
ENGENHARIA DE TRANSPORTES 



INTRODUÇÃO 

 

Conceito: A engenharia de transportes que se relaciona com o projeto geométrico, 

planejamento e a operação do tráfego de estradas e vias urbanas, suas redes, os seus 

terminais, o uso do solo adjacente e o seu inter-relacionamento com os outros meios 

de transporte. 

Finalidade: Visa proporcionar a movimentação segura, eficiente e conveniente de pessoas 

e mercadorias. 

 

Abordagens da Engenharia de Transportes: 

 estudo do usuário da via;     estudo dos veículos; 

 volume de tráfego;     origem/destino; 

 capacidade viária;     estudo do estacionamento; 

 acidentes;      transporte público. 

 estudo da velocidade, tempo de viagem e os atrasos; 



Históricos 

 

Primeiros caminhos: 

 abertura de caminhos pelos assírios e egípcios. 

 caminho de pedras mais antigo foi construído pelo rei Keops, usado no transporte das 

imensas pedras das pirâmides. (historiador Heródoto) 

 

Aparecimento do primeiro automóvel: 

 primeiro automóvel em 1886 – Alemanha. 

 em 1888 – Nova York. 

A engenharia de tráfego surgiu com o advento do automóvel. O primeiro semáforo foi 

instalado em Houston (ITE), Texas, em 1921. E, o primeiro sistema de semáforo 

coordenado, também, na mesma cidade, em 1922. 



O Ontem  

O Amanhã  

The Evolution 



1. ELEMENTOS DA Engenharia do Transito 

 

1.1. Planejamento de Tráfego 

 estuda as características das viagens urbanas, inclusive transporte público; 

 conduz os principais estudos de transportes; 

 estuda técnicas usadas para a compreensão dos planos de transporte. 

 

1.2. Projeto Geométrico 

 projeto de vias e interseções, estacionamentos e terminais. 

 

1.3. Administração 

 órgãos administradores do tráfego; 

 programas de educação do trânsito; 

 legislação regulamentadora. 



2. USUÁRIOS – Classificação 

2.1 Características Fundamentais dos 

Motoristas 

a) Reação a Estímulos Externos 

P - percepção: a sensação é recebida pelos sentidos, transmitida ao cérebro e reconhecida. 

I - identificação: envolve identificação e compreensão (lembranças de fatos anteriores) 

E - julgamento: envolve o processo de decisão. (parar, ir ao lado). 

V - reação: execução da decisão. 

b) Fatores Visuais na Percepção e Reação 

 Acuidade Visual: menor detalhe que pode ser percebido pelo olho, independente de 

iluminação. Normal: cone de 3 a 5 graus. Limite: cone de 10 a 12 graus. 

 Visão Periférica: indivíduo que pode ver os objetos sem clareza de detalhes ou cores. 

Normal: 120 a 180 graus. 

c) Percepção do Movimento e Audição na Percepção 

 Estimar distâncias e velocidades. (colisões) 

 Reação à buzina. 

 



2.1 Características Fundamentais dos Motoristas 

 

d) Limitações Físicas, Mentais e Emocionais 

 Variabilidade dos motoristas: quanto à idade, sexo, conhecimento e habilidade ao 

dirigir, nervosismo, impaciência... 

 Quanto ao desejo dos motoristas: motivação para a viagem. 

 

e) Efeito de Fadiga (mental ou física) 

 Causas: vibrações, excesso de calor, longos períodos sem pausa. 

 

f) Distrações 

 motivos externos ou internos. 

 



Complexidade da Tarefa de Dirigir 

Parece Difícil? 



Mas qualquer um é capaz! 



3. PEDESTRES 

 

 estudos dos locais onde ocorrem altas taxas de atropelamento. 

 fatores: físicos, mentais ou emocionais. 

 velocidade de caminhada: 1,0 a 1,5 m/s. 

 tempo de reação: 4,0 a 5,0 segundos. 



4. VEÍCULOS 

 

Os veículos são fabricados para diferentes usos, diferenciados por peso, dimensão, 

manobrabilidade e são condicionados ao traçado e a resistência das vias. 

 

Atividades da Engenharia de Tráfego que Envolvem as Características dos Veículos 

 projeto geométrico de vias rurais e urbanas; 

 estudos da capacidade das vias; 

 estudo da segurança de tráfego;  

 estudo da sinalização etc. 



