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RESUMO 

 

As rodovias são vias públicas asfaltadas, utilizadas para tráfego de veículos 

sobre rodas, começaram a ser empregadas a partir do século XIX, para substituir as 

estradas de terra. Porém com o passar do tempo, avanço da tecnologia e 

crescimento da frota de veículos em todo país, alguns projetos daquela época estão 

defasados, com congestionamentos frequentes, viagens com o tempo dobrado, com 

isso diminuindo a qualidade da mesma, sem conforto e segurança que devem ser o 

principal intuito na construção de uma rodovia. Pensando nessas mudanças, a via 

em estudo, Manoel Hyppólito Rego (SP 055), popularmente chamada de Rio-

Santos, construída e entregue na década de 80, conhecida por margear boa parte 

do litoral paulista, além de cortar alguns trechos urbanos, onde a velocidade é baixa, 

devido a circulação de pedestres e bicicletas, passa por algumas dificuldades com a 

fluidez de tráfego, principalmente nos períodos de feriado e fim do ano, onde muitas 

famílias optam por aproveitarem as praias da região, pela tranquilidade, sossego e 

belas paisagens, sendo a única via de acesso para as estâncias balneárias do litoral 

norte. Com isso foi realizado um estudo de tráfego, analisando o melhor método e 

mais viável dentro da área da Engenharia, que podem ser empregados para que 

melhore o fluxo de veículos e evite os engarrafamentos, dando prioridade aos 

usuários, analisando os veículos e pedestres, evitando acidentes. 

 

 

Palavras-chaves: Fluidez de tráfego; Rodovia; Congestionamento; Soluções. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Depois de anos onde só existiam caminhos para carroças como meio de ligar 

as cidades e vilas desde o século XVI, com a inauguração da estrada União 

Industria em 1861, que começou a ser escrita a trajetória do rodoviarismo nacional. 

Mesmo assim, essa história continuava sem ter muito o que dizer, após anos foi 

criado o DNER. 

 A concessão do auxílio federal para construção de estradas foi aprovada em 

1905, como primeira lei. Mas apenas a partir de 1920 a Inspetoria Federal de Obras 

contra as Sêcas passou a cuidar da implantação rodoviária, onde era administrado 

apenas no Nordeste e sem uma finalidade especifica. São Paulo se destacou ao 

criar em 1926, a Diretoria de Estradas de Rodagem, que em 1934 se tornaria o 

DER, primeiro órgão com autonomia técnica e administrativa brasileiro. 

(www.dnit.gov.br)  

 As rodovias que estão em boas condições de tráfego no país, consideradas 

ótimas pelos técnicos da CNT, normalmente se dão à iniciativa privada, que são 

concedidas a empresas que administram e mantém a rodovia por meio de cobrança 

de pedágios. São Paulo está na primeira colocação de melhores rodovias, 

classificados como ótimo ou bom, sendo as 10 melhores rodovias brasileiras 

pertencentes a São Paulo (Ranking abaixo). Com o programa de concessões, os 

investimentos realizados, garantiu a duplicação de 1.054 km da malha rodoviária, 

implantação de 1.650 km de faixas adicionais e 310 km de marginais. 

(www.saopaulo.sp.gov.br) 
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Quadro 1 – Melhores rodovias do Brasil (Governo de São Paulo, 2017) 

 

 

 Antes de existir qualquer estrada ou rodovia, os índios foram os primeiros 

povos a percorrerem e desbravar os caminhos que hoje se encontra a rodovia Rio-

Santos. A rodovia foi construída com o objetivo de desenvolver economicamente as 

cidades que ela percorre do litoral norte paulista e interligação com o litoral 

fluminense. Cercada por áreas de mata atlântica e pelo oceano atlântico, seu 

traçado é composto por trechos sinuosos de serra e inúmeras curvas e pista estreita. 

Possui umas das mais exuberantes paisagens do mundo o que atrai muitos turistas 

para as cidades com as mais belas praias do litoral brasileiro. (FONSECA, 2007) 

 Teve início em Ubatuba, com responsabilidade do DNIT, era segredo de 

estado seu traçado, assim que a Rio – Santos (BR 101) cortasse seus 500 km de 

costa entre essas duas cidades litorâneas, a população estaria protegida, 

preservada da especulação imobiliária, que ocorreria com a consequência da 

rodovia. Se por um lado, ela trouxe benefícios, como o desenvolvimento econômico 

do litoral, no outro foi a causa de perda de terras e marginalização de famílias 

caiçaras que viviam tranquilamente em suas posses. 

