se adotar o fator de 50% para pistas simples, no cálculo de número N
adotou-se como fator de pista “c”, a favor da segurança, a relação percentual do sentido mais
carregado.
Já para a pista dupla, adotou-se que 90% dos veículos comerciais trafegarão na pista da direita
(faixa de projeto), atribuindo-se desta forma o fator de pista de 45%, já que assim como o fator de
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pista simples, este é calculado levando-se em consideração que o dados fornecido do VMD será
o somatório de ambos os sentidos.
A umidade presente no subleito e no interior de uma estrutura de pavimentação impacta
profundamente a maneira como o pavimento responde às solicitações de carga, por isso o fator
climático regional (FR) é um multiplicador cuja função é minimizar a ação da humidade e para
determiná-lo deve-se verificar o índice pluviométrico local, conforme Tabela 14.
Tabela 14: Fator climático regional

Altura média de chuva

Fator Climático Regional

(mm)

(FR)

Até 800 mm

0,7

De 800 mm a 1.500 mm

1,4

Mais de 1.500 mm

1,8

Fonte: BRASIL, 1996

4.9

DIMENSIONAMENTO DAS CABINES DE COBRANÇA

O desempenho operacional de praças de pedágio depende de sua capacidade de atendimento,
que está diretamente relacionada com os tempos de atendimento dos veículos nas cabines. Sob
o ponto de vista da engenharia de tráfego, a cobrança de pedágio geralmente atua como um
gargalo ao fluxo nas rodovias, uma vez que a capacidade das praças costuma ser
significativamente menor do que a capacidade das rodovias onde estas praças estão inseridas.
Os veículos são obrigados a parar ou a reduzir suas velocidades para o pagamento da tarifa,
tendendo a reduzir de forma significativa a capacidade viária nos trechos em que existem praças
de pedágio, com a possível formação de congestionamentos em períodos de pico.
Entretanto, dependendo do número de cabines, da alocação dos tipos de cobrança nas cabines e
da adesão dos veículos à cobrança eletrônica (ETC – electronic toll collection), a praça de pedágio
pode vir a ter uma capacidade igual ou até mesmo maior do que a capacidade da rodovia na qual
está inserida (AYCIN, 2006).
Para análise do número de faixas de cobrança necessárias nas praças de pedágio, a fim de se
obter um pré dimensionamento utilizou-se de cálculos dos fundamentos da teoria de filas.
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Para avaliação do Nível de Serviço das praças de pedágio do presente estudo foi utilizada a
metodologia de Faria (2008) que propõe uma escala de nível de serviço que se baseia nos estudos
desenvolvido por Araújo (2001) e Klodzinski & Al-Deek (2001). Para a elaboração da escala, Araújo
(2001) procurou definir o limite superior de sua escala de nível de serviço, referente ao nível de
serviço E, ou seja, a capacidade da praça. No entanto, como existe uma grande diferença entre o
nível E e o nível D quando se analisa o tempo no sistema (de 120 para 650 segundos) e o número
médio de veículos na fila (de 4 para 30 veículos), o autor considerou conveniente criar uma nova
escala para medir o desempenho da praça.
Assim, a escala tem como base o limite superior do nível de serviço A proposto por Araújo (2001).
Os demais valores da escala serão definidos de acordo com o critério de Klodzinski & Al-Deek
(2001). Esse critério corresponde ao aumento percentual utilizado pelo Highway Capacity Manual
(2000) na escala de nível de serviço para interseções semaforizadas. Na referida escala, os
aumentos são de 100% de A para B, 75% de B para C, 57,14% de C para D e de 45,45% de D
para E.
Desta forma, associando-se as propostas de Araújo (2001) e Klodzinski & Al-Deek (2001), foi
definida a escala de nível de serviço para tempo no sistema. Para a fila média, foi feita uma relação
entre os valores de tempo no sistema e a fila média da escala proposta por Araújo (2001) e após
o ajuste de uma curva do tipo y = a × xb , foram calculados os valores da escala de nível de serviço
para a fila média, conforme apresenta a Tabela 15.
Tabela 15: Escala proposta de nível de serviço de Faria (2008)
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5
5.1

VOLUMES DE TRÁFEGO
ESTIMATIVA DO VOLUME MÉDIO DIÁRIO (VMD) ATUAL

A tabela a seguir mostra o resumo do VMD dos segmentos homogêneos nos 2 sentidos das Rodovias MT-246/MT-343/MT-358 já
considerando a correção sazonal e o gráfico seguinte, para melhor esclarecimento, apresenta a variação do VMD por trecho.
Tabela 16: Resumo dos VMDs por segmentos homogêneos
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Figura 31: Variação do VMD por trecho e por sentido

5.2

ESTIMATIVA DO VOLUME HORÁRIO DE PROJETO (VHP)

Aplicando-se o fator K 50 de 8,6% conforme recomendação do Manual de Estudos de Tráfego do
DNIT, tem-se os VHP’s para cada um dos trechos conforme Tabela 17.
Tabela 17: Volume Hora Pico dos subtrechos da rodovia

CENARIO ATUAL
TRECHO
1

2

3

4

5

SENTIDO

VHP

% Pesados

JANGADA

82

31%

CAMPO NOVO DO PARECIS

88

32%

JANGADA

79

31%

CAMPO NOVO DO PARECIS

88

34%

JANGADA

199

23%

CAMPO NOVO DO PARECIS

192

23%

JANGADA

179

23%

CAMPO NOVO DO PARECIS

166

23%

JANGADA

65

31%

CAMPO NOVO DO PARECIS

68

33%
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6
6.1

MATRIZ ORIGEM / DESTINO DA RODOVIA
MATRIZ ORIGEM / DESTINO ATUAL

As principais Origens e Destinos da rodovia estão verificadas nas tabelas seguintes onde se tem
os 10 maiores valores verificados das viagens da matriz. Foram contabilizadas ao todo 2.358
viagens diárias de veículos de passeio e 948 viagens de veículos de carga, contabilizando-se
assim 3.306 viagens diárias nas rodovias MT-246/MT-3588 nos dois pontos de pesquisa
realizados.
Tabela 18: Principais Origens e Destinos verificados para a MT-246/MT-358 (veículos de passeio)

Origem
Campo Novo do Parecis
Tangará da Serra
Tangará da Serra
Cuiabá
Barra do Bugres
Cuiabá
Tangará da Serra
Jangada
Tangará da Serra
Nova Olímpia

Destino
Tangará da Serra
Cuiabá
Campo Novo do Parecis
Tangará da Serra
Cuiabá
Barra do Bugres
Tangará da Serra
Barra do Bugres
Sapezal
Cuiabá

Ordem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

%
15%
12%
12%
8%
7%
6%
5%
4%
2%
2%

Viagens
365
285
283
194
156
142
126
94
58
37

Tabela 19: Principais Origens e Destinos verificados para a MT-246/MT-358 (veículos de carga)

Origem
Cuiabá
Tangará da Serra
Campo Novo do Parecis
Tangará da Serra
Tangará da Serra
Cuiabá
Barra do Bugres
Sapezal
Tangará da Serra
Campo Novo do Parecis

Destino
Tangará da Serra
Campo Novo do Parecis
Tangará da Serra
Cuiabá
Rondonópolis
Barra do Bugres
Cuiabá
Tangará da Serra
Diamantino
Rondonópolis

Ordem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

%
15%
7%
5%
5%
4%
4%
4%
3%
3%
3%

Viagens
140
67
52
47
37
36
34
29
28
24
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7
7.1

CALIBRAÇÃO DO MODELO LOGIT
MODELO DE VEÍCULOS DE PASSEIO

Para calibração do modelo Logit, estimou-se primeiramente um modelo com a aplicação de todas
as variáveis: Tempo adicional, condição da rota de desvio, preço do pedágio e condição da via
pedagiada.
Como condições da rota de desvio e pedagiada são variáveis qualitativas (categóricas) nominais
estas foram inseridas como variáveis dummys na equação de acordo com a Tabela 20.
Tabela 20: Codificação das variáveis dummy

Rota de Desvio
Sem pavimento (terra)
Pavimento ruim

1
0

Via pedagiada
Pista simples
Pista duplicada

1
0

São apresentados a seguir as medidas de desempenho do modelo Logit estimado para o cálculo
de adesão da rota pedagiada dos veículos de passeio bem como os respectivos coeficientes da
função utilidade.
Conforme pode ser visto na Tabela 21, as variáveis condição da rota de fuga e condição da rota
pedagiada não passaram no teste de hipótese T o que leva a concluir que tais variáveis não
possuem relação e não contribuem de forma significativa com a variável dependente, ou seja,
adesão ao pedágio.
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Tabela 21: Análise de regressão com todas as variáveis
RESUMO DOS RESULTADOS
Estatística de regressão
R múltiplo
0,95
R-Quadrado
0,90
R-quadrado
0,89
ajustado
Erro padrão
0,59
Observações
67

Regressão
Resíduo
Total

Interseção
Tempo
Adicional
Condição da
rota de fuga
Valor do
Pedágio
Condição da
rota pedagiada

ok
ok
ok
ok

gl
4
62
66

SQ
193,25
21,82
215,07

MQ
48,31
0,35

F
137,25

ANOVA
F tabelado (0,95; 4; 62)
2,52

Teste F
OK

F de significação
4,54E-30

Alfa
0,05

Teste alfa
ok

Coeficientes
3,71

Erro padrão
0,23

Stat t
16,20

T tabelado (0,95;62)
2,00

Teste T
ok

valor-P
0,00

Alfa
0,05

Teste Alfa
ok

95% inferiores
3,25

95% superiores
4,16

IC 95%
ok

0,02

0,01

3,62

2,00

ok

0,00

0,05

ok

0,01

0,03

ok

0,07

0,15

0,47

2,00

Não

0,64

0,05

Não

-0,22

0,36

ok

-0,53

0,02

-23,16

2,00

ok

0,00

0,05

ok

-0,57

-0,48

ok

-0,10

0,15

-0,66

2,00

Não

0,51

0,05

Não

-0,39

0,19

ok

Diante dessa análise, descarta-se o uso destas duas variáveis. Neste sentido, foi estimado um novo modelo somente com as variáveis
tempo adicional e valor do pedágio.
Os resultados da regressão estão apresentados na Tabela 22.
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Tabela 22: Análise de regressão variáveis selecionadas
RESUMO DOS RESULTADOS
Estatística de regressão
R múltiplo
0,95
R-Quadrado
0,90
R-quadrado
0,89
ajustado
Erro padrão
0,59
Observações
67

Erro Médio Absoluto

19%

ok

ok
ok
ok
ok

Regressão
Resíduo
Total

gl
2
64
66

SQ
193,01
22,06
215,07

MQ
96,51
0,34

F
280,00

ANOVA
F tabelado (0,95; 2; 64)
3,14

Teste F
OK

F de significação
2,25E-32

Alfa
0,05

Teste alfa
ok

Interseção

Coeficientes
3,69

Erro padrão
0,20

Stat t
18,23

T tabelado
2,00

Teste T
ok

valor-P
4,90E-27

Alfa
0,05

Teste alfa
ok

95% inferiores
3,29

95% superiores
4,09

IC 95%
ok

Tempo Adicional

0,02

0,01

3,68

2,00

ok

4,79E-04

0,05

ok

0,01

0,03

ok

Valor do Pedágio

-0,53

0,02

-23,42

2,00

ok

4,26E-33

0,05

ok

-0,57

-0,48

ok

Diante dos valores apresentados, o modelo calibrado apresentou forte grau de correlação das variáveis explicativas com a adesão ao
pedágio obtendo-se um valor de 95%. O R-quadrado ajustado apresentou um valor satisfatório em que 89% das variações de adesão ao
pedágio são explicados pelo modelo.
Por meio do teste F, a hipótese do modelo não poder estimar a adesão ao pedágio foi rejeitada e com isso conclui-se que a equação é
válida para a estimativa e todos os coeficientes são variáveis explicativas do fenômeno uma vez que todos passaram no teste T e estão
contidas no intervalo de confiança IC 95%.
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Por fim é apresentado a equação do modelo calibrado para veículos de passeio.
𝑌(𝑃𝑎𝑠𝑠𝑒𝑖𝑜) = 3,69 + 0,02 × 𝑇 − 0,53 × 𝑃

Onde:
T =Tempo adicional em minutos na rota de desvio;
P = Valor do pedágio em R$;
A transformação de Y em % da probabilidade de adesão, é apresentado na equação seguinte.
%𝑃𝑟𝑜𝑏𝐴 =

𝑒𝑌
1 + 𝑒𝑌

Para demonstração da aplicação do modelo, foi obtido o gráfico da Figura 32, em que demonstra
os percentuais de adesão em função da variação da tarifa de pedágio e dos tempos adicionais na
rota de desvio.
Nesta situação foi realizada a variação do valor do pedágio de R$0,00 a R$ 10,00 e criada três
situações de tempos de desvio: 10 minutos, 30 minutos e 60 minutos.

Figura 32: Variação da adesão em função da tarifa e tempo adicional

Como era de ser esperado, quanto maior o valor da tarifa menor é a adesão ao pedágio e quanto
maior é o tempo de desvio maior é a adesão na via pedagiada.
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A partir da variação do percentual de adesão em função do valor da tarifa é possível obter a tarifa
ótima.
O cálculo da tarifa ótima é obtido conforme a equação seguinte, em que a mesma é o valor de X
que maximiza a função.
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 ó𝑡𝑖𝑚𝑎 = arg max 𝑅
Onde R é a função Receita, definida como:
R = %ProbA × 𝑃
Onde:
%𝑃𝑟𝑜𝑏𝐴 =

𝑒𝑌
1 + 𝑒𝑌

P = Preço do pedágio
Importante salientar que R, que representa a função Receita (R) é diferente da receita
(arrecadação) da rodovia.
A arrecadação da rodovia anual é definida, por:
𝐴𝑟𝑟𝑒𝑐𝑎𝑑𝑎çã𝑜 = 𝑅 × 𝑉𝑀𝐷𝐴+𝐵 × 365
Onde:
R = Função receita
VMDA+B = Somatório do VMD no sentido A e B.
Logo, verifica-se que se a função receita é maximizada e arrecadação também será.
O gráfico de R em função da tarifa está apresentado em seguinte para as situações em que a rota
de desvio oferece 10, 30 e 60 minutos.
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Figura 33: Estimativa de tarifa ótima

Para estes exemplos tem-se os seguintes resultados.
Tabela 23: Análise de tarifa ótima

Tarifa ótima
Percentual
de adesão

7.2

Tempo adicional de desvio na rota de fuga
10 minutos
30 minutos
60 minutos
R$
6,00
R$
6,50
R$
7,30
68%

71%

74%

MODELO DE VEÍCULOS COMERCIAIS

Do mesmo modo como foi feito para os veículos de passeio, estimou-se, para os veículos
comerciais um modelo com todas as variáveis.
O modelo obtido e seus indicadores estão apresentados na Tabela 24. Neste modelo, as variáveis
tempo adicional na rota de desvio e condição da rota pedagiada não contribuem para o modelo
uma vez que não passaram no teste de hipótese T.
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Tabela 24: Análise de Regressão todas as variáveis

RESUMO DOS RESULTADOS
Estatística de regressão
R múltiplo
0,93
R-quadrado
R-Quadrado
0,86
ajustado
0,85
Erro padrão
0,50
Observações
62

Regressão
Resíduo
Total

gl

SQ

MQ

4
57
61

88,57
14,08
102,65

22,14
0,25

3,17

Erro
padrão
0,21

Tempo Adicional
Valor do
Pedágio
Condição da rota
de fuga
Condição da rota
pedagiada

0,00

ANOVA
F tabelado
F
(0,95; 4; 57)
89,64
2,53

Teste F

F de significação

Alfa

Teste alfa

OK

6,61E-24

0,05

ok

Teste T

valor-P

Alfa

ok

3,85E-21

0,05

Teste
Alfa
ok

95%
inferiores
2,74

95%
superiores
3,60

14,77

T tabelado
(0,95;57)
2,00

0,00

0,09

2,00

Não

9,27E-01

0,05

Não

-0,01

0,01

ok

-0,39

0,02

-18,65

2,00

ok

6,17E-26

0,05

ok

-0,43

-0,34

ok

0,30

0,13

2,39

2,00

ok

2,00E-02

0,05

ok

0,05

0,56

ok

-0,17

0,13

-1,31

2,00

não

1,96E-01

0,05

não

-0,42

0,09

ok

Coeficientes
Interseção

ok
ok
ok
ok

Stat t

IC 95%
ok

Neste sentido, um novo modelo foi gerado utilizando-se das variáveis, valor do pedágio e condição da rota de fuga (variável dummy: 1 –
quando pavimento de terra e 0 – quando pavimento ruim).
Os resultados da regressão para o modelo com as duas variáveis estão apresentados em seguinte.
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Tabela 25: Análise de regressão variáveis selecionadas

RESUMO DOS RESULTADOS
Estatística de regressão
R múltiplo
0,93
R-Quadrado
0,86
R-quadrado
0,85
ajustado
Erro padrão
0,50
Observações
62

ok
ok
ok
ok

ANOVA
gl

SQ

MQ

F

2
59
61

88,15
14,51
102,65

44,07
0,25

179,25

F tabelado
(0,95; 2;59)
3,15

Coeficientes

Erro padrão

Stat t

T tabelado

Interseção

3,10

0,17

18,58

Valor do Pedágio

-0,38

0,02

Condição da rota
de fuga

0,29

0,13

Regressão
Resíduo
Total

Teste F

F de significação

Alfa

Teste alfa

OK

8,53E-26

0,05

ok

Teste T

valor-P

Alfa

2,00

ok

2,50E-26

0,05

Teste
alfa
ok

-18,66

2,00

ok

1,98E-26

0,05

2,29

2,00

ok

2,57E-02

0,05

2,76

95%
superiores
3,43

ok

-0,43

-0,34

ok

ok

0,04

0,54

ok

95% inferiores
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IC 95%
ok

Diante dos valores apresentados, o modelo calibrado apresentou forte grau de correlação das
variáveis explicativas com a adesão ao pedágio obtendo-se um valor de 93%. O R-quadrado
ajustado apresentou um valor satisfatório em que 85% das variações de adesão ao pedágio são
explicados pelo modelo.
Por meio do teste F, a hipótese do modelo não poder estimar a adesão ao pedágio foi rejeitada e
com isso conclui-se que a equação é válida para a estimativa e todos os coeficientes são variáveis
explicativas do fenômeno uma vez que todos passaram no teste T e estão contidas no intervalo
de confiança IC 95%.
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Por fim é apresentado a equação do modelo calibrado para veículos de passeio.
𝑌(𝑃𝑎𝑠𝑠𝑒𝑖𝑜) = 3,10 − 0,38 × 𝑃 + 0,29𝐷𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜

Onde:
P = Valor do pedágio em R$;
DDesvio = Variável Dummy referente as condições da rato de desvio (1 – quando pavimento de terra
e 0 – quando pavimento ruim).
A transformação de Y em % da probabilidade de adesão, é apresentado na equação seguinte.
%𝑃𝑟𝑜𝑏𝐴 =

𝑒𝑌
1 + 𝑒𝑌

Para demonstração da aplicação do modelo, foi obtido o gráfico da Figura 34, em que demonstra
os percentuais de adesão em função da variação da tarifa de pedágio e da condição da rota de
desvio.
Nesta situação foi realizada a variação do valor do pedágio de R$0,00 a R$ 10,00 e criada as
condições de desvio: Pavimento ruim e estrada de terra.