4.1. Classificação Básica dos Veículos 
 

 BICICLOS: motocicletas e bicicletas com ou sem motor. 

- não influenciam muito na capacidade das vias. 

- alta taxa de envolvimento em acidentes. 

 LIGEIROS: automóveis e veículos de turismo pequenos. 

- transportam 4 a 9 pessoas. 

- incluem caminhões e pequenos furgões – carga útil < 2 ton. 

- importantes para a otimização do tráfego. 

- representam a maior porcentagem do fluxo de tráfego. 

 PESADOS: caminhões e ônibus. 

- transporte de mercadorias pesadas e transporte coletivo de pessoas. 

 ESPECIAIS: tratores agrícolas, máquinas de obras públicas etc. 

- grandes dimensões e lentidão de movimentos. 

- vias não dimensionadas para este tipo de veículo. 

- devem procurar a rota adequada. 



5. A VIA 

 

5.1. Considerações Básicas Sobre o Projeto Geométrico 

 

O projeto geométrico deve ser adequado para o volume futuro estimado, para o tráfego 

diário e a hora de pico, para as características dos veículos e para a velocidade de 

projeto. 

 

 deve ser seguro para os motoristas. 

 deve ser consistente, evitar trocas de alinhamentos, greide etc. 

 ser completo (sinalização e controle). 

 ser econômico (em relação aos custos iniciais e custos de manutenção). 

 Além de: ser esteticamente agradável para os motoristas e usuários, trazer benefícios 

sociais e não agredir o meio ambiente. 



5.2. Classificação das VIAS 

a) Quanto ao gênero 

 Aerovias; 

 Dutovias; 

 Ferrovias; 

 Hidrovias; 

 Rodovias. 

 

b) Quanto à espécie 

 Urbana: dentro da área urbanizada. 

 Interurbana: ligando duas áreas urbanizadas. 

 Metropolitanas: contidas numa região metropolitana. 

 Rurais: com os dois extremos localizados fora das áreas urbanizadas. 



5.2. Classificação das VIAS 

 

c) Quanto à posição 

Disposição espacial na malha viária e posição relativa aos núcleos urbanizados ou  

pólos de interesse, urbano/metropolitano. 

 

 Radiais: vias que convergem dos bairros para o centro; 

 Perimetrais: vias de contorno; 

 Longitudinais: vias direção Norte - Sul; 

 Transversais: vias na direção Leste - Oeste;  

 Anulares: vias que circundam o núcleo urbanizado; 

 Tangenciais: vias que tangenciam o núcleo urbanizado; 

 Diametrais: vias que cruzam o núcleo urbanizado ou 

 pólo de interesse, tendo suas extremidades fora dele. 



5.2. Classificação das VIAS 

 

d) Quanto ao tipo: Em relação à superfície natural do terreno: 

 Em nível; 

 Rebaixadas; 

 Elevadas; e 

 Em túnel. 

 

e) Em relação ao número de pistas: 

 Simples  e Múltiplas. 

 

f) Quanto à natureza da superfície de rolamento (Rodoviário): 

 Pavimentadas; 

 Simplesmente revestidas; e 

 Em terreno natural. 



5.2. Classificação das VIAS 

 

g) Em relação às condições operacionais (uso/regra circulação): 

 Sentido único; 

 Sentido duplo; 

 Reversível; 

 Interditada (a alguns ou todos os veículos); e 

 Com ou sem estacionamento. 

 

h) Quanto à jurisdição: 

 Federal; 

 Estadual; 

 Municipal; e  

 Particular. 



5.3. Classificação Funcional das Vias de Trafego (ABNT) 

 

VIAS EXPRESSAS – primárias e secundárias 

 Ligações rápidas em escala metropolitana 

 Trânsito de passagem exclusiva 

VIAS ARTERIAIS – primárias e secundárias 

 Ligações em escala metropolitana e em escalas de zonas 

 Trânsito de passagem permanente 

VIAS COLETORAS – primárias e secundárias 

 Ligações em escala de bairros 

 Trânsito de passagem e local equilibrados 

VIAS LOCAIS – residenciais e outras 

 Ligação em escala de unidade de vizinhança 

 Trânsito local predominante 