 O sonho de conclusão da BR 101 foi desfeito, o trecho que ligaria Santos a 

Ubatuba nunca foi concluído, ficaram as cicatrizes dos cortes na Mata Atlântica e 

Serra do Mar, junto com os viadutos perdidos na floresta. Sem a conclusão da 

rodovia, a ligação entre essas cidades é feita pela Rodovia Manoel Hyppólito Rego 

(SP 55), com suas faixas estreitas e sinuosas, aproveitando os trechos mais planos 

da (BR 101). O que sobrou de concreto foram as dívidas externas, pois a mesma foi 

financiada com capital estrangeiro. (SIQUEIRA, 1984) 



14 

 

 Com o passar do tempo e desenvolvimento das regiões em qual nela se 

encontra, hoje o projeto inicial está defasado, com muita demanda e dependência 

das cidades na utilização de seu sistema viário e serviço dos modais de transportes. 

Onde ocorre os engarrafamentos, poucos são aqueles que ficam pacientes nessa 

situação, o desconforto de não ter o trânsito livre, preso no meio de gases, vapores, 

ruídos e fumaças, bloqueado o direito de ir e vir, leva o motorista a ansiedade, 

mudando seu comportamento, tornando-se imprudente, negligente e agressivo. Isso 

ocorre nas épocas de festas e feriados, há grandes congestionamentos, com alto 

índice do fluxo de veículos, diminuindo o conforto e segurança da mesma, notando o 

comportamento dos usuários a fazerem manobras e ultrapassagens arriscadas e 

trafegar pelo acostamento sem autorização. Por se tratar de uma rodovia que passa 

por trechos urbanos, a velocidade varia constantemente, de 80 km/h a 40 km/h, com 

o fato de haver faixas e circulação de pedestres nos bairros por onde passa. 

Pensando na melhora de fluidez, algumas soluções devem ser adotadas para 

diminuir os engarrafamentos e acidentes que podem ser evitados em alguns trechos. 

(www.fenasdetran.com)  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Congestionamento na volta do 

feriado 7 de setembro (Adriano 

Vizoni/Folhapress,2012) 

 

Figura 2 – índice de acidentes frequentes, 

entre Guarujá e Bertioga (Rogério Soares/AT, 

2017) 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral  

 

O objetivo desse trabalho é analisar a viabilidade de projetos para melhorar a 

fluidez de tráfego em uma rodovia, dando destaque para a rodovia Rio-Santos, 

Manoel Hyppólito Rego (SP 055). 

 

1.1.2 Objetivo específico 

 

 A finalidade do projeto é implantar soluções para que evite os 

congestionamentos frequentes que ocorrem nessa rodovia, analisando os métodos 

mais viáveis, para melhor segurança e conforto dos usuários. 

  

1.2 HIPÓTESE  

 

Seria viável um projeto de duplicação do trecho, ou existem outras maneiras 

mais simples e econômicas para diminuir o congestionamento? Verificar a melhor 

solução na área da Engenharia, levando em conta os problemas de 

congestionamentos nesse trecho para melhoria da fluidez de veículos. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 A ENGENHARIA DE TRÁFEGO  

 

 Área da Engenharia que ficou popularmente conhecida através da criação e 

evolução dos veículos motorizados. Apesar disso nos tempos antigos já eram 

aplicados esse tipo de engenharia, quando na Roma antiga começaram a construir 

estacionamentos especiais para guardarem as bigas, os carros de guerra movidos 

por dois cavalos e uma cabine de duas rodas, utilizados para guerrear, e no centro 

das cidades grandes do Império Romano, proibiam a circulação dos veículos para 

evitarem o congestionamento. 

 

 

Figura 3 – Veículo de guerra, conhecido como biga (Antonio Gasparetto Junior, 2013) 

 

 De acordo com os Engenheiros de Transporte dos Estados Unidos, a primeira 

linha dos tempos modernos para divisória de uma via foi usada em Michigan, no ano 

de 1911 e o primeiro semáforo implantado foi em Houston (Texas), 1921. 