Figura 34: Variação da adesão em função da tarifa e tempo adicional

Como era de ser esperado, quanto maior o valor da tarifa menor é a adesão ao pedágio e quando
a rota de desvio é de terra tem-se uma maior é a adesão na via pedagiada.
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Com o modelo calibrado, é possível de modo análogo ao realizado para veículos de passeio obter
a tarifa ótima.
Tal procedimento é demonstrado no gráfico seguinte para duas situações de rotas de desvio.

Figura 35: Estimativa de tarifa ótima

Para estes exemplos tem-se os seguintes resultados.
Tabela 26: Análise de tarifa ótima

Condição da rota de desvio
Pavimento Ruim
Estrada de terra
Tarifa ótima
R$
6,80
R$
7,30
Percentual de adesão
62%
64%
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8

INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DAS PRAÇAS DE
PEDÁGIO

A indicação da localização das praças de pedágio deve levar em consideração os trechos
homogêneos com maiores VMDs ao mesmo tempo que de acordo com a recomendação da ANTT
as praças de pedágio não devem ser localizadas próximas a cidades e povoados sujeitos a futura
conurbação, evitando a tarifação de viagens curtas ou muito frequentes. Dever-se-á evitar também
a proximidade com locais de preservação ambiental, trechos de mata nativa ou cursos d’água.
Evitou-se também, a proximidade entre as praças de pedágio, estabelecendo uma distância
mínima de 50 km.
Deste modo, recomenda-se a implantação das praças de pedágio nos segmentos homogêneos 1
(Praça 1) em Rosário Oeste-MT, 3 (Praça 2) em Nova Olímpia-MT e 5 (Praça 3) em Tangará da
Serra-MT conforme indicado na figura seguinte.

Figura 36: Indicação da localização das praças

A Praça 1 em Rosário Oeste-MT está indicada a aproximadamente 29 km de Jangada e 61 km de
Barra do Bugres-MT, a praça 2 em Nova Olímpia-MT a aproximadamente 31 km de Barra do
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Bugres-MT e 8 km de Nova Olímpia-MT e por fim, a praça 3 em Tangará da Serra-MT está
localizada a aproximadamente 36 km de Tangará da Serra-MT e a 114 km de Campo Novo do
Parecis-MT.
A figura seguinte apresenta em detalhe a localização da Praça 1, onde não foram verificadas rotas
de fuga para a praça indicada.

Figura 37: Detalhe Praça 1

Já para a praça 2 foram verificadas a existência de possíveis rotas de fuga como pode ser visto
em detalhe na figura seguinte.
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Figura 38: Detalhe Praça 2

O possível desvio da praça de pedágio, possui um tempo médio de desvio de 16 minutos com uma
distância de 5,80 km e é uma estrada de terra.
De acordo com os modelos Logit calibrados, conforme o VMD da rodovia neste segmento, a tarifa
ótima, ou seja, aquela que maximiza a receita é de R$ 6,70 com uma adesão de 62% dos veículos
de passeio e 69% de veículos comerciais.
Para a praça 3 também foram verificadas rotas de fuga conforme pode ser visto em detalhe na
figura seguinte.
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Figura 39: Detalhe Praça 3

O possível desvio da praça de pedágio, possui um tempo médio de percurso de 45 minutos com
uma distância de 44km e é uma estrada de terra.
Conforme o VMD da rodovia neste segmento, a tarifa que maximiza a receita é de R$ 7,70 com
uma adesão de 70% dos veículos de passeio e 66% dos veículos comerciais.
Os volumes de tráfego por sentido em cada um dos trechos indicados para as praças estão
destacados na Figura a seguir.
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Figura 40: Variação do VMD por trecho e por sentido
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9

PRÉ-DIMENSIONAMENTO DAS PRAÇAS DE PEDÁGIO

9.1

MICROSIMULAÇÃO DE TRÁFEGO

Uma vez definidos os locais das praças de pedágio, foram simulados as formações de fila nas
cancelas e a realizada a recomendação das faixas de cobrança.
Os resultados de Nível de Serviço das praças de pedágio que serão apresentados já estão
calculados para o 30º ano de concessão.
Como parâmetros básicos foram considerados:


Taxa de crescimento do tráfego: 3% a.a;



Anos de concessão: 30;



Tempo médio de atendimento: 20,26 segundos;



Uma cancela automática por sentido;



Percentual de adesão do tráfego nas cancelas automáticas específico da rodovia: 26%
(dado obtido da pesquisa Origem e Destino);

Com base no volume horário de projeto (VHP) de cada um dos segmentos foram obtidos os
indicadores de Fila Média, Tempo de Sistema e Nível de Serviço que estão resumidos nas tabelas
seguintes.
Tabela 27: Resumo do Tempo médio no sistema (segundos)

Tempos médios no sistema (segundos)
1 convencional e 2 convencionais e 3 convencionais e 4 convencionais e
Segmento
1 automática
1 automática
1 automática
1 automática
1
179
36
29
26
3
Inviável
Inviável
61
41
5
64
31
26
24
Tabela 28: Resumo da Fila Média (veículos)

Fila média (veículos)
1 convencional e 2 convencionais e 3 convencionais e 4 convencionais e
Segmento
1 automática
1 automática
1 automática
1 automática
1
7
0
0
0
3
Inviável
Inviável
1
1
5
1
0
0
0
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Tabela 29: Resumo dos Níveis de Serviço

Níveis de Serviço
1 convencional e 2 convencionais e 3 convencionais e 4 convencionais e
Segmento
1 automática
1 automática
1 automática
1 automática
1
D
A
A
A
3
F
F
B
B
5
B
A
A
A
A partir das análises das tabelas anteriores apresentadas, definiu-se a quantidade mínima de
cancelas por sentido da rodovia.
Ressalta-se que mesmo tendo-se nível de serviço adequado com apenas 1 cancela convencional
em nenhum dos segmentos foi recomendado uma vez que por questões operacionais, qualquer
eventual problema com essa cancela, inviabiliza a cobrança das tarifas de pedágio.
A indicação do número de faixas de cobrança por sentido está apresentada na tabela seguinte em
que além do número de cancelas convencionais foi levando em consideração também 1 cancela
automática por sentido.
Tabela 30: Indicação da quantidade de faixas de cobrança por sentido

Segmento
1
3
5

Quantidade de
faixas de
convencionais
por sentido
2
3
2

Quantidade de
Total de faixas de
cancelas
cobrança por
automáticas por
sentido
sentido
1
3
1
4
1
3
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10 NÍVEIS DE SERVIÇO
O trecho em estudo de 230,0 km foi dividido em subtrechos de acordo com as características da
via. Para determinar a qualidade de operação, de acordo com a metodologia explanada
anteriormente, identificou-se os parâmetros de cada trecho como número de acessos por km,
extensão de 3ª faixa, percentual de não ultrapassagem, classe da rodovia, extensão da seção e
do acostamento, parâmetros para análise de nível de serviço, VHP, etc.
Sendo assim foi possível diagnosticar o nível de serviço de cada subtrecho para o cenário atual e
cenários futuros após 10, 20 e 30 anos, utilizando o volume da 50° maior hora (8,6% do VMD,
conforme Manual do DNIT).
10.1 DEFINIÇÃO DOS SEGMENTOS HOMOGÊNEOS
Conforme já descrito em outros itens, recapitula-se os segmentos homogêneos considerados:
Trecho 1: Entre BR-163 (Jangada) e MT-160 (38,3 km)
Trecho 2: Entre MT-160 e Barra do Bugres na MT-247 (42,2 km)
Trecho 3: Entre MT-247 (Barra do Bugres) e Nova Olímpia na MT-408 (39,2 km)
Trecho 4: Entre MT-408 (Nova Olímpia) e Tangará da Serra na MT-480 (37,8 km)
Trecho 5: Entre MT-408 (Tangará da Serra) e BR-364 (72,5 km)
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10.2 NÍVEIS DE SERVIÇO
De acordo com a metodologia empregada para cálculos de Nível de Serviço de pistas simples, são
apresentados os resultados das análises para o cenário atual e cenários futuros.
10.2.1 Nível de Serviço Cenário Atual
A Tabela 31 resume as características físicas da via para o cálculo de Nível de Serviço de Pistas
Simples no cenário atual.
Tabela 31: Dados para cálculos de nível de serviço cenário atual

NS ATUAL HCS
SEGMENTO

VHP

1
2
3
4
5

170
167
391
345
133

%
VOLUME/
SENTIDO
48/52
47/53
51/49
52/48
49/51

FHP

%
PESADOS

0.88
0.88
0.88
0.88
0.88

32%
33%
23%
23%
32%

VELOCIDADE
DE FLUXO
LIVRE
70
70
70
70
70

ACESSOS
/ KM
5
5
5
5
5

Classe da
Rodovia
(HCM)
2
2
2
2
2

Os resultados obtidos para os cálculos dos níveis de serviço do cenário atual (2017) dos
segmentos 1 ao 5 estão apresentados na Tabela 32.
Tabela 32: Nível de Serviço Cenário Atual (2017)

NS ATUAL HCS
SEGMENTO
NS
1
A
2
A
3
B
4
A
5
A

% PTSF
36,7%
36,7%
54,4%
38,6%
32,8%

Verifica-se que no cenário atual, em todos os segmentos, o Nível de Serviço é satisfatório (A ou
B), o que representa conforto com velocidade limitada apenas pelas condições da via e pequenos
pelotões são esperados.
10.2.2 Nível de Serviço Cenário futuro + 10 anos
Considerando a taxa de crescimento do tráfego médio de 3% para veículos de passeio e de carga
o volume foi expandido exponencialmente para os cenários futuros (2027, 2037 e 2047).
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Os dados de entrada para cálculos dos níveis de serviço no cenário futuro (2027), considerando o
VHP, estão apresentados na tabela seguinte.
Tabela 33: Dados para cálculos de nível de serviço cenário 2027

NS 2027 HCS
SEGMENTO

VHP

%
VOLUME/
SENTIDO

1
2
3
4
5

234
230
531
468
184

48/52
47/53
51/49
52/48
49/51

FHP

%
PESADOS

VELOCIDADE
DE FLUXO
LIVRE

ACESSOS
/ KM

Classe da
Rodovia
(HCM)

0.88
0.88
0.88
0.88
0.88

32%
33%
23%
23%
32%

70
70
70
70
70

5
5
5
5
5

2
2
2
2
2

Os resultados obtidos para os cálculos dos níveis de serviço do cenário futuro (2027) dos
segmentos 1 ao 5 estão apresentados na Tabela 34.
Tabela 34: Nível de Serviço Cenário Futuro (2027)

NS 2027 HCS
SEGMENTO
NS
% PTSF
1
B
42.7%
2
B
42.4%
3
C
60.2%
4
B
47.4%
5
A
37.9%
Observa-se que no cenário futuro (2027), em todos os segmentos, o Nível de Serviço é satisfatório
(A, B ou C), o que pode representar veículos trafegando em pelotões, esperando para ultrapassar
e velocidades são visivelmente reduzidas.
10.2.3 Nível de Serviço Cenário futuro + 20 anos
Os dados de entrada para cálculos dos níveis de serviço no cenário futuro (2037), considerando o
VHP, estão apresentados na tabela seguinte.
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Tabela 35: Dados para cálculos de nível de serviço cenário 2037

NS 2037 HCS
SEGMENTO

VHP

1
2
3
4
5

319
314
718
634
252

%
VOLUME/
SENTIDO
48/52
47/53
51/49
52/48
49/51

FHP

%
PESADOS

0.88
0.88
0.88
0.88
0.88

32%
33%
23%
23%
32%

VELOCIDADE
DE FLUXO
LIVRE
70
70
70
70
70

ACESSOS
/ KM
5
5
5
5
5

Classe da
Rodovia
(HCM)
2
2
2
2
2

Os resultados obtidos para os cálculos dos níveis de serviço do cenário futuro (2037) dos
segmentos 1 ao 5 estão apresentados na tabela seguinte.
Tabela 36: Nível de Serviço Cenário Futuro (2037)

NS 2037 HCS
SEGMENTO
NS
% PTSF
1
B
50.1%
2
B
49.6%
3
C
65.6%
4
B
53.3%
5
B
44.3%
Observa-se que, assim como no cenário de 2027, no cenário futuro de 2037 em todos os
segmentos, o Nível de Serviço é satisfatório (A, B ou C), o que pode representar veículos
trafegando em pelotões, esperando para ultrapassar e velocidades são visivelmente reduzidas.
10.2.4 Nível de Serviço Cenário futuro + 30 anos
Os dados de entrada para cálculos dos níveis de serviço no cenário futuro (2047), considerando o
VHP, estão apresentados na tabela seguinte.
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Tabela 37: Dados para cálculos de nível de serviço cenário 2047

NS 2047 HCS
SEGMENTO

VHP

%
VOLUME/
SENTIDO

1
2
3
4
5

433
426
969
857
343

48/52
47/53
51/49
52/48
49/51

FHP

%
PESADOS

VELOCIDADE
DE FLUXO
LIVRE

ACESSOS
/ KM

Classe da
Rodovia
(HCM)

0.88
0.88
0.88
0.88
0.88

32%
33%
23%
23%
32%

70
70
70
70
70

5
5
5
5
5

2
2
2
2
2

Os resultados obtidos para os cálculos dos níveis de serviço do cenário futuro (2047) dos
segmentos 1 ao 5 estão apresentados na tabela seguinte.
Tabela 38: Nível de Serviço Cenário Futuro (2047)

NS 2047 HCS
SEGMENTO
NS
% PTSF
1
C
56.4%
2
C
56.0%
3
D
72.9%
4
C
60.3%
5
B
52.2%
A partir dos cálculos feitos, considerando o volume de pico da rodovia, em nenhum dos segmentos
são necessários obras de aumento de capacidade, uma vez que de acordo com o Manual de
Estudos de Tráfego do DNIT, dado à maior dificuldade de se atender níveis de serviço elevados,
sem custos excessivos, deve-se considerar, para qualquer tipo de rodovia, os níveis B e C como
desejados, e o nível D como necessário. A adoção dos níveis desejados pode depender, em alguns
casos, de estudos de viabilidade técnico econômica.
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11 NÚMERO N
11.1 DADOS DE PESAGEM
A obtenção do carregamento da frota, ou seja, o peso dos veículos foi obtido por meio da Pesquisa
Origem-Destino realizada na rodovia conforme o Manual de Estudo de Tráfego do DNIT (2006),
“(...) de forma aproximada podem ser obtidos como resultado de entrevistas de Origem e Destino,
em que são anotados os pesos das cargas transportadas e as taras dos veículos. Pela distribuição
dos pesos totais pelos eixos do veículo são então obtidas as cargas por eixo”.
Embasado pelo Manual de Estudos de Tráfego, foram calculados os pesos médios das taras dos
veículos e peso médio das cargas além de levar em consideração os percentuais de veículos de
carga que estavam vazios, com meia carga ou com carga plena.
A tabela seguinte apresenta a tara, peso das cargas e peso médio total combinado1 (limite legal
estabelecido) utilizados para o cálculo de Número N em cada uma das categorias.

1

O peso médio total combinado não representa a soma da tara com o peso médio das cargas. A
favor da segurança considerou-se o peso máximo licenciado.

