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1 INTRODUÇÃO 

O presente relatório apresenta os estudos de impacto de tráfego relativos à implantação do 
Estação Guanabara, novo empreendimento residencial e comercial da empresa BDI REALTY 
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 01 LTDA, que ficará localizado no município de Campinas, 
em terreno adjacente ao cruzamento entre a Avenida Brasil e a Avenida Barão de Itapura. A 
Figura 1.1 indica a localização do empreendimento. 

Nesse terreno, apresentado em vista ampliada na Figura 1.2, ainda existem as edificações da 
antiga estação ferroviária da Linha Mogiana, chamada justamente de Estação Guanabara. 

Esses edifícios, tombados pela Prefeitura de Campinas, serão preservados pelo projeto de 
Parcelamento do Solo. O Projeto Arquitetônico elaborado para os lotes gerados do 
parcelamento, que explorou o coeficiente de aproveitamento de 3,24, propôs um modelo de 
ocupação, apresentado na Figura 1.3, conta com a implantação de: 

• 1.160 unidades residenciais, distribuídas em 8 torres (7 exclusivamente residenciais e 
uma de uso misto); 

• 1.300 m² de área bruta locável destinados à implantação de lojas no térreo e 1º 
pavimento da torre mista; 

• Três torres comerciais totalizando 25.937 m² de área bruta locável. 

Conforme pode ser observado também na Figura 1.3, o projeto prevê a implantação de novas 
vias públicas passando por dentro do terreno do empreendimento, enquanto o Plano de 
Ocupação prevê novas edificações. 

Nesse contexto, o presente relatório apresenta os resultados do estudo de tráfego que teve 
os seguintes principais objetivos: 

• Determinar, através de pesquisas de campo, o tráfego que passa atualmente pelo 
sistema viário de entorno da Estação Guanabara; 

• Estimar o tráfego que será gerado com a ocupação de todos os setores do 
empreendimento Estação Guanabara; 

• Estimar de que forma se dará a redistribuição do tráfego da região após a implantação 
do novo empreendimento, incluindo a construção das novas vias urbanas previstas em 
projeto; 

• Realizar uma análise detalhada do sistema viário em termos de capacidade, buscando 
determinar os pontos de saturação atuais e futuros; 

• Propor alternativas e melhorias que proporcionem fluidez adequada ao sistema em 
estudo, já considerando o tráfego adicional gerado pelo novo empreendimento. 

A metodologia de trabalho seguiu as recomendações da Prefeitura de Campinas, incluindo 
extensas pesquisas de campo e revisão bibliográfica detalhada para estimativa do tráfego 
gerado, bem como a utilização do processo de microssimulação para as análises de 
capacidade. 
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Figura 1.1: Localização do Empreendimento 

 

 

Figura 1.2: Terreno da Estação Guanabara 
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Figura 1.3: Modelo de Projeto Arquitetônico 
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2 TRÁFEGO GERADO 

2.1 Características do Empreendimento em Estudo 

2.1.1 Características do Projeto 

Conforme abordado no capítulo 1, o novo empreendimento Estação Guanabara será 
implantado no terreno onde ficava a antiga estação ferroviária da Linha Mogiana, chamada 
justamente de Estação Guanabara. 

A Figura 2.1 apresenta o terreno em vista ampliada, indicando as edificações dessa antiga 
estação, tombadas pela Prefeitura Municipal de Campinas. 

Já a Figura 2.2 apresenta o modelo de projeto arquitetônico da futura ocupação, 
demonstrando, os possíveis tipos de ocupação do terreno. 

O projeto elaborado para os lotes gerados do parcelamento, que explorou o coeficiente de 
aproveitamento de 3,24, propôs um modelo de ocupação que conta com a implantação de: 

• 1.160 unidades residenciais, distribuídas em 8 torres (7 exclusivamente residenciais e 
uma de uso misto); 

• 1.300 m² de área bruta locável destinados à implantação de lojas no térreo e 1º 
pavimento da torre mista; 

• Três torres comerciais totalizando 25.937 m² de área bruta locável. 

Além disso, as edificações da antiga estação ferroviária serão mantidas em áreas públicas. 

A Tabela 2.1 apresenta, de acordo a nomenclatura indicada na Figura 2.2, as características 
estimadas de cada um dos setores do Estação Guanabara. 

 
Figura 2.1: Terreno da Estação Guanabara e Edificações Tombadas 
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Figura 2.2: Modelo do Plano de Ocupação das Edificações  
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Tabela 2.1: Quadro de Áreas 

 

 

2.1.2 Considerações sobre os Horários de Pico 

Diferentes tipos de empreendimento possuem maior concentração de viagens de entrada e 
saída em diferentes horários do dia e, portanto, têm seus impactos no sistema viário adjacente 
mais concentrados nesses diferentes momentos do dia. 