 Anos atrás a prioridade era apenas a conclusão de uma via de tráfego, mas 

hoje com os novos modais para o meio popular de transporte, como a chegada do 

automóvel, ônibus para a mobilidade da população e os caminhões para transportar 

as cargas, padrões novos de velocidade e altos volumes, surgiram novas 

necessidades, mudando o histórico padrão e controle de regulamentação que 
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existia. Como resultado, surgiu a Engenharia do Tráfego, onde o engenheiro é 

chamado para aplicar seu conhecimento e ciência na solução dos problemas. 

 Hoje o profissional que atua na área, trata do planejamento, projeto 

geométrico e operação de tráfego, tanto em ruas como rodovias, oferecendo 

segurança, conforto e um eficiente fluxo de pessoas e cargas. 

 

2.2 CLASSIFICAÇÃO DAS RODOVIAS 

 

 O início da quilometragem de cada rodovia respeita um critério. Para as 

rodovias radiais, a contagem parte do marco zero da Capital (Praça da Sé), ela é 

sempre crescente conforme se afasta da Capital e se aproxima das fronteiras. As 

rodovias transversais tem o seu início de quilometragem pela extremidade mais 

próxima a Capital do Estado. O início da quilometragem de um acesso começa no 

ponto em que ele se entronca com a rodovia. Já as marginais acompanham a 

quilometragem da rodovia que lhe dá origem e por fim as interligações tem o início 

de sua contagem partindo do ponto em que se entronca com a rodovia prevalecente. 

 Segue abaixo os tópicos da classificação das rodovias de acordo com o DER. 

(www.der.sp.gov.br) 

 

 

Figura 4 - Marco Zero da cidade de São Paulo (Pinterest, 2016) 
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2.2.1 Via Rural 

 

 Localizada em uma área não urbana é uma superfície pavimentada por onde 

circulam veículos, pessoas e animais, composta pela pista, acostamento, ilha e 

canteiro central. Costumam ligar área urbana e industrial, locais de formação e 

encontro de tráfego e pontos consideráveis dos elementos modais, atravessando a 

área rural. (www.der.sp.gov.br) 

 

 

Figura 5 - Via rural pavimentada (Conjur, 2016) 

 

2.2.2 Rodovia 

 

 Caracteriza-se por uma via rural pavimentada, apresentam superfície que 

podem ser de pavimento asfáltico, concreto asfáltico ou alvenaria poliédrica. Possui 

o objetivo de proporcionar o tráfego de veículos que se deslocam sobre rodas. 

(www.der.sp.gov.br) 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Rodovia Rio Santos (mapio, 2016) 
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2.2.3 Estrada 

 

 Localizada em uma área não urbana, é uma superfície não pavimentada por 

onde circulam veículos, pessoas e animais. Designada principalmente a destinar o 

acesso a propriedades lindeiras ou trajeto que conectam povoados parcialmente 

pequenos e próximos. (www.der.sp.gov.br) 

 

 

Figura 7 - Estrada não pavimentada (tnonline, 2016) 

 

 

2.2.4 Rodovia estadual transitória 

 

 É uma rodovia estadual existente, construída pelo estado ou município. 

Podem ser de jurisdição do Governo Estadual ou concedida a alguma entidade 

privada que cobrará um pedágio para o uso da rodovia, utilizando esses valores em 

melhorias na via, garantindo sempre aos usuários conforto, segurança e boas 

condições de tráfego.  Seu planejamento e traçado é compatível com as diretrizes 

das rodovias federais. (www.der.sp.gov.br) 
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Figura 8 - Rodovia dos Imigrantes (Lugares Fantásticos, 2012) 

 

2.2.5 Acesso 

 

 Via que conecta uma rodovia a qualquer outra localidade provida por ela. 

(www.der.sp.gov.br) 

 

 

Figura 9 - Acesso viário (portalcbncampinas, 2016) 

  

2.2.6 Marginais 

 

 Anexadas às rodovias, são construídas sobre a mesma faixa de atribuição, 

tem o objetivo de distribuir o tráfego. Caracterizadas por possuírem um trânsito 

rápido, sem interrupções por semáforos ou travessia de pedestres. 
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Figura 10 - Marginal Pinheiros (ultimosegundo, 2016) 

 

2.2.7 Interligações 

 

 Estruturas rodoviárias que concedem, exclusivamente, a união de duas 

rodovias sem que ocorra qualquer circunstância de interferência ou pausa no trajeto. 