Edifício Eng° Edgar Prado Arze – Centro Político Administrativo – CPA - Rua J – Quadra 1 – Lote 5 – Setor A
CEP 8049-906 – Cuiabá – MT – Fone (065) 3613-6600

Tabela 39: Carregamento da frota

Por fim, os percentuais de vazio, meia carga e carga plena estão apresentados na tabela a seguir.
Tabela 40: Percentuais de vazio, meia carga e carga plena
Percentual Vazio
Percentual Carga Plena
Percentual Meia Carga
Total

Percentual Vazio
Percentual Carga Plena
Percentual Meia Carga
Total

Rodovia
MT 246/358
MT 246/358
MT 246/358

2CB
0%
100%
0%
100%

3CB
0%
100%
0%
100%

4CB
0%
100%
0%
100%

2C
41%
44%
16%
100%

3C
51%
40%
10%
100%

4CD
25%
50%
25%
100%

2S1
0%
100%
0%
100%

2S2
100%
0%
0%
100%

2S3
80%
20%
0%
100%

3S1
0%
100%
0%
100%

3S2
100%
0%
0%
100%

3S3
48%
43%
10%
100%

2I2
0%
100%
0%
100%

2I3
0%
100%
0%
100%

Rodovia
MT 246/358
MT 246/358
MT 246/358

3I2
0%
0%
100%
100%

3I3
60%
40%
0%
100%

2J3
0%
100%
0%
100%

3J3
100%
0%
0%
100%

3C2
0%
100%
0%
100%

3D4
50%
50%
0%
100%

3D6
50%
50%
0%
100%

3T4
62%
38%
0%
100%

3T6
38%
62%
0%
100%

3M6
65%
31%
4%
100%

3P5
0%
100%
0%
100%

3Q4
0%
100%
0%
100%

3V5
0%
100%
0%
100%

3R6
0%
100%
0%
100%

11.2 CÁLCULO DO NÚMERO N
Conhecendo-se os volumes de cada trecho – o qual corresponde à soma dos dois sentidos –, é
possível proceder ao cálculo do número N.
A taxa de crescimento média representa 3,00% para veículos de passeio e de carga.
Para o presente estudo de tráfego adotou-se, a favor da segurança, o Fator Climático Regional
igual a 1. Tal fator se encontra a favor da segurança uma vez que de acordo com os dados do
INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), o estado do Mato Grosso não possui índice de
precipitação maior que 800mm, se encontrando em média anual de 130mm a 180mm.
De acordo com os parâmetros adotados, a tabela a seguir apresenta os resultados obtidos através
do cálculo de número N com base no VMD corrigido para os 5 segmentos homogêneos da Rodovia
MT-246/MT-343/MT-358.
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Tabela 41: Número N – Rodovia MT-246/MT-343/MT-358.
Pista Simples
Acumulado USACE
Acumulado AASHTO
Ano de Projeto
Ano de Projeto
Segmento
Homogêneo
1
2
3
4
5

Pista Dupla
Acumulado USACE
Acumulado AASHTO
Ano de Projeto
Ano de Projeto

Rodovia

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

MT-246/343/358
MT-246/343/358
MT-246/343/358
MT-246/343/358
MT-246/343/358

9,33E+06
9,94E+06
1,18E+07
1,25E+07
8,02E+06

2,19E+07
2,33E+07
2,76E+07
2,93E+07
1,88E+07

3,87E+07
4,12E+07
4,89E+07
5,18E+07
3,33E+07

2,64E+06
2,80E+06
3,68E+06
3,66E+06
2,26E+06

6,19E+06
6,57E+06
8,61E+06
8,58E+06
5,29E+06

1,10E+07
1,16E+07
1,53E+07
1,52E+07
9,36E+06

8,00E+06
8,15E+06
1,04E+07
1,08E+07
6,89E+06

1,88E+07
1,91E+07
2,44E+07
2,54E+07
1,62E+07

3,32E+07
3,38E+07
4,33E+07
4,49E+07
2,86E+07

2,27E+06
2,30E+06
3,25E+06
3,17E+06
1,94E+06

5,31E+06
5,39E+06
7,63E+06
7,44E+06
4,55E+06

9,40E+06
9,54E+06
1,35E+07
1,32E+07
8,05E+06

Para o trecho 4 mais carregado, de acordo com o Manual de Pavimentação do DNIT, para o
número N da rodovia no período de 10 anos na ordem de 107 tem-se uma indicação de
revestimento concreto betuminoso na ordem de 10cm de espessura (para bases de
comportamento puramente granular).
Para os demais trechos, a espessura do revestimento podem ser obtidos por meio da tabela
seguinte que tem como fonte o Manual de Pavimentação do DNIT.
Tabela 42: Espessura mínima de revestimento Betuminoso
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12 CONCLUSÃO: RESUMO DOS DADOS OBTIDOS
Diante das análises feitas obteve-se os resultados apresentados em seguinte:


A rodovia foi dividida em 5 segmentos homogêneos para os quais foram obtidos os volumes
de tráfego:

P1

Figura 41 - Localização das seções analisadas e pontos das pesquisa OD e CCV

Figura 42: Variação do VMD por trecho e por sentido
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A matriz origem destino da rodovia apresentou as principais viagens demonstradas na
tabela seguinte para veículos leves e na Erro! Fonte de referência não encontrada. para
eículos de carga.
Tabela 43: Principais Origens e Destinos verificados para a MT-246/MT-358 (veículos de passeio)

Origem
Campo Novo do Parecis
Tangará da Serra
Tangará da Serra
Cuiabá
Barra do Bugres
Cuiabá
Tangará da Serra
Jangada
Tangará da Serra
Nova Olímpia

Destino
Tangará da Serra
Cuiabá
Campo Novo do Parecis
Tangará da Serra
Cuiabá
Barra do Bugres
Tangará da Serra
Barra do Bugres
Sapezal
Cuiabá

Ordem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

%
15%
12%
12%
8%
7%
6%
5%
4%
2%
2%

Viagens
365
285
283
194
156
142
126
94
58
37

Tabela 44: Principais Origens e Destinos verificados para a MT-246/MT-358 (veículos de carga)

Origem
Cuiabá
Tangará da Serra
Campo Novo do Parecis
Tangará da Serra
Tangará da Serra
Cuiabá
Barra do Bugres
Sapezal
Tangará da Serra
Campo Novo do Parecis


Destino
Tangará da Serra
Campo Novo do Parecis
Tangará da Serra
Cuiabá
Rondonópolis
Barra do Bugres
Cuiabá
Tangará da Serra
Diamantino
Rondonópolis

Ordem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

%
15%
7%
5%
5%
4%
4%
4%
3%
3%
3%

Viagens
140
67
52
47
37
36
34
29
28
24

Nas tabelas a seguir são apresentados coeficientes de adesão para veículos de passeio e
de carga com os resultados de tarifa ótima, com base no modelo Logit;
Tabela 45: Tarifa ótima (leves)

Tarifa ótima
Percentual
de adesão

Tempo adicional de desvio na rota de fuga
10 minutos
30 minutos
60 minutos
R$
6,00
R$
6,50
R$
7,30
68%

71%

74%
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Tabela 46: Tarifa ótima (comerciais)

Condição da rota de desvio
Pavimento Ruim
Estrada de terra
Tarifa ótima
R$
6,80
R$
7,30
Percentual de adesão
62%
64%



Os locais mais indicados para as praças de pedágio são os trechos 1 (Rosário Oeste-MT),
3 (Nova Olímpia-MT) e 5 (Tangará da Serra-MT).

Figura 43: Locais de praça de pedágios



O número de faixas de cobrança por sentido estão apresentados na tabela seguinte;
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Tabela 47: Indicação de quantidade de faixas de cobrança por sentido

Segmento
1
3


Quantidade de
faixas de
convencionais
por sentido
2
3

Quantidade de
Total de faixas de
cancelas
cobrança por
automáticas por
sentido
sentido
1
3
1
4

Na análise de Nível de Serviço até o 30º ano, conforme tabela seguinte, nenhum segmento
apresentou nível de serviço superior a D, não sendo necessário obras de aumento de
capacidade;
Tabela 48: Nível de Serviço Cenário Futuro (2047)

NS 2047 HCS
SEGMENTO
NS
% PTSF
1
C
56,4%
2
C
56,0%
3
D
72,7%
4
C
61,3%
5
B
52,2%


O número N calculado para a rodovia está resumido na tabela seguinte;
Tabela 49: Resumo do número N
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ANEXOS

Em volume separado, se encontram os anexos das pesquisas de contagem classificadas de
veículos, OD, Preferências Declarada e Revelada e ainda as pesagem dos caminhões e cálculos
dos fatores de veículos.
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1

APRESENTAÇÃO

A ImTraff Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda. tem o prazer de apresentar o Estudo de
Tráfego para concessão das rodovias MT-358/MT-343/MT-246, trecho da rodovia MT-246 / MT343 / MT-358, entre a BR-364 (Tangará da Serra – MT) e o acesso de Jangada – MT na Rodovia
BR-364.
Estudo de Tráfego das Rodovias do Mato Grosso na rodovia MT-246 / MT-343 / MT-358, assim
denominado neste documento, se faz necessário para que a Secretaria de Estado de Infraestrutura
e Logística possa avaliar a possibilidade de concessão da Rodovia Estadual.
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2

INFORMAÇÕES GERAIS

2.1

IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDO


Local do Estudo: MT-246 / MT-343 / MT-358. Trecho entre os municípios de entre Tangará
da Serra e Jangada, numa extensão de 230,0 km.



Objetivo do Estudo:


Determinação do VMD e suas projeções de crescimento;



Obtenção da Matriz OD e suas projeções de crescimento;



Calibração de modelo gravitacional para distribuição de viagens;



Calibração de modelos do tipo Logit para caracterizar a sensibilidade do usuário
frente a diferentes situações de tarifação e condições de pavimento e tráfego;



Indicação da localização mais adequada das praças de pedágio;



Simulação da variação do VMD da rodovia no cenário com e sem pedágio e com
diferentes valores;



Obtenção da tarifa ótima (maximização da receita);



Estimativa de receitas;



Dimensionamento do número de faixas de cobrança necessárias (automática e
convencional) das praças de pedágio de acordo com o nível de serviço adequado
das praças de pedágio;



Cálculo de Nível de Serviço da Rodovia com Indicação da necessidade de
realização de obras de melhoria da capacidade na seção das rodovias (obras de
duplicação e terceira faixa) de acordo com o crescimento do tráfego;


2.2

Cálculo do número N da rodovia

AUTOR


Empresa de Consultoria: ImTraff – Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.



Endereço: Av. Cristiano Machado, 640 / sala 1106, Bairro Sagrada Família
Belo Horizonte – MG CEP: 31.130-514
Telefone: 31 2516 8001
e-mail: frederico@imtraff.com.br / pedro@imtraff.com.br
Site: www.imtraff.com.br
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2.3

EQUIPE TÉCNICA


RT:

Frederico

Rodrigues.

Engº

Civil,

D.Sc.

(Engenharia

de

Transportes).

CREA 90.217/D – MG


Cristiano Carneiro Resende. Engº Civil. CREA 120.845/D – MG



Ícaro Ramos Nunes Batista. Engº Civil - Analista de Transporte e Trânsito



Igor Arthur Jackson Souza. Estudante de Engª Civil - Auxiliar de Transporte e Trânsito



Pedro Henrique de Souza Oliveira. Técnico em Transportes e Trânsito



Gabriela Ferreira Grama. Técnica em Transportes e Trânsito



Ewerton Sanches Souza. Auxiliar de Transportes e Trânsito

2.4

CLIENTE


Nome da Empresa: Consórcio Via-MT



Endereço: Rua Mato Grosso, 960 – 7º andar – Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG



Responsáveis: Roger Veloso e Alex Iannotti
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3

APRESENTAÇÃO DA RODOVIA

O trecho da Rodovia MT-246 / MT-343 / MT-358 alvo de análise deste estudo está compreendido
entre os municípios de Tangará da Serra e Jangada, numa extensão de 230,0 km. Nesse trecho a
rodovia possui importantes interseções: com a BR-364, MT-426, MT-339, MT-480, MT-240, MT408, MT-447, MT-247, MT-160, e BR-163 .
A Figura a seguir apresenta a localização do trecho analisado da Rodovia MT-246 / MT-343 / MT358, assim como os trechos analisados dos segmentos homogêneos com as respectivas
distâncias.

Figura 1: Localização dos segmentos homogêneos analisados

Seguem as principais características do trecho analisado:
Trechos com rampas significativas;
Relativa facilidade de ultrapassagem;
Possibilidade de desenvolver altas velocidades;
Pavimento e sinalização com conservação regular a ruim;
Percentual de ultrapassagem de aproximadamente 60% em ambos os sentidos.
As Figuras a seguir apresentam a caracterização de trechos da Rodovia MT-246 / MT-343 / MT358.
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Figura 2: Trecho com pavimentado e sinalização horizontal

Figura 3: Trecho com pavimento e sinalização horizontal

satisfatórias, ausência de acostamento e permissão de

satisfatórios, sem presença de acostamento e permissão de

ultrapassagem

ultrapassagem em um dos sentidos

Figura 4: Trecho com pavimento, sinalização horizontal e

Figura 5: Trecho com pavimento regular, sinalização horizontal

vertical satisfatórios, com presença de acostamento e proibição

e vertical ausentes

de ultrapassagem

Figura 6: Trecho com pavimento, sinalização horizontal e

Figura 7: Trecho com pavimento irregular (carente de

vertical satisfatórios, sem presença de acostamento, proibição

revitalização), com ausência de sinalização horizontal, vertical e

de ultrapassagem e presença de terceira faixa

acostamento
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3.1

DENTIFICAÇÃO DE ROTAS DE DESVIO OU COMPETIÇÃO

Em linhas gerais, entende-se como via alternativa, a estrada que cuja origem e destino assemelham-se
ao trecho pedagiado, perfazendo uma extensão quilométrica semelhante àquela utilizada pelo usuário
pagante do pedágio. Por outro lado, a rota de fuga não inibe a utilização do trecho pedagiado pelo usuário
não pagante, sendo esta de pequena extensão e muitas vezes apenas contornando a praça de pedágio.
Assim, o usuário de uma rota de fuga não deixa de utilizar os serviços concedidos, retornando a estrada
pedagiada imediatamente após contornada a cancela do pedágio.
Este tipo de via, além de encarecer o serviço aos demais usuários pagantes, configura-se, normalmente
em acessos irregulares, cuja utilização incrementa os riscos de acidentes rodoviários, bem como causam
problemas aos moradores das regiões afetadas, tais como poluição sonora, ambiental e riscos de
atropelamento.
Realizou-se o levantamento das potencias rotas alternativas e rotas de fuga (com predominância de
estradas de terra) ao longo do trecho em análise da Rodovia MT-246 / MT-343 / MT-358. As Figuras a
seguir apresentam os trechos avaliados com potenciais desvios de rota, os mesmos são elencados em
sequência com sua respectiva extensão:

Figura 8: Trecho em análise da MT-246 / MT-343 / MT-358 com destaque para as potenciais rotas alternativas e de fuga

1) Estrada de terra 1 (4,72 km)

12) Estrada de terra 8 (12,3 km)

2) MT-426 (43,6 km)

13) Estrada de terra 9 (3,39 km)
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3) Estrada de terra 2 (9,51 km)

14) MT-246 (9,15 km)

4) Estrada de terra 3 (10,4 km)

15) MT-246 (1,04 km)

5) MT-240 (8,9 km)

16) Estrada de terra 10 (12,3 Km)

6) MT-240 (1,93 km)

17) Estrada de terra 11 (15,8 km)

7) Rua Uruguai (3,73 km)

18) Estrada de terra 12 (2,08 km)

8) Estrada de terra 4 (1,96 km)

19) Estrada de terra 13 (2,77 km)

9) Estrada de terra 5 (1,87 km)

20) Estrada de terra 14 (2,75 km)

10) Estrada de terra 6 (5,82 km)

21) Estrada de terra 15 (8,33 km)

11) Estrada de terra 7 (5,49 km)

Figura 9: Detalhamento 1 da MT-246 / MT-343 / MT-358 com destaque para as potenciais rotas alternativas e de fuga
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Figura 10: Detalhamento 2 da MT-246 / MT-343 / MT-358 com destaque para as potenciais rotas alternativas e de fuga
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Figura 11: Detalhamento 3 da MT-246 / MT-343 / MT-358 com destaque para as potenciais rotas alternativas e de fuga

Figura 12: Detalhamento 4 da MT-246 / MT-343 / MT-358 com destaque para as potenciais rotas alternativas e de fuga

Foram considerados e avaliados também, quando pertinente, a possível utilização de rotas de desvio
maiores, como as apresentadas na Figura 13.
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Figura 13: Exemplo de utilização de rotas de desvio maiores
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4
4.1

METODOLOGIA
LEVANTAMENTO DE CAMPO: PESQUISAS DE TRÁFEGO

4.1.1 Contagens classificadas de Veículos (CCV)
As Contagens Volumétricas visam determinar a quantidade, o sentido e a composição do fluxo de
veículos que passam por um ou vários pontos selecionados do sistema viário, numa determinada
unidade de tempo. Essas informações serão usadas na análise de capacidade, no
dimensionamento do pavimento, nas análises de viabilidade de implantação das praças de
pedágio bem como caracterizar o perfil da rodovia.
Na rodovia MT-246 / MT-343 / MT-358 foram realizadas Contagem Classificada de Veículos (CCV)
em períodos de 24 horas por dia durante 7 dias consecutivos, durante 12 horas por 3 dias
consecutivos e em 1 dia durante 24 horas.
Os pontos selecionados para pesquisa estão apresentados a seguir e identificados na Figura 14.