Enquanto alguns tipos de uso específicos têm grande concentração de viagens próximo do 
meio-dia (escolas e restaurantes, por exemplo), no período noturno (algumas fábricas ou 
faculdades), ou aos fins de semana (opções de lazer), a grande maioria dos empreendimentos 
tem maior movimentação de veículos no início da manhã e no fim da tarde dos dias úteis, 
exatamente os horários em que se concentram os congestionamentos nas diversas cidades. 

É exatamente esse o caso do Estação Guanabara, que contará com: 

• Escritórios: Grande movimentação de funcionários chegando para o trabalho no início 
da manhã e saindo no fim da tarde; 

• Apartamentos residenciais: Grande movimentação de moradores saindo para trabalho 
ou estudo no início da manhã e retornando no fim da tarde; 

• Lojas: Maior distribuição ao longo do dia para a maior parte dos tipos de comércio e 
maior concentração ao fim da tarde e início da noite no caso de supermercados. 

Considerando essas características do empreendimento, o cálculo da geração de viagens 
(assim como as contagens de tráfego e as análises de capacidade) apresentado a seguir foi 
voltado para os horários de pico da manhã e da tarde. 

2.2 Metodologia de Cálculo de Geração de Tráfego 

Uma das metodologias desenvolvidas especificamente para estimar o tráfego de novos Polos 
Geradores de Tráfego (PGTs) consta nos boletins divulgados pela CET-SP (Companhia de 
Engenharia de Tráfego de São Paulo). Nestes trabalhos, desenvolvidos desde a década de 70, 
são apresentadas equações que permitem calcular o tráfego gerado com base em 
características particulares dos futuros empreendimentos, como área útil, número de vagas 
de garagem ou número de empregados. 

Entretanto, os boletins da CET, além de em alguns casos apresentarem-se desatualizados, não 
tratam da geração de tráfego de empreendimentos de determinadas finalidades específicas, 
como é o caso dos edifícios residenciais. 

Por essa razão, a geração de tráfego tem sido objeto de estudo e de publicações acadêmicas, 
que buscam estabelecer modelos de geração de tráfego abrangendo um número maior de 

Setor Uso ABL - Comercial (m²) Unidades - Residencial Área Terreno (m²)

Lote 01 Comercial 8.055,00 - 3.312,90

Lote 02 Residencial - 208 5.402,31

Lote 03 Residencial - 200 6.229,64

Lote 04 A Residencial - 180 4.081,31

Lote 04 B Residencial - 180 4.076,02

Lote 04 C Misto 12.491,88 294 10.498,16

Lote 05 Residencial - 98 5.438,23

Lote 06 Comercial 6.690,00 - 3.294,00
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tipos de PGTs. Ainda assim, a bibliografia existente ainda apresenta falhas e não aborda 
diversos tipos de empreendimentos. 

Por conta da escassez de metodologia publicada no Brasil, buscam-se em publicações 
estrangeiras os dados que permitam estimar de forma adequada o tráfego gerado por novos 
empreendimentos. 

Estudos realizados pelo Institute of Transportation Engineers (ITE) norte-americano são 
bastante amplos e detalhados, apresentando taxas e equações para o cálculo de geração de 
tráfego para mais de cem diferentes tipos de uso do solo, incluindo empreendimentos 
residenciais, industriais e comerciais.  As pesquisas em que se baseia a metodologia do ITE 
foram realizadas nos Estados Unidos e Canadá desde 1960, e passam constantemente por 
atualizações, com novos dados incluídos até hoje. 

De forma similar aos estudos publicados no Brasil, os estudos publicados pelo ITE no Trip 
Generation Manual consistem em analisar o tráfego em vários empreendimentos de 
características similares, relacionando os dados obtidos através de contagens de tráfego com 
determinadas variáveis independentes que influenciam na magnitude do tráfego existente, e 
determinando taxas e equações que permitem a estimativa do tráfego gerado por novos 
desenvolvimentos. 

As variáveis independentes são dados referentes ao empreendimento que interferem na 
dimensão do tráfego. Nos empreendimentos industriais, por exemplo, as variáveis são 
número de empregados, área total construída e etc. Já nos empreendimentos residenciais, é 
tomado como base o número de unidades habitacionais. 

Apesar da ampla utilização da metodologia proposta pelo ITE no Brasil, devido às várias 
diferenças entre os sistemas de transportes dos dois países, muitas vezes a aplicação desses 
dados gera volumes de tráfego incompatíveis com a realidade brasileira, estimando um fluxo 
muito mais elevado que aquele observado em empreendimentos no Brasil1. 