(www.der.sp.gov.br) 

 

 

Figura 11 - Interligação Planalto (Ecovias, 2016) 
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2.2.8 Dispositivos 

 

 Acréscimos rodoviários que proporcionam a ligação de rodovias entre si. 

Caracterizadas por um conjunto de rodovias, interligações e acessos viários. 

(www.der.sp.gov.br) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Dispositivo viário (perplan, 2016) 

 

No momento em que ocorre o encontro de duas rodovias que permanecem na 

mesma plataforma, simultaneamente, por uma determinada extensão, separando-se 

futuramente, ocorre a sobreposição de rodovias. 

 Quando acontece a sobreposição de duas ou mais rodovias, tem-se: 

 Superposta: a rodovia com o código inferior entre duas transversais ou duas 

radiais, a rodovia radial entre uma transversal e uma radial, ou em certos casos, a 

rodovia de maior relevância. 

 Subposta: as outras rodovias compreendidas.  (www.der.sp.gov.br) 
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2.3 IDENTIFICAÇÃO E CODIFICAÇÃO DAS RODOVIAS 

 

 Utiliza-se a mesma metodologia para determinação da rodovia que dá origem 

a codificação, nos casos de dispositivos de entroncamento e interligações. 

 As rodovias estaduais e seus complementos, serão sempre identificadas pela 

sigla SP, indicadora do Estado de São Paulo, seguida do código equivalente. 

De acordo com o DER, abaixo estão classificadas as rodovias estaduais e 

seus complementos. (www.der.sp.gov.br) 

 

2.3.1 Rodovias Radiais 

 

 Estabelecem ligação com a Capital do Estado. O seu indicativo é o número 

Par que representa o valor em graus do ângulo formado com a linha norte que 

atravessa a Capital, e a linha que recai sobre o eixo da rodovia. Esse número é 

sempre crescente, respeitando o sentido dos ponteiros do relógio, ou seja, da 

esquerda para a direita varia de 002 a 360. Exemplos: 

SP 270 – Rodovia Raposo Tavares. 

SP 300 – Via Rondon. 

SP 330 – Via Anhanguera. 

(www.der.sp.gov.br) 
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Figura 13 - Rodovias Radiais (DER, 2005) 

 

2.3.2 Rodovias Transversais 

 

 Conectam regiões do Estado, sem cruzar a Capital. São identificadas sempre 

com o número Ímpar que representa à distância média em quilômetros, entre a 

rodovia e a Capital. Essa distância média é calculada projetando-se duas linhas 

equidistantes, uma sobre o eixo da rodovia e outra sobre a Capital do Estado, essas 

linhas são posicionadas sempre em paralelo. Essa distância média é sempre medida 

com uma linha posicionada entre as paralelas, formando um ângulo de 90 graus. 

Assim é estabelecida a referência numérica para a codificação da rodovia. 

Exemplos: 

SP 055 – Rodovia Manoel Hyppólito Rego. 

SP 073 – Rodovia Lix da Cunha. 

SP 413 – Rodovia Norival Pereira de Mattos. 

(www.der.sp.gov.br) 
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Figura 14 - Rodovias Transversais (DER, 2005) 

 

 

2.3.3 Marginais 

 

 Identificada com o código equivalente da rodovia que lhe dá origem, 

acrescentados após a sigla SP, a letra M, e após o numeral a letra D para marginal 

direita e letra E para marginal esquerda. Entende-se para marginal direita a direção 

crescente da quilometragem. Exemplos: 

 

SPM 330 D – Marginal direita da Via Anhanguera. 

SPM 334 E – Marginal esquerda da Rodovia Candido Portinari. 

(www.der.sp.gov.br) 
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2.3.4 Acessos 

 

 Identificados por dois grupos de numerais, separados por barra, 

caracterizando o primeiro, como o indicador do quilômetro da rodovia onde parte o 

acesso e, o segundo, o código da rodovia que lhe dá origem, antecedidos da sigla 

SPA. Exemplos: 

 

SPA 109/008 – Acesso ao município de Pedra Bela. 