Ponto 13: Município de Jangada, 7 dias de pesquisa (24 horas);



Ponto 14: Município de Nova Olímpia, 1 dia de pesquisa (24 horas);



Ponto 15: Município de Tangará da Serra, 7 dias de pesquisa (24 horas);



Ponto 17: Município de Barra do Bugres, 3 dias de pesquisa (12 horas).

Figura 14: Pontos de Pesquisa de Contagem Classificada de Veículos
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As contagens de veículos consideraram as seções da rodovia de acordo com as Figuras a seguir.

Figura 15: Movimentos considerados nos pontos de pesquisa

Para cada ponto de pesquisa foram considerados 2 pesquisadores, sendo um para cada sentido
da rodovia. Os pesquisadores foram distribuídos em 3 turnos de 8 horas.
Os veículos foram classificados de modo que oferecessem subsídio para posterior obtenção do
número N, bem como para avaliação de receita dos pedágios.
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Deste modo, foram considerados além do automóvel de passeio (inclui-se utilitários de dois eixos
não comercial) e motocicletas, a classificação de veículos apresentada na Figura 16.

Figura 16: Classificação de veículos utilizada na pesquisa

Para exemplificar, parte do formulário utilizado na pesquisa está apresentado na Figura 17.

Figura 17: Exemplo de parte do formulário utilizado na pesquisa
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4.1.2 Pesquisa de preferência revelada / Origem e Destino
As pesquisas de preferência revelada e Origem e Destino (OD) têm como objetivo básico identificar
as origens e destinos das viagens realizadas pelos diferentes tipos de veículos em um determinado
sistema de vias. Possibilitam, ainda, conforme a amplitude do estudo que se tem em vista, a
obtenção de informações de diversas outras características dessas viagens. A Figura 18 apresenta
o formulário de pesquisa utilizado.
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Figura 18: Formulário de entrevistas

Na rodovia MT-246 / MT-343 / MT-358 foram realizadas entrevistas com usuários da via do dia
07/04 a 13/04.
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Para coerência nos resultados das entrevistas realizadas, nas mesmas seções que foram
realizadas as contagens de veículos foram realizadas a abordagem dos viajantes tomando-se o
devido cuidado para que o local escolhido tivesse espaço suficiente para estacionamento
adequado dos veículos e segurança dos pesquisadores.
Os pontos selecionados para as entrevistas estão apresentados a seguir e identificados na Figura
19.


Ponto OD 06: Município de Tangará da Serra;



Ponto OD 07: Município de Rosário Oeste.

Figura 19: Pontos de Entrevistas da Pesquisa Origem e Destino

Os veículos foram abordados nos dois sentidos da via, seguindo a mesma orientação da contagem
classificada de veículos.
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Figura 20: Pontos das entrevistas MT-246 / MT-343 / MT-358

Para cada ponto de pesquisa foram considerados 6 pesquisadores, sendo 3 para cada sentido da
rodovia, onde 2 eram responsáveis por realizar entrevistas com automóveis e 1 para veículos
comerciais, conforme ilustrado na figura a seguir.

Figura 21: Abordagem Pontos de Pesquisa CCV

Os pesquisadores realizaram turno único de 09:00 às 17:00 nos dois pontos.
4.1.3 Pesquisa de preferência declarada
As pesquisas de preferência declarada são utilizadas frequentemente por planejadores de
transportes para prever o impacto na demanda de viagens das políticas de transporte como, por
exemplo, a introdução de um novo modo de transporte, a mudança nas tarifas de transporte público
ou a implantação de sistemas de cobrança viários. As pesquisas tradicionais de preferência
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declarada são baseadas na resposta de indivíduos sobre suas preferências em situações
hipotéticas, em que uma função de utilidade é estimada. A partir desta função é possível prever o
comportamento dos respondentes assim como determinar os valores monetários de atributos
contidos nesta função (FUJII; GARLING, 2003).
Os métodos de Preferência Declarada (PD) mais conhecidos são: conjoint analysis (análise
conjunta, normalmente, a mais utilizada), medida funcional, análise trade-off e método transfer
price (HAIR JR. et al., 2005). Nas técnicas de análise conjunta, o pesquisador elabora um conjunto
de alternativas (hipotéticas ou não), as quais são representadas por um grupo de atributos com
valores diferentes, de maneira que o efeito individual de cada atributo possa ser estimado. Isto é
possível com a elaboração de um projeto experimental que assegure que as variações nos
atributos em cada grupo sejam estatisticamente independentes dos outros.
Segundo Hensher (1994), existem três formas para o tomador de decisão refletir sobre suas
preferências: ranking, rating e choice. Um experimento do tipo ranking parte do princípio de que o
tomador de decisão tem capacidade de ordenar as alternativas de acordo com suas preferências.
No experimento do tipo rating o analista avalia as suas escolhas por meio de notas dadas às
alternativas. Já no experimento do tipo choice ou pairwise choice, que foi o método utilizado
neste trabalho, a escolha é feita por meio de uma comparação de duas alternativas. A vantagem
do experimento do tipo choice está na simplicidade com a qual as alternativas são apresentadas
aos respondentes, o que facilita o processo de escolha. Por este motivo, esta pesquisa utilizou o
método choice.
A pesquisa de Preferência Declarada, fornece os subsídios para calibração dos modelos Logit
referente ao preço do pedágio no qual o usuário da via está disposto a pagar, em função do tempo
que o condutor está disposto a viajar mudando de rota para se desviar da cobrança do pedágio
levando em consideração a qualidade do pavimento da rota de desvio e da via pedagiada.
Para lograr êxito na calibração dos modelos, foram desenvolvidos conjuntos de cadernos
contemplando as possibilidade de alternativas do usuário. As capas dos cadernos e detalhes dos
conteúdos são explanadas nos itens a seguir e ilustrados nas figuras seguintes.
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Figura 22: Capa dos cadernos de Desvio de Rota

4.1.3.1 Pesquisa de desvio de rota
A metodologia da pesquisa de Desvio de Rota, que permitirá obter a adesão da via pedagiada,
consistiu em apresentar duas alternativas de caminho para o usuário entre a sua origem e o seu
destino: Em uma rota tinha-se a variação de tempo adicional e condições de rodovia (Opção A), e
outra que possuía pedágio com serviços de guincho e ambulância e variação das condições da
rodovia e do valor do pedágio (Opção B). O usuário, portanto, deveria escolher entre uma das
alternativas.
No exemplo da Figura 23 na Opção A o usuário tem um acréscimo de 30 minutos na sua viagem
ao escolher uma rota de desvio, trafegando por uma rodovia com pavimento ruim e sinalização
insuficiente, já na Opção B o usuário paga um valor de R$ 6,00 pelo pedágio e trafega por uma
rodovia pedagiada com pista dupla e sinalização satisfatória..
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Figura 23: Exemplo de pesquisa de desvio de rota

Para compor a pesquisa, foram considerados diferente níveis, variações, dos atributos
pesquisados, conforme apresentado nas Tabelas a seguir.
Tabela 1: Níveis e fatores considerados na pesquisa de Desvio de Rota

Nível

Valor do

Tempo de viagem na

Tempo de viagem na

pedágio

rota pedagiada

rota não pedagiada

-1

R$

2,00

T

T+5min

0

R$

6,00

T

T+15min

1

R$

10,00

T

T+30min
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Tabela 2: Níveis e fatores considerados na pesquisa de Desvio de Rota

Nível

Rodovia Pedagiada

1

Pista simples com
sinalização
horizontal e
vertical
suficientes,
pavimento bom,
serviços de
atendimento ao
usuário, guincho e
ambulância

2

Pista dupla com
sinalização
horizontal e
vertical
suficientes,
pavimento bom,
serviços de
atendimento ao
usuário, guincho e
ambulância

Rota de desvio
Estrada de terra com
ausência de
sinalização
horizontal e vertical,
sem pavimentação
e ausência de
serviços de
atendimento ao
usuário como
guincho e
ambulância
Estrada com
pavimento ruim com
sinalização
horizontal e vertical
insuficientes e
ausência de
serviços de
atendimento ao
usuário como
guincho e
ambulância

A técnica utilizada para elaboração dos cadernos de Desvio de Rota foi o Experimento Fatorial Completo (Full Factorial Design), utilizando
o software MiniTab, em que o experimento dos fatores nos diferentes níveis resultou em 36 possíveis combinações.
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Segundo Senna e Michel o número máximo de exposições que uma mesma pessoa está disposta
a responder são 10 questões, neste sentido, cada caderno foi montado com 6 perguntas, em que
as montagens de veículos de passeio e comercial estão apresentados nas tabelas seguintes. No
caso dos veículos comerciais o preço na pesquisa era discriminado por eixo.
Tabela 3: Montagem dos cadernos desvio de rota

Valor do

Tempo no

Rodovia

Pedágio (R$)

Desvio

Pedagiada

1

6

T+30min

Pista Dupla

Pavimento Ruim

2

2

T+15min

Pista Simples

Estrada de Terra

3

10

T+5min

Pista Simples

Pavimento Ruim

4

2

T+15min

Pista Dupla

Estrada de Terra

5

10

T+5min

Pista Dupla

Estrada de Terra

6

6

T+30min

Pista Simples

Pavimento Ruim

1

6

T+15min

Pista Dupla

Pavimento Ruim

2

2

T+30min

Pista Simples

Estrada de Terra

3

10

T+15min

Pista Simples

Pavimento Ruim

4

2

T+5min

Pista Dupla

Estrada de Terra

5

10

T+30min

Pista Dupla

Pavimento Ruim

6

6

T+5min

Pista Simples

Estrada de Terra

Caderno Pergunta

1

2

Valor do

Tempo não

Rodovia

Pedágio (R$)

Pedágio

Pedagiada

1

6

T+15min

Pista Simples

Estrada de Terra

2

10

T+30min

Pista Dupla

Estrada de Terra

3

2

T+30min

Pista Dupla

Pavimento Ruim

4

10

T+15min

Pista Simples

Estrada de Terra

5

2

T+5min

Pista Simples

Pavimento Ruim

6

6

T+5min

Pista Dupla

Pavimento Ruim

1

6

T+30min

Pista Simples

Estrada de Terra

2

2

T+5min

Pista Simples

Estrada de Terra

3

6

T+15min

Pista Dupla

Estrada de Terra

Caderno Pergunta

3

4

Rota de desvio

Rota de desvio
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5

6

4

2

T+15min

Pista Dupla

Pavimento Ruim

5

10

T+5min

Pista Dupla

Pavimento Ruim

6

10

T+30min

Pista Simples

Pavimento Ruim

1

6

T+15min

Pista Simples

Pavimento Ruim

2

10

T+5min

Pista Simples

Estrada de Terra

3

2

T+30min

Pista Simples

Pavimento Ruim

4

2

T+5min

Pista Dupla

Pavimento Ruim

5

10

T+15min

Pista Dupla

Estrada de Terra

6

6

T+30min

Pista Dupla

Estrada de Terra

1

6

T+5min

Pista Dupla

Estrada de Terra

2

2

T+30min

Pista Dupla

Estrada de Terra

3

10

T+30min

Pista Simples

Estrada de Terra

4

2

T+15min

Pista Simples

Pavimento Ruim

5

6

T+5min

Pista Simples

Pavimento Ruim

6

10

T+15min

Pista Dupla

Pavimento Ruim
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4.2

OBTENÇÃO DO VMD (VOLUME MÉDIO DIÁRIO) – CORREÇÃO SAZONAL

À média dos volumes de veículos que circulam durante 24 horas em um trecho de via, é dada a
designação de “Volume Médio Diário” (VMD). Ele é computado para um período de tempo
representativo, o qual, salvo indicação em contrário, é de um ano.
Esse volume, que melhor representa a utilização ou serviço prestado pela via, é usado para indicar
a necessidade de novas vias ou melhorias das existentes, estimar benefícios esperados de uma
obra viária, determinar as prioridades de investimentos, calcular taxas de acidentes, prever as
receitas dos postos de pedágio, etc.
O tráfego varia durante todos os dias do ano, o que torna necessário expandir os levantamentos
efetuados em determinada época para realizar a correção sazonal.
Para correção sazonal dos volumes obtidos das contagens de tráfego foi levado em consideração
o uso do solo dos lotes lindeiros à rodovia.
Sendo a principal característica da rodovia a produção agrícola lançou-se mão, para fins de
correção sazonal do volume da rodovia, a variação anual dos dados de tráfego da Rodovia da
Mudança uma vez que na MT-246/MT-343/MT-358 não se tem contagens volumétrica anual.
Considerando as variações dos volumes de tráfego dos anos de 2011 a 2014, temos o
comportamento ilustrado na figura a seguir em que os dados foram obtidos por meio de planilhas
disponibilizadas pela SINFRA.
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Percentual do mês em relação ao VMD

Fator de Sazonalidade Mensal
112%

105%

96%

95%

ABR

MAI

86%

JAN

FEV

MAR

103%

JUN

111%

JUL

103%

AGO

107%

SET

102%

OUT

93%

NOV

88%

DEZ

Meses do ano

Figura 24 – Comportamento de variação sazonal – Rodovia da Mudança

A partir da análise dos dados de variação do tráfego da rodovia da mudança dos anos de 2011 até
2014, conclui-se que o VMD do mês de pesquisa na rodovia representa 105% do VMD Anual, uma
vez que a pesquisa foi realizada no mês de março.
Assim, a tabela 2 mostra o volume dos segmentos homogêneos após a correção sazonal com o
fator de sazonalidade (dividido por 1,05).
Vale ressaltar que adotou-se, o fator de 1,05 apenas para veículos de carga devido a metodologia
de correção sazonal adotada. Para os veículos de passeio, utilitários, motos e coletivos adotouse, a favor da segurança, 1,0.
4.3

OBTENÇÃO DO VHP (VOLUME HORÁRIO DE PROJETO)

As avaliações de Nível de Serviço devem ser realizadas para a 50ª hora de maior volume de
tráfego, cuja determinação do tráfego da 50ª deve ser realizada conforme recomendações do
DNIT.
De acordo com o Manual de estudos de tráfego do DNIT, quando se dispõe de contagens horárias
contínuas de uma rodovia, que abranjam um período de um ano inteiro, pode-se determinar o
volume horário a ser usado no projeto através do critério denominado “curva da enésima hora”.
Esta curva consiste na ordenação decrescente de todos os volumes horários anuais, expressos
em percentagem do Volume Médio Diário (VMD), designado como fator K.
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Deste modo adotou-se o fator K 50 para determinação do Volume Horário de Projeto (VHP).
Para esta rodovia, não se dispõe de contagens horárias contínuas da rodovia durante o período
de um ano para que se fosse possível determinar por meio do gráfico da relação entre a hora e o
volume horário de tráfego o fator k.
Deste modo o fator K 50 utilizado foi o determinado pelo DNIT para rodovias rurais da região
Central do Brasil que corresponde a 8,6% de acordo com a Tabela a seguir.
.
Tabela 4: Fator K para rodovias rurais por regiões do Brasil

4.4

EXPANSÃO DO TRÁFEGO ANUAL

Para expansão do tráfego anual foram utilizadas as seguintes taxas de crescimento para a
projeção do tráfego na rodovia:


Automóveis: 3%



Ônibus: 3%



Caminhão: 3%

Tais taxas são usuais em estudos rodoviários no Mato Grosso e são as mesmas adotadas no
projeto de pavimentação da Rodovia: MT–240; Trecho: Entr. BR – 158 (Água Boa) – Entr. MT-414
disponível

em:

(http://www.aguaboa.mt.gov.br/attachments/article/1022/VOLUME%201%20-

%20RELATORIO%20DO%20PROJETO.pdf).
A equação para expansão do tráfego considera um crescimento linear do tráfego conforme
equação seguinte:
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Onde n representa o ano futuro.
4.5

=

× (1 +

)

OBTENÇÃO DA MATRIZ ORIGEM E DESTINO

Como exposto em capítulos anteriores, na MT-246/MT-343/MT-358 foram realizadas pesquisa de
Origem-Destino em dois pontos da rodovia conforme pode ser visto na Figura a seguir.


Ponto OD 06: Município de Tangará da Serra;



Ponto OD 07: Município de Rosário Oeste.

Figura 25: Pontos de Entrevistas da Pesquisa Origem e Destino

Logo, para obtenção das matrizes Origem e Destino foi necessário realizar tratamentos individuais
dos dados separados por ponto, ou seja, paralelamente foram tabulados os dados de origem e
destino de Tangará da Serra e Rosário do Oeste, estratificando-se os dados pelas categorias dos
veículos e por sentido para a correta expansão com base no VMD.
A eliminação dos pares duplos, ou seja, a contagem de uma mesma viagem nos dois pontos de
pesquisa foi feita obtendo-se primeiramente uma matriz de duplicidade, ou seja, todos os pares OD que não eram zerados simultaneamente nos dois pontos eram tidos como duplos. Na situação
de par duplo era considerado o maior valor dos dois pontos para obtenção da matriz final da
rodovia.
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Tal procedimento de obtenção das matrizes separadamente por ponto se faz necessária pelos
motivos expostos abaixo:
Identificação dos pares Origem e Destino que são duplos para eliminação;
Expansão das amostras com base no VMD do trecho e por sentido.
A expansão da matriz O-D das amostras foi feita considerando o seguinte cálculo:
=

∑

Onde:

∑

ê

×



∑Frequênciai-j = Somatório do peso das frequências de uma determinada viagem i-j



VMD = Volume Médio Diário do sentido e do trecho analisado;



∑FrequênciaOD = Somatório do peso das frequências de toda a matriz.