De fato, o próprio manual do ITE afirma que as características locais têm influência na geração 
de tráfego e recomenda que sejam feitas pesquisas locais para aferir os resultados e validar 
sua utilização para diferentes regiões dos EUA e também em outros países. 

As mesmas observações e recomendações foram também feitas por Gonçalves (2012) e 
Portugal (2012) em estudos que abordam as metodologias disponíveis para estimativas de 
geração de tráfego. 

Assim, em decorrência da falta de estudos que apresentem taxas ou equações de geração de 
tráfego atualizadas e compatíveis com a realidade brasileira, é usual que, em estudos de 
tráfego específicos, sejam realizadas novas pesquisas, tomando como base o tráfego gerado 
de empreendimento já existente, de mesma finalidade daquele em estudo, e que diariamente 
gera um determinado volume de tráfego que pode ser contado. 

 

1 Vale notar também que, de acordo com o próprio manual, as pesquisas do ITE são sempre realizadas em locais que têm 

pouco acesso ao transporte público e reduzida possibilidade de realização de viagens a pé e de bicicleta, usando como 
amostra, portanto, empreendimentos que têm uma grande proporção das viagens realizadas utilizando automóvel. Com isso, 
são produzidas, taxas de geração de tráfego elevadas, mesmo em relação a determinados locais dos EUA, onde a possibilidade 
da utilização de outros modais é maior. Essas taxas elevadas são produzidas de forma intencional, já que vão a favor da 
segurança quando se considera o impacto no tráfego causado por novos empreendimentos. 
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A partir dos volumes levantados na entrada e saída desse empreendimento existente, faz-se 
uma analogia entre esses volumes e determinada variável independente relacionada ao 
empreendimento existente (número de apartamentos, por exemplo), obtendo-se novas taxas 
de geração de viagens específicas para aquele determinado tipo de uso. 

No presente estudo, foi utilizada para o cálculo do tráfego gerado a metodologia de analogia 
com empreendimentos existentes. 

Os itens a seguir apresentam de forma detalhada os cálculos realizados.  

2.3 Determinação das Taxas de Geração de Tráfego 

2.3.1 Escritórios 

Para o caso dos edifícios de escritórios, a estimativa do tráfego gerado foi baseada em 
pesquisas realizadas no edifício Office Park, localizado no bairro do Cambuí, na cidade de 
Campinas. 

Essas pesquisas envolveram: 

• Contagem de entrada e saída de veículos na garagem do próprio edifício, 
determinando as viagens diretas; 

• Contagem de entrada e saída de pessoas no térreo do edifício; 

• Entrevistas com as pessoas que entravam no edifício a pé, com perguntas acerca de 
suas viagens de chegada e de saída do Office Park. Com isso, foi possível determinar 
quantas pessoas chegaram ao prédio vindo efetivamente a pé, quantas utilizaram o 
transporte público e quantas na verdade utilizaram veículo próprio, mas estacionaram 
em outros locais (em vagas públicas ou estacionamentos pagos); 

• A partir da contagem de pessoas e dos resultados das entrevistas, foi possível 
determinar as viagens indiretas. 

Somando as viagens diretas e indiretas geradas pelo Office Park e considerando sua área 
locável, que é de 1.800 m², foi possível determinar taxas de geração de viagens para edifícios 
de escritórios. 

A Figura 2.3 apresenta a localização do Office Park. 

A Tabela 2.2 apresenta: 

• Os resultados das contagens de tráfego realizadas no Office Park, referentes aos 
horários de pico da manhã e da tarde; 

• A área bruta locável (ABL) do empreendimento; 

• As taxas de geração de tráfego calculadas a partir da relação entre as duas informações 
acima. 
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Figura 2.3: Office Park Cambuí – Localização 

 

 
Tabela 2.2: Taxas de Geração de Viagens – Escritórios 

Baseadas no Office Park Cambuí 

 

 

2.3.2 Apartamentos Residenciais 

Para o caso dos apartamentos residenciais, a determinação das taxas de geração de viagens 
foi baseada em contagens do tráfego de entrada e saída realizadas no acesso a três diferentes 
edifícios residenciais (El Greco, Pajuçara e Ponta Verde) no bairro do Cambuí, na cidade de 
Campinas. A Figura 2.4 apresenta a localização desses três edifícios. 

Com base nessas diversas contagens e nas características de cada conjunto de edifícios, 
principalmente o número de apartamentos, foi possível determinar taxas de geração de 
viagens por unidade habitacional. 