SPA 024/333 – Acesso ao município de Porto Feliz. 

SPA 008/101 – Acesso ao município de Hortolândia. 

(www.der.sp.gov.br) 

 

2.3.5 Interligação 

 

 São utilizadas para reconhecer os eixos rodoviários que se estabelecem, 

apenas, a ligação de duas rodovias. Identificados por dois grupos de numerais, 

separados por barra, caracterizando o primeiro, como o indicador do quilômetro da 

rodovia, o segundo, o código da rodovia que lhe dá origem, antecedidos da sigla 

SPI. Exemplos:  

 

SPI 084/066 – Interligação da SP 066 até a SP 070. 

SPI 274/310 – Interligação da SP 310 até a SP 255. 

SPI 460/266 – Interligação da SP 266 até a SP 333. 

(www.der.sp.gov.br) 
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2.3.6 Dispositivos 

 

 Identificados por dois grupos de numerais, separados por barra, 

caracterizando o primeiro, o indicador do quilômetro da rodovia como 

posicionamento do dispositivo, o segundo, o código da rodovia que lhe dá origem, 

antecedidos da sigla SPD. Exemplos: 

 

SPD 102/066 – Dispositivo no km 102 da SP 066, cruzamento com a SP 099. 

SPD 031/215 – Dispositivo no km 031 da SP 215, acesso ao município de 

Mongaguá. 

SPD 075/463 – Dispositivo no km 075 da SP 463, cruzamento com a estrada vicinal. 

 

 Ao circular por uma rodovia codificada por um número PAR, o automóvel 

encontra-se se aproximando ou se afastando da Capital do Estado. Em uma rodovia 

codificada por um número ÍMPAR, o automóvel encontra-se contornando a Capital 

do Estado, a uma distância aproximada em quilômetros, que é o próprio número da 

rodovia. (www.der.sp.gov.br) 

 

Figura 15 – Modelo de um automóvel transitando por uma rodovia radial e transversal (DER, 2005) 
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2.4 RODOVIA MANOEL HYPPÓLITO REGO (SP 055) 

 

2.4.1 Construção 

 

 Em 8 de novembro do ano de 1985, foi entregue ao tráfego o trecho com o 

nome de Rodovia Manoel Hyppólito Rego (SP 055), que compreendia as cidades de 

Bertioga a Ubatuba, pelo Governador Franco Montoro e o secretário de Transportes 

Adriano Murgel Branco, cerimônia ocorrida na praia da Juréia. Obra que custou ao 

fundo especial de vias expressas do Governo federal Cr$ 23 bilhões. Obras iniciadas 

em janeiro de 82, sendo utilizados um montante com cerca de mil operários, 500 

máquinas e caminhões estiveram em atividade, o DNER junto com o DER tiveram 

cuidado para analisar os traçados geométricos para reaproveitarem as pontes já 

existentes na estrada, utilizadas para o acesso rodoviário, foi necessário a 

construção de novas pontes, como no rio Itaguaré em Bertioga com 140 m, 

Boiçucanga e córregos de Boracéia. Para se concretizar a última etapa da via, que 

teve início em Guarujá entregue ao DER, que terminaria após a ponte do Rio 

Itapanhaú em Bertioga, onde foi realizado para complementar o trecho do litoral 

paulista.   

 Durante a construção o DER sofreu com vários problemas, sendo o principal 

a água, devido aos problemas geológicos da região com mangues, rochas e pedras, 

que trouxe dificuldade na época da pavimentação. (www.novomilenio.inf.br) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Ponte sobre o rio Itapanhaú (Olao Rodrigues, 1976) 
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2.4.2 usuários 

 

 Os condutores ou pedestres são conhecidos como os usuários da via, neles 

são depositados como componentes majoritários do sistema, pois em todos os 

projetos de tráfego, devem se considerar as limitações e comportamentos do 

homem. 

 Sendo assim, o sucesso das medidas adotadas depende altamente do 

comportamento dos usuários. Não apenas das limitações físicas e mentais, mas a 

amplitude do desempenho é utilizada para as medidas de operação e controle de 

tráfego a serem adotadas. 