O peso da frequência das viagens foi determinado conforme tabela seguinte:
Tabela 5: Peso da frequência das viagens

Frequência da viagem
Diária
1 x por semana
2 x por semana
3 x por semana
1 x por mês
2 x por mês
Eventual

Peso
1
0,142857
0,285714
0,428571
0,033333
0,066667
0,01

A matriz expandida completa da rodovia se encontra em capítulos posteriores.
4.6

CALIBRAÇÃO DOS MODELOS TIPO LOGIT

O modelo de regressão logística é semelhante ao modelo de regressão linear. No entanto, no
modelo logístico a variável resposta Yi é binária. Uma variável binária assume dois valores, como
por exemplo, Yi = 0 e Yi = 1 denominados "fracasso" e "sucesso", respectivamente. No presente
estudo, "sucesso" é a adesão ao pedágio.
No modelo linear temos:

=

+

+

+ ⋯+
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A variável resposta

tem distribuição Bernoulli

e de fracasso

, com probabilidade de sucesso

Desta forma:

( )=

Igualando-se os valores de Yi, temos:

=

+

+

+ ⋯+

Muitas funções foram propostas para a análise de variáveis com respostas dicotômicas. Dentre
elas a mais simples é a que dá origem ao modelo logístico. Do ponto de vista estatístico este
modelo é bastante flexível e de fácil interpretação.
Um modelo de regressão logística pode ser usado para o caso de regressão com uma variável ou
mais variáveis explicativas.
Suponha uma amostra de

observações independentes da terna

, sendo

que:
é o valor da variável explicativa;
é a quantidade de itens verificados na amostra (número de ensaios);
número de ocorrência de um evento (exemplo: quantidade de peças não conforme) em
ensaios; e
é o tamanho da amostra.
Com isso, assumimos que a variável resposta tem distribuição de probabilidade binomial
, tal que:

Para adequarmos a resposta média ao modelo linear usamos a função de ligação

( )=

1+

Onde βi são os parâmetros estimados do modelo.

⋯

⋯

, = 1, … ,
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A transformação que está por trás do modelo logístico é a chamada transformação Logit. É uma
função linear nos parâmetros β, contínua e que pode variar de – a + infinito:
( ) = ln

1−

=

0

+

1 1

+

2 2

+ ⋯+

Hosmer e Lemeshow (1989) apud (Bittencourt, 2003) dizem que há pelo menos duas razões para
utilização do modelo logístico na análise de variáveis-resposta dicotômicas: 1) de um ponto de
vista matemático, é extremamente flexível e fácil de ser utilizado; 2) permite uma interpretação de
resultados bastante rica e direta.
Conforme Bittencourt (2003) a Figura 26 apresenta a função logística com o seu característico
formato em ‘S’ e a relação linear entre uma única variável x e o Logit g(x).

Figura 26: Função logística e a relação logística

O objetivo da calibração do modelo Logit para este trabalho é obter, por meio das pesquisas de
preferência declarada, os percentuais de adesão dos usuários da rodovia por meio da análise
comparativa entre duas possibilidades de rota: Pedagiada e Não pedagiada, frente a avaliação de
fatores como:


Preço do pedágio – Variável Quantitativa contínua;



Condição da via pedagiada – Variável qualitativa nominal;



Tempo adicional no desvio - Variável Quantitativa contínua;



Condição da rota de desvio – Variável qualitativa nominal;

No processo de calibração dos modelos, para que fosse obtido uma equação válida, foram
eliminados da modelagem os usuários inelásticos, ilógicos e cansados conforme descrições
seguintes:
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Inelásticos: Que respondiam tudo A ou tudo B, ou seja, que eram indiferentes a
implantação ou não do pedágio;
Ilógicos: A Tabela 6 apresenta as respostas consideradas como ilógicas. Basicamente
foram descartados os usuários de extremos, ou seja, que pagavam R$ 10,00 no pedágio
mas que faziam um desvio quando o pedágio era de R$ 2,00;
Cansados: Foram considerados usuários cansados aqueles que respondiam as 2
primeiras perguntas com variação, ou seja, analisando os critérios apresentados no
caderno e da 3ª pergunta em diante respondiam uma mesma resposta;
Empresa: Foram descartados também aqueles em que a empresa era responsável pelo
pagamento;

Tabela 6: Combinações ilógicas Desvio de Rota

Combinações ilógicas
Caderno

Per

Res

Perg

Resp

1

3

B

2

A

1

3

B

4

A

1

5

B

2

A

1

5

B

4

A

2

3

B

2

A

2

3

B

4

A

2

5

B

2

A

2

5

B

4

A

3

2

B

3

A

3

2

B

5

A

3

4

B

3

A

3

4

B

5

A

4

5

B

2

A

4

5

B

4

A

4

6

B

2

A

4

6

B

4

A

5

2

B

3

A
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5

2

B

4

A

5

5

B

3

A

5

5

B

4

A

6

3

B

2

A

6

3

B

4

A

6

6

B

2

A

6

6

B

4

A

É válido mencionar também, que nos cálculos de adesão dos usuários são eliminadas as
perguntas que possuem adesão total (100%) ou nenhuma adesão (0%) isso por que como:
ΔU = Ln

1

−1

Se ProbA é igual a 100% (1) tem-se o resultado igual a 0 e Ln de 0 não existe e no caso de ProbA
igual a 0, não é possível efetuar divisão por zero, então não é possível calcular.
Para avaliação da qualidade do modelo obtido por meio de regressão são avaliados alguns
parâmetros descritos em seguinte:






Coeficiente de correlação (R múltiplo ou r Pearson): Mede o grau da correlação linear entre
duas variáveis quantitativas. É um índice adimensional com valores situados ente -1,0 e
1.0. Segundo Freitas (2.009) o valor do r de Pearson acima de 0,70 (positivo ou negativo)
indica uma forte correlação, de 0,30 a 0,70 (positivo ou negativo) indica correlação
moderada e, de 0 a 0,30 (positivo ou negativo) fraca correlação.
Coeficiente de determinação (R²): Indica a proporção da variação de Y que é explicada
pela regressão. O valor de R² varia no intervalo de 0 a 1. Valores próximos de 1 indicam
que o modelo proposto é adequado para descrever o fenômeno;
Erro-padrão de estimativa: É calculada a partir da raiz quadrada da variância residual (S²)
podendo ser considerada como um desvio padrão que mede a dispersão em torno da reta
de regressão.

Além da análise dos parâmetros apresentados devem ser realizados testes de hipótese que de
acordo com Queiroz (2.011) são realizados a fim de determinar se hipóteses feitas sobre estes
parâmetros são suportadas por evidências obtidas a partir de dados amostrais.
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Para avaliação do modelo obtido foi aplicado o teste T com a distribuição t de Student de
significância dos coeficientes e o teste F com a distribuição Snedecor para avaliação de
significância do modelo.


Teste T: Em um modelo de regressão, é feita a inferência sobre os coeficientes para se ter
a verificação da existência ou não da associação entre as variáveis envolvidas dado um
nível de confiança α (95%). Como hipótese nula tem-se H0: b = 0 e hipótese alternativa
tem-se H1 b ≠ 0. O critério de rejeição da hipótese nula é se T calculado da regressão for
maior que o valor de t (tabelado) para n-2 graus de liberdade (em que n representa o
número de observações) e se o P-valor associado ao teste for menor do que α.
Teste F: Do mesmo modo como o teste T, como hipótese nula tem-se H0: b = 0 e hipótese
alternativa tem-se H1 b ≠ 0. Se não rejeitamos H0, concluímos que não existe relação
significativa entre as variáveis explicativa (X) e dependente (Y).



Os coeficientes estimados são também submetidos as análises de intervalo de confiança (IC95%)
em que os parâmetros devem estar contidos neste intervalo.
Por fim, conforme Rodrigues (2007) uma outra forma também para avaliação de modelos
calibrados é aplica-los aos próprios objetos/dados de estudo, adotando-se assim a metodologia
do erro médio absoluto percentual, que pode ser obtido pela Equação 1:
%=

∑

|

−

|

× 100%

Onde:
Ema% = erro médio absoluto percentual
Xri = Medida real;
Xci = Medida obtida a partir do modelo calibrado;
n = total de observações
4.7

AVALIAÇÃO DE NÍVEL DE SERVIÇO

A análise da capacidade e do nível de serviço em rodovias é um assunto muito recorrente em
projetos de engenharia de tráfego. Internacionalmente, o método mais utilizado para isso é o
trazido pelo Highway Capacity Manual (HCM). O HCM é desenvolvido pela Transportation
Research Board (TRB), nos Estados Unidos. Nesse trabalho se utilizou a versão do software HCS+
2005 que utiliza a metodologia HCM.
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Nível de serviço é uma quantificação estratificada de medição de performance que representa a
qualidade do serviço. Ele é influenciado por vários fatores, como, por exemplo, o volume e a
velocidade. O nível de serviço fornece uma medida de conforto do usuário e a liberdade de
manobras ao utilizar a rodovia. Ele é designado por LOS, do inglês Level Of Service.
Os níveis de serviço definidos pelo HCM são 6: A, B, C, D, E e F. O limite entre os níveis de serviço
E e F corresponde ao valor da capacidade da rodovia.
Apesar do nível de serviço ser uma medida qualitativa, ele está associado a fatores de
desempenho da via, podendo ainda ser feita uma relação aproximada com o fator demanda
(volume) e capacidade (V/C).
A seguir são apresentadas as características de cada nível de serviço, que são ilustrados na Figura
27.


Nível de serviço A: Corresponde a uma situação de fluidez do tráfego, com baixo
fluxo de tráfego e velocidades altas, somente limitadas pelas condições físicas da
via. Os condutores não se veem forçados a manter determinada velocidade por
causa de outros veículos.



Nível de serviço B: Corresponde a uma situação estável, em que não se produzem
mudanças bruscas na velocidade, ainda que esta começa a ser condicionada por
outros veículos. Os condutores podem manter velocidades razoáveis e em geral
escolhem a faixa de tráfego por onde circulam. Os limites inferiores de velocidade
e fluxo que definem este nível são análogos aos normalmente utilizados para o
dimensionamento de vias rurais. A relação V/C se situa entre 0,35 e 0,5.



Nível de serviço C: Corresponde a uma circulação estável, mas a velocidade e a
manobrabilidade estão consideravelmente condicionadas pelo resto do tráfego. As
ultrapassagens e a troca de faixa são mais difíceis, mas as condições de circulação
são ainda toleráveis. Os limites inferiores de velocidade e fluxo são análogos aos
normalmente utilizados para o dimensionamento de vias urbanas. A relação V/C se
situa entre 0,5 e 0,75.



Nível de serviço D: Corresponde a uma situação que começa a ser instável, quer
dizer, em que se produzem trocas bruscas e imprevistas na velocidade e a
manobrabilidade dos condutores está muito restringida pelo resto do tráfego. Nesta
situação, aumentos pequenos no fluxo obrigam a trocas importantes na velocidade.
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Ainda que a situação não seja cômoda, pode ser tolerada durante períodos não
muito longos. A relação V/C situa-se entre 0,5 e 0,9.


Nível de serviço E: Supõe que o tráfego é próximo da capacidade da via e as
velocidades são baixas. As paradas são frequentes, sendo instáveis e forçadas as
condições de circulação. A relação V/C atinge o valor 1.



Nível de serviço F: O nível F corresponde à situação de congestionamento, quando
a demanda excede a capacidade da rodovia. A circulação é muito forçada, com
velocidades muito baixas e formação de fias.

Figura 27: Situações em uma rodovia, respectivas aos diferentes níveis de serviço do HCM
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O HCM modela o fluxo do tráfego com base em condições básicas de tráfego, que são próximas
a condições ideais de tráfego. Contudo, as rodovias podem não apresentar estas mesmas
condições, apresentando as suas condições prevalecentes, mais restritivas do que as condições
ideais. A aplicação do método para as condições prevalecentes de uma rodovia se dá pela
transformação da capacidade e da demanda por meio de alguns parâmetros.
As condições básicas do HCM definem a capacidade das rodovias em relação às suas
características físicas, como por exemplo largura de faixas, largura de acostamento e tipo de
divisor central, e pelas condições do tráfego no local, como por exemplo pelas classes de veículos
e pela velocidade.
4.7.1 Rodovias de duas faixas com sentidos de tráfego contrários (pista
simples)
Rodovias de duas faixas com sentidos de tráfego contrários são conhecidas também por "rodovias
de pista simples". São rodovias não divididas, com duas faixas, cada uma usada pelo tráfego em
uma direção. Estas rodovias são caracterizadas por haver manobras de ultrapassagem utilizando
a faixa de tráfego contrário. As manobras são limitadas pela existência de brechas na corrente de
tráfego oposta e também pela avaliação de distância suficiente e segura para ultrapassagem. Pelo
acréscimo do fluxo de tráfego, as oportunidades de ultrapassagem diminuem. Então acontece a
formação de pelotões na corrente de tráfego, com veículos em comboio.
O HCM utiliza uma classificação específica para as rodovias de duas faixas com sentidos de
tráfego contrários. A classe da rodovia determina como é avaliado o seu nível de serviço.
Classe I
Expectativa de velocidade relativamente alta;
Principais rotas entre cidades;
Arteriais primárias conectando geradores de tráfego;
Rotas de uso diário;
Ligações primárias federais e estaduais;
Viagens de longa distância.
Classe II
Sem expectativa de viajar em alta velocidade;
Acessos para rodovias de classe I;
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Rotas turísticas e recreacionais;
Passam por terreno acidentado;
Viagens curtas, porções iniciais ou finais de viagens longas.
Classe III
Servem áreas de desenvolvimento moderado,
Segmentos de rodovias classe I ou II que atravessam pequenas cidades ou áreas
recreacionais;
O tráfego local se mistura com o tráfego de passagem, com alta densidade de pontos de
acesso;
Segmentos longos que atravessam áreas recreacionais espalhadas;
Muitas vezes com redução do limite de velocidade.
A Figura a seguir ilustra dois exemplos de cada classe, trazidos no HCM.

Edifício Eng° Edgar Prado Arze – Centro Político Administrativo – CPA - Rua J – Quadra 1 – Lote 5 – Setor A
CEP 8049-906 – Cuiabá – MT – Fone (065) 3613-6600

Figura 28: Exemplos de rodovias de duas faixas com sentidos de tráfego contrários

O HCM traz ainda a seguinte consideração sobre a definição da classe de uma rodovia de pista
simples: "O principal determinante para a classificação de uma instalação (facility) é a expectativa
do motorista, que pode não estar de acordo com a sua classificação funcional geral". Ressalta-se
ainda, que a caracterização de classe pode variar ao longo de uma mesma rodovia, portanto
recomenda-se segregar a rodovia em estudo em trechos homogêneos para identificar as classes
distintas.
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O HCM modela as condições básicas através de curvas que relacionam a velocidade média ATS
(Average Travel Speed) e a porcentagem de tempo trafegando em pelotão PTSF (Percent TimeSpent-Following) com a taxa de fluxo na direção da análise.
As condições básicas para rodovias de pista simples são as seguintes:
Largura da faixa ≥12 ft (≈ 3,66 m);
Largura do acostamento ≥6 ft (≈ 1,83 m);
Ausência de proibição de ultrapassagem;
Somente carros de passeio;
Terreno em nível (relevo plano);
Sem impedimentos no fluxo de tráfego.
Segundo o HCM, a capacidade para rodovias de pista simples nas condições básicas é:
1.700 veíc./h por direção;
Não excede 3200 veíc./h em ambas as direções em trechos longos;
Não excede de 3.200 a 3.400 veíc./h em ambas as direções em trechos curtos (túneis ou
pontes).
A Tabela a seguir apresenta descrições para a qualidade do fluxo do tráfego nos diferentes níveis
de serviço para as três classes de rodovias de pista simples.
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Tabela 7: Descrições de qualidade do fluxo do tráfego nos diferentes níveis de serviço para as 3 classes de rodovias de pista simples

Os parâmetros utilizados para avaliar o Nível de Serviço de uma rodovia de duas faixas (pista
simples) são:
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Tabela 8: Parâmetros para avaliação do Nível de Serviço

Average Travel Speed: Velocidade Média de Viagem
Mede a mobilidade em uma rodovia de duas faixas.