A Tabela 2.3 apresenta: 

 Leves  Pesados  Leves  Pesados 

Entrada 30 0 4 0

Saída 7 0 31 0

Entrada 1,64 0,00 0,22 0,00

Saída 0,41 0,00 1,73 0,00

Contagens Office Park Cambuí 1.800

Parâmetro  ABL (m²) Movimento
Hora Pico Manhã  Hora Pico Tarde 

Taxas de Geração de Viagens 

por 100 m² de Área Locável
-
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• A soma dos resultados das contagens de tráfego realizadas nos edifícios El Greco, 
Pajuçara e Ponta Verde, referentes aos horários de pico da manhã e da tarde; 

• O número total de apartamentos dos três edifícios; 

• As taxas de geração de tráfego calculadas a partir da relação entre as duas informações 
acima. 

Figura 2.4: Diversos Conjuntos de Edifícios Residenciais no Cambuí – Localização 

 

 

Tabela 2.3: Taxas de Geração de Viagens – Apartamentos Residenciais 

Baseadas em Diversos Conjuntos de Edifícios Residenciais no Cambuí em Campinas 

 

 

2.3.3 Lojas 

De acordo com a proposta de ocupação apresentada, o pavimento térreo e de sobreloja de 
um dos edifícios (edifício misto) serão destinados à implantação de comércio e serviços. 

O projeto, no entanto, não prevê exatamente os tipos de lojas que serão implantadas em cada 
local, já que esses espaços serão disponibilizados para aluguel e instalação dos comércios que 
tenham interesse em se estabelecer ali. 

 Leves  Pesados  Leves  Pesados 

Entrada 14 0 39 0

Saída 35 0 16 0

Entrada 0,08 0,00 0,23 0,00

Saída 0,20 0,00 0,09 0,00

 Hora Pico Tarde 

Apartamentos Cambuí 

(Total)
172

Taxas de Geração de 

Viagens por Apto
-

Parâmetro
 Número de 

Aptos 
Movimento

Hora Pico Manhã
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Por exemplo, essas áreas podem ser locadas por pequenas lojas (farmácia, banco, academia), 
por restaurantes e lanchonetes, ou até mesmo por lojas maiores, como magazines ou 
supermercados. 

Considerando a indefinição em relação à ocupação específica das lojas, para o cálculo do 
tráfego gerado, optou-se por utilizar como base o empreendimento The Mall, localizado 
também no município de Campinas. Esse empreendimento é um mall urbano que possuí um 
supermercado, diversas lojas de menor porte e alguns escritórios. A Figura 2.5 apresenta a 
localização desse empreendimento. 

Com base nas contagens e nas características do The Mall, foi possível determinar taxas de 
geração de viagens de acordo com a Área Bruta Locável (ABL). 

A Tabela 2.4 apresenta: 

• Os resultados das contagens de tráfego realizadas no The Mall, referentes aos horários 
de pico da manhã e da tarde; 

• A ABL total desse empreendimento; 

• As taxas de geração de tráfego calculadas a partir da relação entre as duas informações 
acima. 

 
Figura 2.5: The Mall Campinas – Localização 
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Tabela 2.4: Taxas de Geração de Viagens – Lojas 

Baseadas em Contagens no The Mall Campinas 

 

 

2.3.4 Edifícios Institucionais 

Conforme citado anteriormente, os prédios tombados da antiga estação ferroviária serão 
mantidos, passando a estarem em áreas públicas que serão doadas para a Prefeitura de 
Campinas, dentro do processo de parcelamento do solo. 

Apesar de ainda não haver uma definição concreta em relação ao uso dessas áreas, a 
expectativa é que os prédios sejam destinados a centros culturais para exposições e eventos. 

A observação da movimentação de veículos em áreas similares a essas indica um impacto 
praticamente inexistente nos horários de pico do sistema viário, já que as viagens ligadas a 
esses locais são mais concentradas nos finais de semana e em horários alternativos, sem 
relação com o início da manhã e fim da tarde, como é o caso das viagens de trabalho. 

Dessa forma, e considerando os fatores acima, foi desconsiderada a influência das áreas 
institucionais na geração de tráfego. 

2.4 Cálculo do Tráfego Gerado 

As Tabelas 2.5 a 2.7 apresentam o cálculo gerado por todos os setores do Estação Guanabara, 
conforme descrito a seguir: 

• Escritórios: 

A Tabela 2.5 apresenta a área locável total de todos as torres de escritórios previstos, 
indicando também o tráfego gerado calculado a partir das taxas apresentadas na 
Tabela 2.2, baseadas em contagens realizadas no Office Park Cambuí. 