 O comportamento humano varia de pessoa a pessoa, como por exemplo 

muitos motoristas não respeitam os sinais demarcados na via, como placas de pare 

e faixas de pedestre com a linha de retenção. Algumas pessoas que dependem 

desses sinais para atravessar, não possuem a mesma percepção de jovens ou 

adolescentes, como idosos ou deficientes físicos que necessitam da mesma para 

fazer o cruzamento. 

 A Rodovia Manoel Hyppólito Rego (SP 55) possui muitas dessas sinalizações 

para atravessar os bairros, por passar em muitos trechos urbanos e ser praticamente 

defronte as praias, trevos e alguns sinais são utilizados para fazer o cruzamento dos 

pedestres, placas de 40 km/h que muitos motoristas não respeitam, mas são 

empregados para facilitar a passagem dos mesmos, alguns bairros também 

possuem lombadas eletrônicas de 40 km/h para diminuir a velocidade dos veículos 

nesses trechos. 

 

2.4.3 veículos 

 

 Os veículos são classificados devido suas diferenças, entre a forma, 

finalidade e características. 

 Os projetos são feitos em cima do tamanho e peso dos veículos que a 

utilizam, e as características operacionais que são as distâncias de aceleração e 

frenagem. 
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 Na via há alguns pontos que fazem a contagem de veículos que trafegam no 

dia, conhecido como VDM, ele é responsável para avaliar a distribuição, ver a 

demanda e buscar melhorias básicas. 

 Muitos problemas de congestionamento ocorrem durante as épocas festivas, 

por haver uma grande busca pelas praias do litoral norte paulista.  

 

2.4.4 Congestionamento 

 

 A definição mais comum é a elevada concentração de veículos em uma via, 

deixando-a com uma velocidade reduzida, diminuindo a fluidez de tráfego. Uma 

elevada concentração de veículos em determinada via possui uma relação com o 

que entendemos por tempo ideal de deslocamento em determinado percurso e a 

partir dele estimar um tempo ideal de viagem. Isso é uma relação complexa e 

subjetiva pois se questionarmos diferentes pessoas a respeito desse “tempo ideal”, 

cada uma terá uma resposta diferente, o que nos dificultara em termos uma base de 

cálculo para esse tempo perdido. 

 Na rodovia ocorre pela alta concentração de veículos que buscam desfrutar 

as praias do litoral norte paulista, conflitando veículos com pedestres, por se tratar 

de uma rodovia que passa pelas praias, diminuindo o fluxo e o encontro com outras 

rodovias como em Bertioga, onde quem vem pela Rodovia Dom Paulo Rolim 

Loureiro (SP 098) com a Manoel Hyppólito Rego (SP 055) acabam entrelaçando na 

alça de acesso, diminuindo o fluxo e aumentando a capacidade de tráfego da 

mesma. (CINTRA, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Cruzamento de animais com alto fluxo de veículos no feriado de 01/05 
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2.4.5 Sinalização  

 

 Geralmente regida por norma nacional, o que garante um padrão de 

desenhos ou placas semelhantes em todo território nacional, a sinalização é dada 

como um dos fatores primordiais na rodovia, por suas diversas utilidades, como: 

orientação do sentindo da via, sinalização de obras ou curva perigosa a frente. 

Existem alguns tipos de sinalização que são adotadas na rodovia, que abaixo 

estão as utilizadas segundo classificação do DER: (www.der.sp.gov.br) 

 

• Sinalização Vertical 

• Sinalização Horizontal 

• Dispositivos Auxiliares 

• Sinais Luminosos 

• Sinalização Viva 

 

2.4.5.1 Sinalização Vertical 

 

 É a sinalização dada por placas vincadas verticalmente, o que garante a visão 

do motorista a grande distância da placa, normalmente é informam as obrigações, 

limitações, proibições, restrições do condutor na rodovia. (www.der.sp.gov.br) 

 

2.4.5.2 Sinalização Horizontal 

 

 Sinalização composta por marcações no pavimento, onde orientam por 

exemplo: locais onde a ultrapassagem é proibida, faixa de acostamento da rodovia, 

local de passagem de pedestres. (www.der.sp.gov.br) 
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2.4.5.3 Dispositivos auxiliares 

 

 São objetivos colocados na rodoviária de forma temporária ou permanente, 

normalmente de cores chamativas para tornar o percurso mais seguro e eficiente, 

são dispositivos auxiliares: cones, balizador móvel, cavaletes. (www.der.sp.gov.br) 

 

2.4.5.4 Sinais luminosos 

 

 São dados por faróis, como semáforos de automóveis ou pedestres, afim de 

controlar as passagens de automóveis ou pedestres em cruzamentos e vias. 