ATS

Definido como a extensão do segmento dividido pelo tempo médio necessário
para os veículos atravessá-lo

Percent Time-Spent-Following: Percentual do Tempo Gasto Seguindo
Representa a liberdade de manobra e o conforto e conveniência da viagem
É a porcentagem média que os veículos devem viajar em pelotões atrás de
PTSF

veículos mais lentos devido a inabilidade de ultrapassá-los
Pela dificuldade de se medir em campo, uma medida alternativa é a
porcentagem de veículos viajando com intervalos menores de 3,0s em um local
representativo dentro do segmento rodoviário

Percent of Free-Flow Speed: Percentual da Velocidade de Fluxo Livre
PFFS

Representa a habilidade dos veículos viajarem próximos ou na velocidade
regulamentada

Conforme a função de cada classe de rodovia de pista simples, diferentes desses aspectos são
tomados como importantes para o seu nível de serviço. A Tabela a seguir resume a aplicação das
três medidas para a determinação dos níveis de serviço para as diferentes classes.
Tabela 9: Parâmetros utilizados para a determinação do nível de serviço para as diferentes classes de rodovia de
pista simples

A tabela a seguir extraída do HCM apresenta a determinação do nível de serviço a partir dos
valores calculados.
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Tabela 10: Limites para determinação do Nível de Serviço em rodovias de pista simples

4.8

ESTIMATIVA DO NÚMERO N

4.8.1 Introdução
O cálculo de Número N é importante indicador da solicitação que sofre um pavimento pelos
veículos que passam pela via estudada, ao traduzir as diferentes solicitações causadas pelos
diversos modelos de ônibus e caminhões em um valor padrão.
A importância do cálculo correto do Número N reside no equilíbrio técnico-econômico dos projetos
de pavimentação, do qual é fundamento, já que é ele quem determina, por diferentes metodologias
e em conjunto com o solo natural, as espessuras das diversas camadas que compõem o
pavimento.
Devido à extensão da rodovia MT-246/MT-343/MT-358, ela foi dividida em diversos lotes de
estudo, conforme apresentado no item de Apresentação da Rodovia.
4.8.2 Subtrechos homogêneos
O trecho estudado possui 230,0 km no total com características diferentes ao longo de sua
extensão. Para realizar a análise, dividiu-se o comprimento total em subtrechos homogêneos com
características de carregamento viário semelhantes.
Os subtrechos são enumerados a seguir e apresentados na Figura 29:
Trecho 1: Entre BR-163 (Jangada) e MT-160 (38,3 km)
Trecho 2: Entre MT-160 e Barra do Bugres na MT-247 (42,2 km)
Trecho 3: Entre MT-247 (Barra do Bugres) e Nova Olímpia na MT-408 (39,2 km)
Trecho 4: Entre MT-408 (Nova Olímpia) e Tangará da Serra na MT-480 (37,8 km)
Trecho 5: Entre MT-408 (Tangará da Serra) e BR-364 (72,5 km)
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Figura 29: Identificação dos trechos homogêneos

4.8.3 Contagem Classificada de Veículos (CCV)
Conforme evidenciado no item de Pesquisas de Tráfego, realizou-se a contagem classificada de
veículos de acordo com a recomendação do Manual de Estudos de Tráfego do DNIT que indica
para esses casos pesquisas de 24 horas durante 7 dias por semana com classificação padrão
DNIT com correção sazonal.
4.8.4 Metodologia empregada
Para apresentação do número N calculado para a rodovia, resume-se em seguinte os principais
parâmetros obtidos, a saber:


Volume médio diário anual (VMD) e classificação da frota;



Carregamento da frota;



Fator de equivalência de carga;



Número equivalente “N”.

O VMD da rodovia foi obtido por meio das contagens de tráfego realizadas, demonstradas
anteriormente, aplicando-se o devido fator de correção sazonal. Para expansão do tráfego para os
anos futuros foi adotada a taxa de 3% ao ano, usual em estudos de tráfego do estado do Mato
Grosso (Tais taxas são as mesmas adotadas no projeto de pavimentação da Rodovia: MT–240;
Trecho:

Entr.

BR

–

158

(Água

Boa)

–

Entr.

MT-414

disponível
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em:

(http://www.aguaboa.mt.gov.br/attachments/article/1022/VOLUME%201%20%20RELATORIO%20DO%20PROJETO.pdf).
A frota de veículos de carga, nas contagens de tráfego foi classificada conforme as categorias
apresentadas na figura seguinte.

Figura 30: Classificação dos veículos de carga

O esforço a ser infligido ao pavimento é calculado por meio de metodologia que transforma a
passagem de veículos em esforço equivalente a um eixo padrão de 8,2 t. A conversão das
diferentes configurações de veículos, eixos, peso por eixo é realizada por meio de fatores de
equivalência obtidos por reconhecidos institutos que atuam na pesquisa rodoviária, sendo os mais
indicados e utilizados no Brasil os fatores do Corpo de Engenheiros do Exército Norte-Americano
(USACE) e os da AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officals),
ambos institutos norte-americanos.
A comparação entre os valores obtidos pelas duas metodologias é interessante, sendo usual que
os resultados obtidos pelos fatores de equivalência da USACE sejam maiores, ou seja, a favor da
segurança. É justamente essa metodologia a indicada no Método de Projeto do DNIT.
Segundo Brasil (2006), os “fatores de equivalência da AASHTO baseiam-se na perda de serventia
(PSI) e variam com o tipo do pavimento (flexível e rígido), índice de serventia terminal e resistência
do pavimento (número estrutural – SN). Eles são diferentes dos obtidos pelo USACE, que
avaliaram os efeitos do carregamento na deformação permanente (afundamento nas trilhas de
roda)”; pelo que se concluiu que a utilização de um ou outro índice será determinado pela
metodologia de cálculo do pavimento.
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O fator de equivalência de carga foi determinado por meio das duas metodologias disponíveis,
USACE e AASHTO, e dependem do tipo de eixo do veículo.
Os tipos de eixo são classificados da seguinte forma:


Simples de rodagem simples;



Simples de rodagem dupla;



Tandem duplo (rodagem dupla);



Tandem triplo (rodagem dupla).

Os fatores de equivalência são apresentados nas tabelas a seguir, considerando P o peso bruto
total por eixo em toneladas (obtido pela distribuição dos pesos totais pelos eixos do veículo).
Tabela 11: Fatores de equivalência de carga da AASHTO

Tipos de eixo

Equações (P em tf)

Simples de rodagem simples

FC = (P / 7,77)4,32

Simples de rodagem dupla

FC = (P / 8,17)4,32

Tandem duplo

FC = (P / 15,08)4,14

Tandem triplo

FC = (P / 22,95)4,22

Fonte: BRASIL, 2006

Tabela 12: Fatores de equivalência de carga da USACE

Tipos de eixo

Dianteiro e traseiro

Tandem duplo

Tandem triplo

Faixas de carga (t)

Equações (P em tf)

0–8

FC = 2,0782 x 10-4 x P4,0175

≥8

FC = 1,8320 x 10-6 x P6,2542

0 – 11

FC = 1,5920 x 10-4 x P3,472

≥ 11

FC = 1,5280 x 10-6 x P5,484

0 – 18

FC = 8,0359 x 10-5 x P3,3549

≥ 18

FC = 1,3229 x 10-7 x P5,5789
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Fonte: BRASIL, 2006

Apesar da diferença entre os fatores de equivalência, a metodologia empregada é uma só, sendo
diversas apenas as equações que resultam nos fatores de equivalência e, portanto, no resultado
final.
Considerando que há uma diferença entre o cálculo do número N para pavimentos rígidos e
flexíveis, empregou-se a metodologia para pavimentos flexíveis, que é o tipo de pavimentação a
ser adotada.
O número N é determinado pela seguinte fórmula geral:

=
Onde:


N = número equivalente de aplicações do eixo padrão durante o período de projeto;



a = ano do período de projeto;



p = número de anos do período de projeto;



Na = número equivalente de aplicações do eixo padrão durante o ano “a”.

Em que:

=

∙

∙ 365 ∙ ∙

Onde:


i = categoria do veículo, variando de 1 a k;



Via = volume de veículos da categoria i, durante o ano a do período de projeto;



c = percentual de veículos comerciais na faixa de projeto;



FVi = fator de veículo da categoria i;



FR = fator climático regional.

Em que:
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=
Onde:


j = tipo de eixo, variando de 1 a m;



m = número de eixos do veículo i;



FCj = fator de equivalência de carga correspondente ao eixo j do veículo i.

Como o projeto de pavimentação deve ser pensado para a faixa mais solicitada, a

Tabela 13 apresenta importante indicação do percentual de veículos pesados que solicitam a faixa
de projeto (c) em diversas situações e deve ser aplicado para obtenção do número N de projeto.

Tabela 13: Percentuais de veículos comerciais na faixa de projeto

Número de Faixas de Tráfego na rodovia

Percentual de veículos comerciais na faixa
de projeto (c)

2 (pista simples)

50%

4 (pista dupla)

35% a 48%

6 ou mais (pista dupla)

25% a 48%

Fonte: BRASIL, 2006

Apesar da indicação de se adotar o fator de 50% para pistas simples, no cálculo de número N
adotou-se como fator de pista “c”, a favor da segurança, a relação percentual do sentido mais
carregado.
Já para a pista dupla, adotou-se que 90% dos veículos comerciais trafegarão na pista da direita
(faixa de projeto), atribuindo-se desta forma o fator de pista de 45%, já que assim como o fator de
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pista simples, este é calculado levando-se em consideração que o dados fornecido do VMD será
o somatório de ambos os sentidos.
A umidade presente no subleito e no interior de uma estrutura de pavimentação impacta
profundamente a maneira como o pavimento responde às solicitações de carga, por isso o fator
climático regional (FR) é um multiplicador cuja função é minimizar a ação da humidade e para
determiná-lo deve-se verificar o índice pluviométrico local, conforme Tabela 14.
Tabela 14: Fator climático regional

Altura média de chuva

Fator Climático Regional

(mm)

(FR)

Até 800 mm

0,7

De 800 mm a 1.500 mm

1,4

Mais de 1.500 mm

1,8

Fonte: BRASIL, 1996

4.9

DIMENSIONAMENTO DAS CABINES DE COBRANÇA

O desempenho operacional de praças de pedágio depende de sua capacidade de atendimento,
que está diretamente relacionada com os tempos de atendimento dos veículos nas cabines. Sob
o ponto de vista da engenharia de tráfego, a cobrança de pedágio geralmente atua como um
gargalo ao fluxo nas rodovias, uma vez que a capacidade das praças costuma ser
significativamente menor do que a capacidade das rodovias onde estas praças estão inseridas.
Os veículos são obrigados a parar ou a reduzir suas velocidades para o pagamento da tarifa,
tendendo a reduzir de forma significativa a capacidade viária nos trechos em que existem praças
de pedágio, com a possível formação de congestionamentos em períodos de pico.
Entretanto, dependendo do número de cabines, da alocação dos tipos de cobrança nas cabines e
da adesão dos veículos à cobrança eletrônica (ETC – electronic toll collection), a praça de pedágio
pode vir a ter uma capacidade igual ou até mesmo maior do que a capacidade da rodovia na qual
está inserida (AYCIN, 2006).
Para análise do número de faixas de cobrança necessárias nas praças de pedágio, a fim de se
obter um pré dimensionamento utilizou-se de cálculos dos fundamentos da teoria de filas.

Edifício Eng° Edgar Prado Arze – Centro Político Administrativo – CPA - Rua J – Quadra 1 – Lote 5 – Setor A
CEP 8049-906 – Cuiabá – MT – Fone (065) 3613-6600

Para avaliação do Nível de Serviço das praças de pedágio do presente estudo foi utilizada a
metodologia de Faria (2008) que propõe uma escala de nível de serviço que se baseia nos estudos
desenvolvido por Araújo (2001) e Klodzinski & Al-Deek (2001). Para a elaboração da escala, Araújo
(2001) procurou definir o limite superior de sua escala de nível de serviço, referente ao nível de
serviço E, ou seja, a capacidade da praça. No entanto, como existe uma grande diferença entre o
nível E e o nível D quando se analisa o tempo no sistema (de 120 para 650 segundos) e o número
médio de veículos na fila (de 4 para 30 veículos), o autor considerou conveniente criar uma nova
escala para medir o desempenho da praça.
Assim, a escala tem como base o limite superior do nível de serviço A proposto por Araújo (2001).
Os demais valores da escala serão definidos de acordo com o critério de Klodzinski & Al-Deek
(2001). Esse critério corresponde ao aumento percentual utilizado pelo Highway Capacity Manual
(2000) na escala de nível de serviço para interseções semaforizadas. Na referida escala, os
aumentos são de 100% de A para B, 75% de B para C, 57,14% de C para D e de 45,45% de D
para E.
Desta forma, associando-se as propostas de Araújo (2001) e Klodzinski & Al-Deek (2001), foi
definida a escala de nível de serviço para tempo no sistema. Para a fila média, foi feita uma relação
entre os valores de tempo no sistema e a fila média da escala proposta por Araújo (2001) e após
o ajuste de uma curva do tipo y = a × xb , foram calculados os valores da escala de nível de serviço
para a fila média, conforme apresenta a Tabela 15.
Tabela 15: Escala proposta de nível de serviço de Faria (2008)
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5
5.1

VOLUMES DE TRÁFEGO
ESTIMATIVA DO VOLUME MÉDIO DIÁRIO (VMD) ATUAL

A tabela a seguir mostra o resumo do VMD dos segmentos homogêneos nos 2 sentidos das Rodovias MT-246/MT-343/MT-358 já
considerando a correção sazonal e o gráfico seguinte, para melhor esclarecimento, apresenta a variação do VMD por trecho.
Tabela 16: Resumo dos VMDs por segmentos homogêneos
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Figura 31: Variação do VMD por trecho e por sentido

5.2

ESTIMATIVA DO VOLUME HORÁRIO DE PROJETO (VHP)

Aplicando-se o fator K 50 de 8,6% conforme recomendação do Manual de Estudos de Tráfego do
DNIT, tem-se os VHP’s para cada um dos trechos conforme Tabela 17.
Tabela 17: Volume Hora Pico dos subtrechos da rodovia

CENARIO ATUAL
TRECHO
1
2
3
4
5

SENTIDO

VHP

% Pesados

JANGADA

82

31%

CAMPO NOVO DO PARECIS

88

32%

JANGADA

79

31%

CAMPO NOVO DO PARECIS

88

34%

JANGADA

199

23%

CAMPO NOVO DO PARECIS

192

23%

JANGADA

179

23%

CAMPO NOVO DO PARECIS

166

23%

JANGADA

65

31%

CAMPO NOVO DO PARECIS

68

33%
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6
6.1

MATRIZ ORIGEM / DESTINO DA RODOVIA
MATRIZ ORIGEM / DESTINO ATUAL

As principais Origens e Destinos da rodovia estão verificadas nas tabelas seguintes onde se tem
os 10 maiores valores verificados das viagens da matriz. Foram contabilizadas ao todo 2.358
viagens diárias de veículos de passeio e 948 viagens de veículos de carga, contabilizando-se
assim 3.306 viagens diárias nas rodovias MT-246/MT-3588 nos dois pontos de pesquisa
realizados.
Tabela 18: Principais Origens e Destinos verificados para a MT-246/MT-358 (veículos de passeio)

Origem
Campo Novo do Parecis
Tangará da Serra
Tangará da Serra
Cuiabá
Barra do Bugres
Cuiabá
Tangará da Serra
Jangada
Tangará da Serra
Nova Olímpia

Destino
Tangará da Serra
Cuiabá
Campo Novo do Parecis
Tangará da Serra
Cuiabá
Barra do Bugres
Tangará da Serra
Barra do Bugres
Sapezal
Cuiabá

Ordem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

%
15%
12%
12%
8%
7%
6%
5%
4%
2%
2%

Viagens
365
285
283
194
156
142
126
94
58
37

Tabela 19: Principais Origens e Destinos verificados para a MT-246/MT-358 (veículos de carga)

Origem
Cuiabá
Tangará da Serra
Campo Novo do Parecis
Tangará da Serra
Tangará da Serra
Cuiabá
Barra do Bugres
Sapezal
Tangará da Serra
Campo Novo do Parecis

Destino
Tangará da Serra
Campo Novo do Parecis
Tangará da Serra
Cuiabá
Rondonópolis
Barra do Bugres
Cuiabá
Tangará da Serra
Diamantino
Rondonópolis

Ordem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

%
15%
7%
5%
5%
4%
4%
4%
3%
3%
3%

Viagens
140
67
52
47
37
36
34
29
28
24
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7
7.1

CALIBRAÇÃO DO MODELO LOGIT
MODELO DE VEÍCULOS DE PASSEIO

Para calibração do modelo Logit, estimou-se primeiramente um modelo com a aplicação de todas
as variáveis: Tempo adicional, condição da rota de desvio, preço do pedágio e condição da via
pedagiada.
Como condições da rota de desvio e pedagiada são variáveis qualitativas (categóricas) nominais
estas foram inseridas como variáveis dummys na equação de acordo com a Tabela 20.
Tabela 20: Codificação das variáveis dummy

Rota de Desvio
Sem pavimento (terra)
Pavimento ruim

1
0

Via pedagiada
Pista simples
Pista duplicada

1
0

São apresentados a seguir as medidas de desempenho do modelo Logit estimado para o cálculo
de adesão da rota pedagiada dos veículos de passeio bem como os respectivos coeficientes da
função utilidade.
Conforme pode ser visto na Tabela 21, as variáveis condição da rota de fuga e condição da rota
pedagiada não passaram no teste de hipótese T o que leva a concluir que tais variáveis não
possuem relação e não contribuem de forma significativa com a variável dependente, ou seja,
adesão ao pedágio.
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Tabela 21: Análise de regressão com todas as variáveis
RESUMO DOS RESULTADOS
Estatística de regressão
R múltiplo
0,95
R-Quadrado
0,90
R-quadrado
0,89
ajustado
Erro padrão
0,59
Observações
67