• Apartamentos: 

A Tabela 2.6 apresenta o número de apartamentos de todas as torres residenciais 
previstas, indicando também o tráfego gerado calculado a partir das taxas 
apresentadas na Tabela 2.3, baseadas em contagens realizadas em três edifícios 
residenciais (El Greco, Pajuçara e Ponta Verde) localizados no Cambuí, em Campinas. 

• Lojas: 

A Tabela 2.7 apresenta a área locável de todas as lojas previstos, indicando também o 
tráfego gerado calculado a partir das taxas apresentadas na Tabela 2.4, também 
baseadas em contagens realizadas no The Mall, em Campinas. 

A Tabela 2.8 apresenta o total do tráfego gerado pelo empreendimento, representado pela 
soma dos fluxos apresentados nas tabelas anteriores. Como se pode observar nessa tabela, o 

 Leves  Pesados  Leves  Pesados 

Entrada 74 1 148 0

Saída 49 1 172 0

Entrada 2,47 0,03 4,93 0,00

Saída 1,63 0,03 5,73 0,00

 Hora Pico Tarde 

The Mall (Campinas) 3.000

Taxa de Geração de Viagens 

por 100 m² de ABL
-

Parâmetro
 Área Bruta 

Locável (m²) 
Movimento

Hora Pico Manhã
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tráfego gerado irá totalizar (entrada + saída) um volume de 931 veículos no horário mais crítico 
do dia (pico da tarde). 

 

Tabela 2.5: Estimativa de Tráfego Gerado – Escritórios 

 

 
Tabela 2.6: Estimativa de Tráfego Gerado – Apartamentos Residenciais 

 

 

Tabela 2.7: Estimativa de Tráfego Gerado – Lojas 

 

 

Tabela 2.8: Estimativa de Tráfego Gerado – Total 

 

 

  

 Leves  Pesados  Leves  Pesados 

Entrada 426 0 57 0

Saída 107 0 448 0

Empreendimento
 Área Bruta Locável 

(m²) 
Movimento

Hora Pico Manhã  Hora Pico Tarde 

Escritórios 25.937

 Leves  Pesados  Leves  Pesados 

Entrada 94 0 263 0

Saída 236 0 108 0

Empreendimento  Apartamentos Movimento
 Hora Pico Tarde 

Residenciais 1.160

Hora Pico Manhã

 Leves  Pesados  Leves  Pesados 

Entrada 13 0 26 0

Saída 9 0 30 0
Lojas 1.300

Empreendimento
 Área Bruta Locável 

(m²) 
Movimento

Hora Pico Manhã  Hora Pico Tarde 

 Leves  Pesados  Leves  Pesados 

Entrada 426 0 57 0

Saída 107 0 448 0

Entrada 94 0 263 0

Saída 236 0 108 0

Entrada 13 0 26 0

Saída 9 0 30 0

Entrada 534 0 346 0

Saída 352 0 586 0

Residenciais

Lojas

Empreendimento Movimento
Hora Pico Manhã  Hora Pico Tarde 

Escritórios

Total
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2.5 Distribuição do Tráfego Gerado pelas Zonas de Origem e Destino 

Após a determinação do volume de tráfego gerado total, foi necessário realizar uma 
estimativa da distribuição do tráfego pelas principais zonas de Origem e Destino do sistema 
viário, que representam os bairros adjacentes (Cambuí, Centro, Primeiro de Março, etc.) e 
também as principais vias que dão acesso à região em estudo (Avenida Andrade Neves, 
Avenida Brasil, Avenida Orozimbo Maia, etc). 

A estimativa dessa distribuição foi realizada com base no modelo gravitacional, sendo que a 
atratividade de cada zona depende de seu tamanho (população fixa e flutuante) e de sua 
localização. 

Quanto mais próxima em relação ao Estação Guanabara, maior será a atratividade de 
determinada zona em relação a viagens ligadas ao novo empreendimento. Da mesma forma, 
quanto mais populosa uma zona, maior sua atratividade. 

A Tabela 2.9 apresenta a distribuição percentual das viagens entre as diversas zonas de 
tráfego. 

A Figura 2.6 apresenta a localização das diversas zonas na rede que representa o sistema viário 
em estudo. Os detalhes da elaboração dessa rede são apresentados no capítulo 4. 

 

 
Tabela 2.9: Distribuição Percentual do Tráfego Gerado por Origens/Destinos Principais 
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Figura 2.6: Localização das Zonas de Origem e Destino 
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2.6 Tráfego Gerado por Empreendimento Adjacente: Tegra Grand Guanabara 

Além do tráfego gerado pelo empreendimento Estação Guanabara, objeto do presente 
estudo, foi importante considerar, também, o tráfego gerado por outro empreendimento em 
fase final de desenvolvimento na região: o conjunto de edifícios residenciais da empresa 
Tegra, chamado de Grand Guanabara. 