(www.der.sp.gov.br) 

 

2.4.5.5 Sinalização Viva 

 

 Esta sinalização relativamente nova, possui o intuito basicamente em orientar 

os condutores de veículos com árvores ou arbustos postados em curvas para melhor 

orientação da curva. (www.der.sp.gov.br) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Sinalização viva em curvas para orientar o condutor (DER, 2005) 
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2.5 MEDIDAS PARA MELHORIA NA FLUIDEZ DO TRÁFEGO NA RODOVIA 

MANOEL HYPPÓLITO REGO (SP 055) 

 

2.5.1 Operação liberação do acostamento 

 

 Na Rodovia em estudo, algumas medidas são adotadas para desafogar o 

fluxo de veículos em acesso à via, como na pascoa de 2018, a DER realizou a 

operação de liberação do acostamento na área de Bertioga entre o km 211 e km 

214, onde há sinalização de PMV indicando a liberação do acostamento, visando 

melhora na fluidez dos veículos que acessam a Manoel Hyppólito Rego (SP 055) 

pela Dom Paulo Rolim Loureiro (SP 098), popularmente conhecida como Mogi-

Bertioga, em direção a Riviera de São Lourenço ou outros bairros do litoral norte 

paulista. (www.der.sp.gov.br) 

 O uso do acostamento só pode ser feito se forem respeitados os itens abaixo: 

- O uso do acostamento só pode ser feito por veículos leves; 

- A velocidade máxima permitida é de 40km/h no acostamento e de 60 km/h na via; 

- O tráfego é permitido apenas quando os PMV’s instalados na rodovia estiverem 

sinalizando a liberação; 

- Os motoristas não devem parar, apenas se houver refúgios e ficar atentos ao sair 

ou entrar neles; (www.triunfoconcepa.com.br) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Lado utilizado no PMV com baixa 

fluidez de veículos 

 

  

 

 

 

Figura 20 – Lado utilizado no PMV com alta 

fluidez de veículos 
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2.5.2 Restrição dos veículos de carga 

 

 Os veículos de carga são restritos de circular na rodovia em época de grande 

fluxo, são sinalizados também por um PMV que fica instalado um pouco antes da 

entrada do trevo de Bertioga, indicando se pode ou não continuar naquele trecho. 

 Há o uso de balança que fica instalada no km 223 sentido Sul, para verificar a 

carga que não pode ultrapassar o PBT superior de 23 toneladas e comprimento total 

do veículo de 14 metros, entre o km 131 ao km 167 em ambos os sentidos. 

(www.der.sp.gov.br) 

 

2.5.3 Operação verão 

 

 Operação realizada pelas equipes “Operação Especial” que atuam entre o km 

210 e o km 232, auxiliando a UBA da região a analisar o tráfego e operações para 

garantir a segurança e fluidez do trecho em que opera. 

 A seguir, o quadro ilustra os recursos empregados na Rodovia Manoel 

Hyppólito Rego. 

 

Quadro 2 – Recursos utilizados na operação (Consórcio Operação Especial, 2012) 

RECURSOS QUANTIDADE 

Inspetores de Tráfego 3 

Guincho Leve 1 

Picape Pequena 1 

 

 Viaturas ficam posicionadas em visibilidade no trecho de Riviera de São 

Lourenço, km 212, analisando o tráfego para montagem das operações, conforme 

figura abaixo: 
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Figura 21 – Posicionamento das viaturas (Consórcio Operação Especial, 2012) 

 

 As operações são feitas de acordo com o volume de tráfego, não havendo 

horário para inicio, sendo responsabilidade do técnico analisar e decidir o inicio e 

término da operação. 

 Pode ser feitas duas operações onde o técnico atua, cabe a ele escolher, 

entre o sentido Bertioga – São Sebastião há a “operação Indaiá” e no sentido São 

Sebastião – Bertioga é feita a “operação Riviera”. (Consórcio Operação Especial, 

2012) 

 

2.5.3.1 Operação Indaiá 

 

 Nela consiste em melhorar o entrelaçamento dos veículos que chegam pela 

Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP 098) que acessam a Rodovia Manoel 

Hyppólito Rego (SP 055), reduzindo a lentidão dos veículos que já estão na SP 055. 