Regressão
Resíduo
Total

Interseção
Tempo
Adicional
Condição da
rota de fuga
Valor do
Pedágio
Condição da
rota pedagiada

ok
ok
ok
ok

gl
4
62
66

SQ
193,25
21,82
215,07

MQ
48,31
0,35

F
137,25

ANOVA
F tabelado (0,95; 4; 62)
2,52

Teste F
OK

F de significação
4,54E-30

Alfa
0,05

Teste alfa
ok

Coeficientes
3,71

Erro padrão
0,23

Stat t
16,20

T tabelado (0,95;62)
2,00

Teste T
ok

valor-P
0,00

Alfa
0,05

Teste Alfa
ok

95% inferiores
3,25

95% superiores
4,16

IC 95%
ok

0,02

0,01

3,62

2,00

ok

0,00

0,05

ok

0,01

0,03

ok

0,07

0,15

0,47

2,00

Não

0,64

0,05

Não

-0,22

0,36

ok

-0,53

0,02

-23,16

2,00

ok

0,00

0,05

ok

-0,57

-0,48

ok

-0,10

0,15

-0,66

2,00

Não

0,51

0,05

Não

-0,39

0,19

ok

Diante dessa análise, descarta-se o uso destas duas variáveis. Neste sentido, foi estimado um novo modelo somente com as variáveis
tempo adicional e valor do pedágio.
Os resultados da regressão estão apresentados na Tabela 22.
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Tabela 22: Análise de regressão variáveis selecionadas
RESUMO DOS RESULTADOS
Estatística de regressão
R múltiplo
0,95
R-Quadrado
0,90
R-quadrado
0,89
ajustado
Erro padrão
0,59
Observações
67

Erro Médio Absoluto

19%

ok

ok
ok
ok
ok

Regressão
Resíduo
Total

gl
2
64
66

SQ
193,01
22,06
215,07

MQ
96,51
0,34

F
280,00

ANOVA
F tabelado (0,95; 2; 64)
3,14

Teste F
OK

F de significação
2,25E-32

Alfa
0,05

Teste alfa
ok

Interseção

Coeficientes
3,69

Erro padrão
0,20

Stat t
18,23

T tabelado
2,00

Teste T
ok

valor-P
4,90E-27

Alfa
0,05

Teste alfa
ok

95% inferiores
3,29

95% superiores
4,09

IC 95%
ok

Tempo Adicional

0,02

0,01

3,68

2,00

ok

4,79E-04

0,05

ok

0,01

0,03

ok

Valor do Pedágio

-0,53

0,02

-23,42

2,00

ok

4,26E-33

0,05

ok

-0,57

-0,48

ok

Diante dos valores apresentados, o modelo calibrado apresentou forte grau de correlação das variáveis explicativas com a adesão ao
pedágio obtendo-se um valor de 95%. O R-quadrado ajustado apresentou um valor satisfatório em que 89% das variações de adesão ao
pedágio são explicados pelo modelo.
Por meio do teste F, a hipótese do modelo não poder estimar a adesão ao pedágio foi rejeitada e com isso conclui-se que a equação é
válida para a estimativa e todos os coeficientes são variáveis explicativas do fenômeno uma vez que todos passaram no teste T e estão
contidas no intervalo de confiança IC 95%.
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Por fim é apresentado a equação do modelo calibrado para veículos de passeio.
(

Onde:

) = 3,69 + 0,02 ×

− 0,53 ×

T =Tempo adicional em minutos na rota de desvio;
P = Valor do pedágio em R$;
A transformação de Y em % da probabilidade de adesão, é apresentado na equação seguinte.
%

=

1+

Para demonstração da aplicação do modelo, foi obtido o gráfico da Figura 32, em que demonstra
os percentuais de adesão em função da variação da tarifa de pedágio e dos tempos adicionais na
rota de desvio.
Nesta situação foi realizada a variação do valor do pedágio de R$0,00 a R$ 10,00 e criada três
situações de tempos de desvio: 10 minutos, 30 minutos e 60 minutos.

Figura 32: Variação da adesão em função da tarifa e tempo adicional

Como era de ser esperado, quanto maior o valor da tarifa menor é a adesão ao pedágio e quanto
maior é o tempo de desvio maior é a adesão na via pedagiada.
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A partir da variação do percentual de adesão em função do valor da tarifa é possível obter a tarifa
ótima.
O cálculo da tarifa ótima é obtido conforme a equação seguinte, em que a mesma é o valor de X
que maximiza a função.
ó

Onde R é a função Receita, definida como:

R = %Prob ×

Onde:
%

= arg max

=

1+

P = Preço do pedágio
Importante salientar que R, que representa a função Receita (R) é diferente da receita
(arrecadação) da rodovia.
A arrecadação da rodovia anual é definida, por:

Onde:

çã =

×

× 365

R = Função receita
VMDA+B = Somatório do VMD no sentido A e B.
Logo, verifica-se que se a função receita é maximizada e arrecadação também será.
O gráfico de R em função da tarifa está apresentado em seguinte para as situações em que a rota
de desvio oferece 10, 30 e 60 minutos.
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Figura 33: Estimativa de tarifa ótima

Para estes exemplos tem-se os seguintes resultados.
Tabela 23: Análise de tarifa ótima

Tarifa ótima
Percentual
de adesão

7.2

Tempo adicional de desvio na rota de fuga
10 minutos
30 minutos
60 minutos
R$
6,00
R$
6,50
R$
7,30
68%

71%

74%

MODELO DE VEÍCULOS COMERCIAIS

Do mesmo modo como foi feito para os veículos de passeio, estimou-se, para os veículos
comerciais um modelo com todas as variáveis.
O modelo obtido e seus indicadores estão apresentados na Tabela 24. Neste modelo, as variáveis
tempo adicional na rota de desvio e condição da rota pedagiada não contribuem para o modelo
uma vez que não passaram no teste de hipótese T.
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Tabela 24: Análise de Regressão todas as variáveis

RESUMO DOS RESULTADOS
Estatística de regressão
R múltiplo
0,93
R-quadrado
R-Quadrado
0,86
ajustado
0,85
Erro padrão
0,50
Observações
62

Regressão
Resíduo
Total

gl

SQ

MQ

4
57
61

88,57
14,08
102,65

22,14
0,25

3,17

Erro
padrão
0,21

Tempo Adicional
Valor do
Pedágio
Condição da rota
de fuga
Condição da rota
pedagiada

0,00

ANOVA
F tabelado
F
(0,95; 4; 57)
89,64
2,53

Teste F

F de significação

Alfa

Teste alfa

OK

6,61E-24

0,05

ok

Teste T

valor-P

Alfa

ok

3,85E-21

0,05

Teste
Alfa
ok

95%
inferiores
2,74

95%
superiores
3,60

14,77

T tabelado
(0,95;57)
2,00

0,00

0,09

2,00

Não

9,27E-01

0,05

Não

-0,01

0,01

ok

-0,39

0,02

-18,65

2,00

ok

6,17E-26

0,05

ok

-0,43

-0,34

ok

0,30

0,13

2,39

2,00

ok

2,00E-02

0,05

ok

0,05

0,56

ok

-0,17

0,13

-1,31

2,00

não

1,96E-01

0,05

não

-0,42

0,09

ok

Coeficientes
Interseção

ok
ok
ok
ok

Stat t

IC 95%
ok

Neste sentido, um novo modelo foi gerado utilizando-se das variáveis, valor do pedágio e condição da rota de fuga (variável dummy: 1 –
quando pavimento de terra e 0 – quando pavimento ruim).
Os resultados da regressão para o modelo com as duas variáveis estão apresentados em seguinte.
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Tabela 25: Análise de regressão variáveis selecionadas

RESUMO DOS RESULTADOS
Estatística de regressão
R múltiplo
0,93
R-Quadrado
0,86
R-quadrado
0,85
ajustado
Erro padrão
0,50
Observações
62

ok
ok
ok
ok

ANOVA
gl

SQ

MQ

F

2
59
61

88,15
14,51
102,65

44,07
0,25

179,25

F tabelado
(0,95; 2;59)
3,15

Coeficientes

Erro padrão

Stat t

T tabelado

Interseção

3,10

0,17

18,58

Valor do Pedágio

-0,38

0,02

Condição da rota
de fuga

0,29

0,13

Regressão
Resíduo
Total

Teste F

F de significação

Alfa

Teste alfa

OK

8,53E-26

0,05

ok

Teste T

valor-P

Alfa

2,00

ok

2,50E-26

0,05

Teste
alfa
ok

-18,66

2,00

ok

1,98E-26

0,05

2,29

2,00

ok

2,57E-02

0,05

2,76

95%
superiores
3,43

ok

-0,43

-0,34

ok

ok

0,04

0,54

ok

95% inferiores
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IC 95%
ok

Diante dos valores apresentados, o modelo calibrado apresentou forte grau de correlação das
variáveis explicativas com a adesão ao pedágio obtendo-se um valor de 93%. O R-quadrado
ajustado apresentou um valor satisfatório em que 85% das variações de adesão ao pedágio são
explicados pelo modelo.
Por meio do teste F, a hipótese do modelo não poder estimar a adesão ao pedágio foi rejeitada e
com isso conclui-se que a equação é válida para a estimativa e todos os coeficientes são variáveis
explicativas do fenômeno uma vez que todos passaram no teste T e estão contidas no intervalo
de confiança IC 95%.
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Por fim é apresentado a equação do modelo calibrado para veículos de passeio.
(

Onde:

) = 3,10 − 0,38 ×

+ 0,29

P = Valor do pedágio em R$;
DDesvio = Variável Dummy referente as condições da rato de desvio (1 – quando pavimento de terra
e 0 – quando pavimento ruim).
A transformação de Y em % da probabilidade de adesão, é apresentado na equação seguinte.
%

=

1+

Para demonstração da aplicação do modelo, foi obtido o gráfico da Figura 34, em que demonstra
os percentuais de adesão em função da variação da tarifa de pedágio e da condição da rota de
desvio.
Nesta situação foi realizada a variação do valor do pedágio de R$0,00 a R$ 10,00 e criada as
condições de desvio: Pavimento ruim e estrada de terra.

Figura 34: Variação da adesão em função da tarifa e tempo adicional

Como era de ser esperado, quanto maior o valor da tarifa menor é a adesão ao pedágio e quando
a rota de desvio é de terra tem-se uma maior é a adesão na via pedagiada.

Edifício Eng° Edgar Prado Arze – Centro Político Administrativo – CPA - Rua J – Quadra 1 – Lote 5 – Setor A
CEP 8049-906 – Cuiabá – MT – Fone (065) 3613-6600

Com o modelo calibrado, é possível de modo análogo ao realizado para veículos de passeio obter
a tarifa ótima.
Tal procedimento é demonstrado no gráfico seguinte para duas situações de rotas de desvio.

Figura 35: Estimativa de tarifa ótima

Para estes exemplos tem-se os seguintes resultados.
Tabela 26: Análise de tarifa ótima

Condição da rota de desvio
Pavimento Ruim
Estrada de terra
Tarifa ótima
R$
6,80
R$
7,30
Percentual de adesão
62%
64%
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INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DAS PRAÇAS DE
PEDÁGIO

A indicação da localização das praças de pedágio deve levar em consideração os trechos
homogêneos com maiores VMDs ao mesmo tempo que de acordo com a recomendação da ANTT
as praças de pedágio não devem ser localizadas próximas a cidades e povoados sujeitos a futura
conurbação, evitando a tarifação de viagens curtas ou muito frequentes. Dever-se-á evitar também
a proximidade com locais de preservação ambiental, trechos de mata nativa ou cursos d’água.
Evitou-se também, a proximidade entre as praças de pedágio, estabelecendo uma distância
mínima de 50 km.
Deste modo, recomenda-se a implantação das praças de pedágio nos segmentos homogêneos 1
(Praça 1) em Rosário Oeste-MT, 3 (Praça 2) em Nova Olímpia-MT e 5 (Praça 3) em Tangará da
Serra-MT conforme indicado na figura seguinte.

Figura 36: Indicação da localização das praças

A Praça 1 em Rosário Oeste-MT está indicada a aproximadamente 29 km de Jangada e 61 km de
Barra do Bugres-MT, a praça 2 em Nova Olímpia-MT a aproximadamente 31 km de Barra do
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Bugres-MT e 8 km de Nova Olímpia-MT e por fim, a praça 3 em Tangará da Serra-MT está
localizada a aproximadamente 36 km de Tangará da Serra-MT e a 114 km de Campo Novo do
Parecis-MT.
A figura seguinte apresenta em detalhe a localização da Praça 1, onde não foram verificadas rotas
de fuga para a praça indicada.

Figura 37: Detalhe Praça 1

Já para a praça 2 foram verificadas a existência de possíveis rotas de fuga como pode ser visto
em detalhe na figura seguinte.
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Figura 38: Detalhe Praça 2

O possível desvio da praça de pedágio, possui um tempo médio de desvio de 16 minutos com uma
distância de 5,80 km e é uma estrada de terra.
De acordo com os modelos Logit calibrados, conforme o VMD da rodovia neste segmento, a tarifa
ótima, ou seja, aquela que maximiza a receita é de R$ 6,70 com uma adesão de 62% dos veículos
de passeio e 69% de veículos comerciais.
Para a praça 3 também foram verificadas rotas de fuga conforme pode ser visto em detalhe na
figura seguinte.
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Figura 39: Detalhe Praça 3

O possível desvio da praça de pedágio, possui um tempo médio de percurso de 45 minutos com
uma distância de 44km e é uma estrada de terra.
Conforme o VMD da rodovia neste segmento, a tarifa que maximiza a receita é de R$ 7,70 com
uma adesão de 70% dos veículos de passeio e 66% dos veículos comerciais.
Os volumes de tráfego por sentido em cada um dos trechos indicados para as praças estão
destacados na Figura a seguir.

Edifício Eng° Edgar Prado Arze – Centro Político Administrativo – CPA - Rua J – Quadra 1 – Lote 5 – Setor A
CEP 8049-906 – Cuiabá – MT – Fone (065) 3613-6600

Figura 40: Variação do VMD por trecho e por sentido
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PRÉ-DIMENSIONAMENTO DAS PRAÇAS DE PEDÁGIO

9.1

MICROSIMULAÇÃO DE TRÁFEGO

Uma vez definidos os locais das praças de pedágio, foram simulados as formações de fila nas
cancelas e a realizada a recomendação das faixas de cobrança.
Os resultados de Nível de Serviço das praças de pedágio que serão apresentados já estão
calculados para o 30º ano de concessão.
Como parâmetros básicos foram considerados:


Taxa de crescimento do tráfego: 3% a.a;



Anos de concessão: 30;



Tempo médio de atendimento: 20,26 segundos;



Uma cancela automática por sentido;



Percentual de adesão do tráfego nas cancelas automáticas específico da rodovia: 26%
(dado obtido da pesquisa Origem e Destino);

Com base no volume horário de projeto (VHP) de cada um dos segmentos foram obtidos os
indicadores de Fila Média, Tempo de Sistema e Nível de Serviço que estão resumidos nas tabelas
seguintes.
Tabela 27: Resumo do Tempo médio no sistema (segundos)

Tempos médios no sistema (segundos)
1 convencional e 2 convencionais e 3 convencionais e 4 convencionais e
Segmento
1 automática
1 automática
1 automática
1 automática
1
179
36
29
26
3
Inviável
Inviável
61
41
5
64
31
26
24
Tabela 28: Resumo da Fila Média (veículos)

Fila média (veículos)
1 convencional e 2 convencionais e 3 convencionais e 4 convencionais e
Segmento
1 automática
1 automática
1 automática
1 automática
1
7
0
0
0
3
Inviável
Inviável
1
1
5
1
0
0
0
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Tabela 29: Resumo dos Níveis de Serviço

Níveis de Serviço
1 convencional e 2 convencionais e 3 convencionais e 4 convencionais e
Segmento
1 automática
1 automática
1 automática
1 automática
1
D
A
A
A
3
F
F
B
B
5
B
A
A
A
A partir das análises das tabelas anteriores apresentadas, definiu-se a quantidade mínima de
cancelas por sentido da rodovia.
Ressalta-se que mesmo tendo-se nível de serviço adequado com apenas 1 cancela convencional
em nenhum dos segmentos foi recomendado uma vez que por questões operacionais, qualquer
eventual problema com essa cancela, inviabiliza a cobrança das tarifas de pedágio.
A indicação do número de faixas de cobrança por sentido está apresentada na tabela seguinte em
que além do número de cancelas convencionais foi levando em consideração também 1 cancela
automática por sentido.
Tabela 30: Indicação da quantidade de faixas de cobrança por sentido

Segmento
1
3
5

Quantidade de
faixas de
convencionais
por sentido
2
3
2

Quantidade de
Total de faixas de
cancelas
cobrança por
automáticas por
sentido
sentido
1
3
1
4
1
3
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10 NÍVEIS DE SERVIÇO
O trecho em estudo de 230,0 km foi dividido em subtrechos de acordo com as características da
via. Para determinar a qualidade de operação, de acordo com a metodologia explanada
anteriormente, identificou-se os parâmetros de cada trecho como número de acessos por km,
extensão de 3ª faixa, percentual de não ultrapassagem, classe da rodovia, extensão da seção e
do acostamento, parâmetros para análise de nível de serviço, VHP, etc.
Sendo assim foi possível diagnosticar o nível de serviço de cada subtrecho para o cenário atual e
cenários futuros após 10, 20 e 30 anos, utilizando o volume da 50° maior hora (8,6% do VMD,
conforme Manual do DNIT).
10.1 DEFINIÇÃO DOS SEGMENTOS HOMOGÊNEOS
Conforme já descrito em outros itens, recapitula-se os segmentos homogêneos considerados:
Trecho 1: Entre BR-163 (Jangada) e MT-160 (38,3 km)
Trecho 2: Entre MT-160 e Barra do Bugres na MT-247 (42,2 km)
Trecho 3: Entre MT-247 (Barra do Bugres) e Nova Olímpia na MT-408 (39,2 km)
Trecho 4: Entre MT-408 (Nova Olímpia) e Tangará da Serra na MT-480 (37,8 km)
Trecho 5: Entre MT-408 (Tangará da Serra) e BR-364 (72,5 km)
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10.2 NÍVEIS DE SERVIÇO
De acordo com a metodologia empregada para cálculos de Nível de Serviço de pistas simples, são
apresentados os resultados das análises para o cenário atual e cenários futuros.
10.2.1 Nível de Serviço Cenário Atual
A Tabela 31 resume as características físicas da via para o cálculo de Nível de Serviço de Pistas
Simples no cenário atual.
Tabela 31: Dados para cálculos de nível de serviço cenário atual