A Figura 2.7 indica a localização desse empreendimento que, de acordo com informações 
disponíveis, contará com 346 apartamentos residenciais. 

De forma similar ao adotado para as torres residenciais do Estação Guanabara, para o cálculo 
do tráfego gerado pelo Grand Guanabara, tomou-se como base contagens de entrada e saída 
de veículos em edifícios residenciais existentes no bairro do Cambuí (ver item 2.3.2). 

A Tabela 2.10 apresenta os resultados do cálculo do tráfego gerado para o empreendimento 
da Tegra. 

A distribuição das viagens entre as zonas de origem e destino adotada foi a mesma 
apresentada no item 2.4. 

 

Figura 2.7: Localização do Empreendimento Tegra Grand Guanabara 

 

 

Tabela 2.10: Tráfego Gerado pelo Empreendimento Tegra Grand Guanabara 

  

 Leves  Pesados  Leves  Pesados 

Entrada 28 0 78 0

Saída 70 0 32 0

Tegra Gran 

Guanabara
346

Empreendimento  Apartamentos Movimento
Hora Pico Manhã  Hora Pico Tarde 
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3 ACESSO AO EMPREENDIMENTO E SISTEMA VIÁRIO IMPACTADO 

3.1 Considerações Iniciais 

Como o novo empreendimento será um PGT (Polo Gerador de Tráfego), é natural que os fluxos 
gerados por ele tenham algum tipo de influência em diferentes partes do sistema viário da 
região. 

O impacto de tráfego em regiões mais distantes do terreno de implantação do novo PGT é 
pouco representativo, pois o tráfego gerado é distribuído e diluído pelo sistema viário 
adjacente. Já nas vias próximas do empreendimento o impacto é maior, pois ali se concentram 
todos os veículos que acessam suas dependências, representando aumento mais significativo 
na utilização da capacidade das vias. 

Dessa forma, os itens a seguir apresentam o sistema viário adjacente, que deverá receber 
impacto mais significativo do tráfego gerado, e o sistema viário proposto interno ao 
empreendimento, que se conectará diretamente ao viário existente. 

3.2 Sistema Viário Adjacente 

Conforme abordado anteriormente, além da implantação dos edifícios residenciais e 
comerciais, o projeto do Estação Guanabara prevê também a implantação de novas vias 
públicas, que se conectarão ao sistema viário urbano existente e permitirão acesso aos 
diversos setores do empreendimento. 

Enquanto o item 3.3, a seguir, aborda as características desse sistema viário interno, o 
presente item apresenta as características do sistema viário existente nas adjacências do 
terreno da Estação Guanabara.  

A Figura 3.1 indica as principais vias públicas adjacentes, sendo todas elas descritas a seguir: 

• Vias principais (Figura 3.1a): 

o Avenida Brasil: Importante via que corre na direção sudeste-noroeste, 
conectando o Cambuí com a região do Guanabara e seguindo até a rodovia 
SP065 (mudando de nome para Avenida Cônego Antônio Roccato). Opera em 
mão dupla, com duas faixas por sentido no trecho do Estação Guanabara. 

o Avenida Barão de Itapura: Importante via que corre na direção sudoeste-
nordeste, conectando a Rodoviária de Campinas até a Lagoa do Taquaral, 
passando próxima à região central de Campinas e adjacente ao bairro da 
Guanabara. Opera em sentido único para o nordeste (sentido Taquaral), com 
quatro faixas no trecho adjacente ao terreno do Estação Guanabara. 

o Rua Tiradentes: Via paralela à Avenida Barão de Itapura, que corre no sentido 
contrário (sentido sudoeste), funcionando como um binário dessa avenida. A 
Rua Tiradentes, no entanto, possui menor capacidade (duas faixas de tráfego) 
e não possui a mesma extensão da Barão de Itapura, de modo que os trajetos 
no sentido sudoeste utilizam a Rua Tiradentes em composição com outras vias, 
como a Rua Mario Siqueira. 

o Rua Mario Siqueira: Via paralela à Avenida Barão de Itapura, adjacente ao 
terreno do Estação Guanabara. Em determinado trecho, funciona também 
como binário da Barão de Itapura, porém possui apenas uma faixa de tráfego. 
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o Rua Cândido Gômide: Via de mão dupla, com uma faixa de tráfego por sentido, 
perpendicular à Avenida Barão de Itapura. Recebe tráfego de menor volume se 
comparada às demais vias citadas acima. 