 Devido a geometria não favorável para um entrelaçamento de alto volume de 

tráfego, os veículos da SP 55 conflitam com os veículos que trafegam no eixo da 

rodovia. 

 Com a operação, os veículos que vem pela SP 55 são desviados para o 

acesso ao bairro Indaiá, com isso os veículos da SP 98 conseguem acessar a SP 55 

sem interferência dos veículos que estão nela, com maior espaço para os veículos 
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acessarem a rodovia, o entrelaçamento dos veículos são feitos a frente do viaduto, 

conforme mostra a figura abaixo: 

 

 

Figura 22 – Desvio feito na operação, melhorando a fluidez (Consórcio Operação Especial, 2012) 

 

 A operação é montada quando há um grande fluxo de veículos nas duas vias, 

normalmente de sexta-feira a noite ou sábado de manhã onde se dá a maior parte 

do fluxo voltada ao litoral, no sentido Bertioga – São Sebastião. (Consórcio 

Operação Especial, 2012) 

 

2.5.3.2 Operação Riviera 

 

 Com o grande volume de veículos que saem da Riviera de São Lourenço, km 

212, e acessam a rodovia Manoel Hyppólito Rego (SP 055), com numero intenso de 

veículos que circulam na rodovia, há dificuldades no entrelaçamento dos veículos, 

podendo causar acidentes e lentidão no trecho. 

 Com isso, a equipe canaliza com dispositivos de sinalização (cones), o 

usuário que entra na SP 55, força a utilizar a faixa de aceleração e não cruzar a 

faixa de rolamento, garantindo a acomodação dos veículos a frente, melhorando a 

fluidez e evitando colisões. 

 A operação é realizada aos domingos, quando há um fluxo grande de 

veículos na subida para a grande São Paulo. (Consórcio Operação Especial, 2012) 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 MATERIAIS  

 

 A pesquisa basicamente foi feita de acordo com referências bibliográficas, 

relatórios da rodovia Manoel Hyppólito Rego (SP 055), cedidos pelo Eng.º Márcio 

Vilar e materiais relacionados no site do DER. 

 O desenvolvimento contará com a contagem do VDM da rodovia, devido ao 

fato do contador existente na área de Bertioga estar sem contrato e não estar em 

funcionamento, a contagem será feita manualmente, verificando a capacidade da 

rodovia, concluindo se é viável a duplicação da rodovia ou apenas medidas de 

tráfego que já são tomadas atualmente durante os períodos saturados são 

suficientes para a fluidez da mesma. 

 

3.2 PESQUISA 

 

3.2.1 visita técnica  

 

 Algumas visitas foram realizadas, tanto na rodovia em estudo quanto a central 

do DER de Cubatão que é responsável pela mesma. 

 A visita é importante para o conhecimento, para ver como está as condições 

de tráfego no período, verificando a fluidez em dias normais e durante feriados como 

o período de carnaval e primeiro de maio, que teve fluxo intenso, travando trechos 

da rodovia. 
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3.2.2 métodos 

 

 As pesquisa foram desenvolvidos através de referencias passadas pelo nosso 

orientador e ouvindo pessoas experientes da região sobre as obras na época. 

 Materiais essenciais fornecidos pelo Eng.º Márcio Vilar, como os relatórios de 

consórcio operação verão da época de 2012, que visavam melhorar a fluidez de 

tráfego do trecho mais crítico em Bertioga, devido ao encontro da rodovia SP 98 com 

a SP 55, conhecimentos sobre a rodovia e algumas apostilas de engenharia do 

tráfego. 

 Para TCC 2, será verificado manualmente o fluxo de veículos durante um 

período saturado e verificar a capacidade de tráfego da mesma se comporta ou é 

necessário obras para melhoria. 

 

3.2.3 congressos 

 

 Para o segundo semestre do ano de 2018, após apresentação e aprovação 

em TCC 1, o grupo irá se inscrever nos congressos de trabalhos de iniciação 

científica, que são: o COBRIC – Congresso Brasileiro de Iniciação Científica e o 

CONIC – Congresso Nacional de Iniciação Científica. 
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