NS ATUAL HCS
SEGMENTO

VHP

1
2
3
4
5

170
167
391
345
133

%
VOLUME/
SENTIDO
48/52
47/53
51/49
52/48
49/51

FHP

%
PESADOS

0.88
0.88
0.88
0.88
0.88

32%
33%
23%
23%
32%

VELOCIDADE
DE FLUXO
LIVRE
70
70
70
70
70

ACESSOS
/ KM
5
5
5
5
5

Classe da
Rodovia
(HCM)
2
2
2
2
2

Os resultados obtidos para os cálculos dos níveis de serviço do cenário atual (2017) dos
segmentos 1 ao 5 estão apresentados na Tabela 32.
Tabela 32: Nível de Serviço Cenário Atual (2017)

NS ATUAL HCS
SEGMENTO
NS
1
A
2
A
3
B
4
A
5
A

% PTSF
36,7%
36,7%
54,4%
38,6%
32,8%

Verifica-se que no cenário atual, em todos os segmentos, o Nível de Serviço é satisfatório (A ou
B), o que representa conforto com velocidade limitada apenas pelas condições da via e pequenos
pelotões são esperados.
10.2.2 Nível de Serviço Cenário futuro + 10 anos
Considerando a taxa de crescimento do tráfego médio de 3% para veículos de passeio e de carga
o volume foi expandido exponencialmente para os cenários futuros (2027, 2037 e 2047).
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Os dados de entrada para cálculos dos níveis de serviço no cenário futuro (2027), considerando o
VHP, estão apresentados na tabela seguinte.
Tabela 33: Dados para cálculos de nível de serviço cenário 2027

NS 2027 HCS
SEGMENTO

VHP

%
VOLUME/
SENTIDO

1
2
3
4
5

234
230
531
468
184

48/52
47/53
51/49
52/48
49/51

FHP

%
PESADOS

VELOCIDADE
DE FLUXO
LIVRE

ACESSOS
/ KM

Classe da
Rodovia
(HCM)

0.88
0.88
0.88
0.88
0.88

32%
33%
23%
23%
32%

70
70
70
70
70

5
5
5
5
5

2
2
2
2
2

Os resultados obtidos para os cálculos dos níveis de serviço do cenário futuro (2027) dos
segmentos 1 ao 5 estão apresentados na Tabela 34.
Tabela 34: Nível de Serviço Cenário Futuro (2027)

NS 2027 HCS
SEGMENTO
NS
% PTSF
1
B
42.7%
2
B
42.4%
3
C
60.2%
4
B
47.4%
5
A
37.9%
Observa-se que no cenário futuro (2027), em todos os segmentos, o Nível de Serviço é satisfatório
(A, B ou C), o que pode representar veículos trafegando em pelotões, esperando para ultrapassar
e velocidades são visivelmente reduzidas.
10.2.3 Nível de Serviço Cenário futuro + 20 anos
Os dados de entrada para cálculos dos níveis de serviço no cenário futuro (2037), considerando o
VHP, estão apresentados na tabela seguinte.

Edifício Eng° Edgar Prado Arze – Centro Político Administrativo – CPA - Rua J – Quadra 1 – Lote 5 – Setor A
CEP 8049-906 – Cuiabá – MT – Fone (065) 3613-6600

Tabela 35: Dados para cálculos de nível de serviço cenário 2037

NS 2037 HCS
SEGMENTO

VHP

1
2
3
4
5

319
314
718
634
252

%
VOLUME/
SENTIDO
48/52
47/53
51/49
52/48
49/51

FHP

%
PESADOS

0.88
0.88
0.88
0.88
0.88

32%
33%
23%
23%
32%

VELOCIDADE
DE FLUXO
LIVRE
70
70
70
70
70

ACESSOS
/ KM
5
5
5
5
5

Classe da
Rodovia
(HCM)
2
2
2
2
2

Os resultados obtidos para os cálculos dos níveis de serviço do cenário futuro (2037) dos
segmentos 1 ao 5 estão apresentados na tabela seguinte.
Tabela 36: Nível de Serviço Cenário Futuro (2037)

NS 2037 HCS
SEGMENTO
NS
% PTSF
1
B
50.1%
2
B
49.6%
3
C
65.6%
4
B
53.3%
5
B
44.3%
Observa-se que, assim como no cenário de 2027, no cenário futuro de 2037 em todos os
segmentos, o Nível de Serviço é satisfatório (A, B ou C), o que pode representar veículos
trafegando em pelotões, esperando para ultrapassar e velocidades são visivelmente reduzidas.
10.2.4 Nível de Serviço Cenário futuro + 30 anos
Os dados de entrada para cálculos dos níveis de serviço no cenário futuro (2047), considerando o
VHP, estão apresentados na tabela seguinte.
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Tabela 37: Dados para cálculos de nível de serviço cenário 2047

NS 2047 HCS
SEGMENTO

VHP

%
VOLUME/
SENTIDO

1
2
3
4
5

433
426
969
857
343

48/52
47/53
51/49
52/48
49/51

FHP

%
PESADOS

VELOCIDADE
DE FLUXO
LIVRE

ACESSOS
/ KM

Classe da
Rodovia
(HCM)

0.88
0.88
0.88
0.88
0.88

32%
33%
23%
23%
32%

70
70
70
70
70

5
5
5
5
5

2
2
2
2
2

Os resultados obtidos para os cálculos dos níveis de serviço do cenário futuro (2047) dos
segmentos 1 ao 5 estão apresentados na tabela seguinte.
Tabela 38: Nível de Serviço Cenário Futuro (2047)

NS 2047 HCS
SEGMENTO
NS
% PTSF
1
C
56.4%
2
C
56.0%
3
D
72.9%
4
C
60.3%
5
B
52.2%
A partir dos cálculos feitos, considerando o volume de pico da rodovia, em nenhum dos segmentos
são necessários obras de aumento de capacidade, uma vez que de acordo com o Manual de
Estudos de Tráfego do DNIT, dado à maior dificuldade de se atender níveis de serviço elevados,
sem custos excessivos, deve-se considerar, para qualquer tipo de rodovia, os níveis B e C como
desejados, e o nível D como necessário. A adoção dos níveis desejados pode depender, em alguns
casos, de estudos de viabilidade técnico econômica.

Edifício Eng° Edgar Prado Arze – Centro Político Administrativo – CPA - Rua J – Quadra 1 – Lote 5 – Setor A
CEP 8049-906 – Cuiabá – MT – Fone (065) 3613-6600

11 NÚMERO N
11.1 DADOS DE PESAGEM
A obtenção do carregamento da frota, ou seja, o peso dos veículos foi obtido por meio da Pesquisa
Origem-Destino realizada na rodovia conforme o Manual de Estudo de Tráfego do DNIT (2006),
“(...) de forma aproximada podem ser obtidos como resultado de entrevistas de Origem e Destino,
em que são anotados os pesos das cargas transportadas e as taras dos veículos. Pela distribuição
dos pesos totais pelos eixos do veículo são então obtidas as cargas por eixo”.
Embasado pelo Manual de Estudos de Tráfego, foram calculados os pesos médios das taras dos
veículos e peso médio das cargas além de levar em consideração os percentuais de veículos de
carga que estavam vazios, com meia carga ou com carga plena.
A tabela seguinte apresenta a tara, peso das cargas e peso médio total combinado1 (limite legal
estabelecido) utilizados para o cálculo de Número N em cada uma das categorias.

1

O peso médio total combinado não representa a soma da tara com o peso médio das cargas. A
favor da segurança considerou-se o peso máximo licenciado.
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Tabela 39: Carregamento da frota

Por fim, os percentuais de vazio, meia carga e carga plena estão apresentados na tabela a seguir.
Tabela 40: Percentuais de vazio, meia carga e carga plena
Percentual Vazio
Percentual Carga Plena
Percentual Meia Carga
Total

Percentual Vazio
Percentual Carga Plena
Percentual Meia Carga
Total

Rodovia
MT 246/358
MT 246/358
MT 246/358

2CB
0%
100%
0%
100%

3CB
0%
100%
0%
100%

4CB
0%
100%
0%
100%

2C
41%
44%
16%
100%

3C
51%
40%
10%
100%

4CD
25%
50%
25%
100%

2S1
0%
100%
0%
100%

2S2
100%
0%
0%
100%

2S3
80%
20%
0%
100%

3S1
0%
100%
0%
100%

3S2
100%
0%
0%
100%

3S3
48%
43%
10%
100%

2I2
0%
100%
0%
100%

2I3
0%
100%
0%
100%

Rodovia
MT 246/358
MT 246/358
MT 246/358

3I2
0%
0%
100%
100%

3I3
60%
40%
0%
100%

2J3
0%
100%
0%
100%

3J3
100%
0%
0%
100%

3C2
0%
100%
0%
100%

3D4
50%
50%
0%
100%

3D6
50%
50%
0%
100%

3T4
62%
38%
0%
100%

3T6
38%
62%
0%
100%

3M6
65%
31%
4%
100%

3P5
0%
100%
0%
100%

3Q4
0%
100%
0%
100%

3V5
0%
100%
0%
100%

3R6
0%
100%
0%
100%

11.2 CÁLCULO DO NÚMERO N
Conhecendo-se os volumes de cada trecho – o qual corresponde à soma dos dois sentidos –, é
possível proceder ao cálculo do número N.
A taxa de crescimento média representa 3,00% para veículos de passeio e de carga.
Para o presente estudo de tráfego adotou-se, a favor da segurança, o Fator Climático Regional
igual a 1. Tal fator se encontra a favor da segurança uma vez que de acordo com os dados do
INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), o estado do Mato Grosso não possui índice de
precipitação maior que 800mm, se encontrando em média anual de 130mm a 180mm.
De acordo com os parâmetros adotados, a tabela a seguir apresenta os resultados obtidos através
do cálculo de número N com base no VMD corrigido para os 5 segmentos homogêneos da Rodovia
MT-246/MT-343/MT-358.
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Tabela 41: Número N – Rodovia MT-246/MT-343/MT-358.
Pista Simples
Acumulado USACE
Acumulado AASHTO
Ano de Projeto
Ano de Projeto
Segmento
Homogêneo
1
2
3
4
5

Pista Dupla
Acumulado USACE
Acumulado AASHTO
Ano de Projeto
Ano de Projeto

Rodovia

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

MT-246/343/358
MT-246/343/358
MT-246/343/358
MT-246/343/358
MT-246/343/358

9,33E+06
9,94E+06
1,18E+07
1,25E+07
8,02E+06

2,19E+07
2,33E+07
2,76E+07
2,93E+07
1,88E+07

3,87E+07
4,12E+07
4,89E+07
5,18E+07
3,33E+07

2,64E+06
2,80E+06
3,68E+06
3,66E+06
2,26E+06

6,19E+06
6,57E+06
8,61E+06
8,58E+06
5,29E+06

1,10E+07
1,16E+07
1,53E+07
1,52E+07
9,36E+06

8,00E+06
8,15E+06
1,04E+07
1,08E+07
6,89E+06

1,88E+07
1,91E+07
2,44E+07
2,54E+07
1,62E+07

3,32E+07
3,38E+07
4,33E+07
4,49E+07
2,86E+07

2,27E+06
2,30E+06
3,25E+06
3,17E+06
1,94E+06

5,31E+06
5,39E+06
7,63E+06
7,44E+06
4,55E+06

9,40E+06
9,54E+06
1,35E+07
1,32E+07
8,05E+06

Para o trecho 4 mais carregado, de acordo com o Manual de Pavimentação do DNIT, para o
número N da rodovia no período de 10 anos na ordem de 107 tem-se uma indicação de
revestimento concreto betuminoso na ordem de 10cm de espessura (para bases de
comportamento puramente granular).
Para os demais trechos, a espessura do revestimento podem ser obtidos por meio da tabela
seguinte que tem como fonte o Manual de Pavimentação do DNIT.
Tabela 42: Espessura mínima de revestimento Betuminoso
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12 CONCLUSÃO: RESUMO DOS DADOS OBTIDOS
Diante das análises feitas obteve-se os resultados apresentados em seguinte:


A rodovia foi dividida em 5 segmentos homogêneos para os quais foram obtidos os volumes
de tráfego:

P1

Figura 41 - Localização das seções analisadas e pontos das pesquisa OD e CCV

Figura 42: Variação do VMD por trecho e por sentido
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A matriz origem destino da rodovia apresentou as principais viagens demonstradas na
tabela seguinte para veículos leves e na Erro! Fonte de referência não encontrada. para
veículos de carga.
Tabela 43: Principais Origens e Destinos verificados para a MT-246/MT-358 (veículos de passeio)

Origem
Campo Novo do Parecis
Tangará da Serra
Tangará da Serra
Cuiabá
Barra do Bugres
Cuiabá
Tangará da Serra
Jangada
Tangará da Serra
Nova Olímpia

Destino
Tangará da Serra
Cuiabá
Campo Novo do Parecis
Tangará da Serra
Cuiabá
Barra do Bugres
Tangará da Serra
Barra do Bugres
Sapezal
Cuiabá

Ordem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

%
15%
12%
12%
8%
7%
6%
5%
4%
2%
2%

Viagens
365
285
283
194
156
142
126
94
58
37

Tabela 44: Principais Origens e Destinos verificados para a MT-246/MT-358 (veículos de carga)

Origem
Cuiabá
Tangará da Serra
Campo Novo do Parecis
Tangará da Serra
Tangará da Serra
Cuiabá
Barra do Bugres
Sapezal
Tangará da Serra
Campo Novo do Parecis


Destino
Tangará da Serra
Campo Novo do Parecis
Tangará da Serra
Cuiabá
Rondonópolis
Barra do Bugres
Cuiabá
Tangará da Serra
Diamantino
Rondonópolis

Ordem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

%
15%
7%
5%
5%
4%
4%
4%
3%
3%
3%

Viagens
140
67
52
47
37
36
34
29
28
24

Nas tabelas a seguir são apresentados coeficientes de adesão para veículos de passeio e
de carga com os resultados de tarifa ótima, com base no modelo Logit;
Tabela 45: Tarifa ótima (leves)

Tarifa ótima
Percentual
de adesão

Tempo adicional de desvio na rota de fuga
10 minutos
30 minutos
60 minutos
R$
6,00
R$
6,50
R$
7,30
68%

71%

74%
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Tabela 46: Tarifa ótima (comerciais)

Condição da rota de desvio
Pavimento Ruim
Estrada de terra
Tarifa ótima
R$
6,80
R$
7,30
Percentual de adesão
62%
64%



Os locais mais indicados para as praças de pedágio são os trechos 1 (Rosário Oeste-MT),
3 (Nova Olímpia-MT) e 5 (Tangará da Serra-MT).

Figura 43: Locais de praça de pedágios



O número de faixas de cobrança por sentido estão apresentados na tabela seguinte;
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Tabela 47: Indicação de quantidade de faixas de cobrança por sentido

Segmento
1
3


Quantidade de
faixas de
convencionais
por sentido
2
3

Quantidade de
Total de faixas de
cancelas
cobrança por
automáticas por
sentido
sentido
1
3
1
4

Na análise de Nível de Serviço até o 30º ano, conforme tabela seguinte, nenhum segmento
apresentou nível de serviço superior a D, não sendo necessário obras de aumento de
capacidade;
Tabela 48: Nível de Serviço Cenário Futuro (2047)

NS 2047 HCS
SEGMENTO
NS
% PTSF
1
C
56,4%
2
C
56,0%
3
D
72,7%
4
C
61,3%
5
B
52,2%


O número N calculado para a rodovia está resumido na tabela seguinte;
Tabela 49: Resumo do número N
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13

ANEXOS

Em volume separado, se encontram os anexos das pesquisas de contagem classificadas de
veículos, OD, Preferências Declarada e Revelada e ainda as pesagem dos caminhões e cálculos
dos fatores de veículos.
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14 EQUIPE TÉCNICA
ImTraff Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.
Av. Cristiano Machado n° 640, Sala 1106, Bairro Sagrada Família, BH-MG
Tel/Fax: +55 31 2516 8001
www.imtraff.com.br
Equipe de Trabalho:
RT: Frederico Rodrigues – Engenheiro Civil, Doutor em Engenharia de Transportes, CREA
90.217/D – MG;
Cristiano Carneiro Resende. Engº Civil. CREA 120.845/D – MG
Ícaro Ramos Nunes Batista. Engº Civil. CREA 168.107/D – MG
Igor Jackson Arthur Costa e Souza. Técnico em Transportes e Trânsito
Pedro Henrique de Souza Oliveira. Técnico em Transportes e Trânsito
Gabriela Ferreira Grama. Técnica em Transportes e Trânsito
Ewerton Sanches Souza. Auxiliar de Transportes e Trânsito

Edifício Eng° Edgar Prado Arze – Centro Político Administrativo – CPA - Rua J – Quadra 1 – Lote 5 – Setor A
CEP 8049-906 – Cuiabá – MT – Fone (065) 3613-6600