o Rua Camargo Paes: Via de menor importância, que completa o quadrilátero ao 
entorno do terreno do Estação Guanabara. Essa rua, também paralela e de 
sentido oposto à Avenida Barão de Itapura, possui duas faixas de tráfego. 

o Balão do Timbó: Dispositivo existente no cruzamento entre a Avenida Brasil e 
as ruas Dona Joana de Gusmão e Alberto Faria, logo ao norte do terreno da 
Estação Guanabara. A Figura 3.2 indica em vista ampliada esse cruzamento, 
onde já atualmente é observada a formação de filas nos horários de pico. 

• Vias locais que darão acesso ao Estação Guanabara a partir das vias troncais (Figura 
3.1b): 

o Praça Mauá: Conecta a Avenida Barão de Itapura à Rua Mário Siqueira. 

o Praça Dr. Antônio Álvares Lobo: Conecta a Avenida Barão de Itapura à Rua 
Mário Siqueira. 

o Rua Felipe dos Santos: Via que conecta o terreno do Estação Guanabara à 
Avenida Brasil.  Atualmente funciona em mão dupla no trecho próximo ao 
empreendimento (rua sem saída) e em sentido único no trecho próximo à 
avenida (sentido da avenida para o empreendimento). 

o Rua Professor João Lourenço Rodrigues: Via que conecta o terreno do Estação 
Guanabara à Avenida Brasil. Atualmente funciona em mão dupla. 
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Figura 3.1a: Sistema Viário Adjacente – Vias Principais Existentes 

 

 

Figura 3.1b: Sistema Viário Adjacente – Vias Locais Existentes 
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Figura 3.2: Balão do Timbó  

 

 

3.3 Sistema Viário Interno 

A Figura 3.3 apresenta o modelo de ocupação do Estação Guanabara, já incluindo o sistema 
viário interno que será construído. 

Conforme se pode observar nessa figura, serão implantadas duas vias paralelas à Avenida 
Barão de Itapura e três vias mais curtas conectando as duas primeiras, de forma perpendicular 
à Barão de Itapura. 

Além disso, será implantada uma rua sem saída, dando acesso a um novo conjunto de edifícios 
residenciais. 

A Figura 3.4 apresenta, sobre esse mesmo projeto, a indicação dos sentidos propostos para as 
vias que serão implantadas. Como se pode observar nessa figura, a principal via interna 
proposta, paralela à Avenida Barão de Itapura, deverá ser de mão dupla, com duas faixas por 
sentido. 

O item 6.5 do capítulo 6 apresenta em detalhe as melhorias propostas para o sistema viário 
adjacente ao empreendimento em estudo, além de novos trajetos resultantes dessas 
melhorias. 
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Figura 3.3: Sistema Viário Interno – Vias Propostas 

 

 

Figura 3.4: Sistema Viário Interno – Sentido das Vias Propostas 
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4 TRÁFEGO NORMAL 

4.1 Considerações Iniciais 

4.1.1 Definição 

Para realizar análises de capacidade nas vias adjacentes a um empreendimento a ser 
implantado, é necessário estimar não só o tráfego que será gerado por ele, mas também o 
tráfego normal dessas vias. 

Define-se como o tráfego normal do trecho aquele que já pode ser observado nas vias, mesmo 
antes da existência do empreendimento. 

4.1.2 Considerações sobre os Horários de Pico 

Conforme abordado no item 2.1.2, na grande maioria dos casos, os horários críticos em 
relação às análises de capacidade de tráfego são aqueles do início da manhã e do fim da tarde, 
quanto se concentram a maior parte das viagens de ida e volta entre casa e trabalho ou 
estudo. 

No caso específico do sistema viário em estudo, a existência de escolas localizadas próximas 
ao terreno do Estação Guanabara faz com que exista também um pico de concentração de 
veículos próximo ao meio-dia, quando há um horário de entrada e saída de alunos. 

Entretanto, conforme também citado no item 2.1.2, por conta das características do projeto 
do Estação Guanabara, espera-se que as viagens geradas pelo novo empreendimento tenham 
maior concentração nos picos de início da manhã e de fim da tarde. 

Por essa razão, todos os cálculos realizados no presente estudo, assim como as contagens de 
tráfego, foram voltados para os picos da manhã e da tarde. 

4.2 Contagens Volumétricas 

A fim de determinar os volumes de tráfego normal nos pontos analisados neste estudo, foram 
realizadas contagens de tráfego direcionais. 

Essas contagens foram realizadas nos dias 16 a 19 de agosto de 2016 (terça a sexta-feira), com 
duração de 4 horas (das 07:00 às 09:00 das 17:00 às 19:00 horas)2. 

A Figura 4.1 apresenta a localização dos vários pontos de contagem em relação ao 
empreendimento em estudo, enquanto as Figuras 4.2 a 4.14 apresentam os movimentos 
contados em cada um desses pontos. 

A Tabela 4.1 (a e b) apresenta um resumo dos fluxos contabilizados de pico da manhã (das 
08:00 às 09:00 horas) e de pico da tarde (das 17:00 às 18:00 horas), nomeados de acordo com 
as Figuras 4.2 a 4.14. 

Os resultados completos destas contagens de tráfego realizadas para o presente estudo 
encontram-se no Anexo A deste relatório. 

 

2 No momento da elaboração da presente revisão dos estudos de tráfego relacionados empreendimento Estação 
Guanabara (fim de 2020 e início de 2021), o tráfego observado nas vias do entorno se encontra significativamente 
reduzido em relação aos volumes normais da região, em função de restrições ligadas à pandemia do vírus Covid-
19. Por essa razão, optou-se por não realizar novas pesquisas de campo, utilizando-se contagens de veículos 
realizadas na região em 2016. 
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Figura 4.1: Localização dos Pontos de Contagem 

 

 

Figura 4.2: Movimentos Contados – Ponto 1 
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Figura 4.3: Movimentos Contados – Ponto 2 

 

Figura 4.4: Movimentos Contados – Ponto 3 
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Figura 4.5: Movimentos Contados – Ponto 4 

 

Figura 4.6: Movimentos Contados – Ponto 5 
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Figura 4.7: Movimentos Contados – Ponto 6 

 

Figura 4.8a: Movimentos Contados – Ponto 7 
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Figura 4.8b: Movimentos Contados – Ponto 7 

 

Figura 4.9: Movimentos Contados – Ponto 8 
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Figura 4.10a: Movimentos Contados – Ponto 9 

 

Figura 4.10b: Movimentos Contados – Ponto 9 
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Figura 4.11: Movimentos Contados – Ponto 10 

 

Figura 4.12: Movimentos Contados – Ponto 11 
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Figura 4.13: Movimentos Contados – Ponto 12 

 

Figura 4.14: Movimentos Contados – Ponto 13 
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Tabela 4.1a: Fluxos de Tráfego – 2016 – Pico Manhã e Tarde (Ponto 1 até o Ponto 7) 

 

  

Movimento
Leves 

Manhã

Pesados 

Manhã

Leves 

Tarde

Pesados 

Tarde

1A: Av. Barão de Itapura - R. Eng. Cândido Gômide 155 2 232 0

1B: Av. Barão de Itapura - Pista Esquerda 1100 12 604 11

1C: Av. Barão de Itapura - Pista Direita 1180 53 810 55

1D: R. Eng. Cândido Gômide - Av. Barão de Itapura pista direita 251 2 232 0

1E: R. Eng. Cândido Gômide - Av. Barão de Itapura pista esquerda 152 0 90 0

2A: Av. Barão de Itapura (Pista da Direita) - R. Dr. Antônio Álvares Lôbo (S) 67 0 111 0

2B: R. Dr. Antônio Álvares Lôbo (S) - Av. Barão de Itapura (Pista da Direita) 157 3 140 1

2C: Av. Barão de Itapura (Pista da Esquerda) - R. Dr. Antônio Álvares Lôbo (N) 34 0 77 0

2D: R. Barão Geraldo de Rezende - Av. Barão de Itapura (L) 236 2 201 0

2E: Av. Barão de Itapura (L) - R. Francisco Glicério 418 6 194 2

2F: R. Travessa Pérez Y Marin - Av. Barão de Itapura (L) 64 0 117 0

2G: Av. Barão de Itapura (O) -  R. José Paulino 142 16 99 16

3A: Av. Barão de Itapura (O) - Praça Mauá (Pista da Esquerda) 109 0 84 0

3B: Av. Barão de Itapura (O) - Praça Mauá (Pista da Direita) 48 0 59 0

3C: Av. Barão de Itapura (O) - Av. Barão de Itapura (L) - Pista da Esquerda 1118 24 766 10

3D: Av. Barão de Itapura (O) - Av. Barão de Itapura (L) - Pista da Direita 1136 34 765 48

3E: R. Sacramento - Praça Mauá (pista da Direita) 322 1 548 1

3F: R. Sacramneto - Av. Barão de Itapura (L) 292 0 227 2

4A: Av. Barão de Itapura (O) - R. Barata Ribeiro 263 0 252 0

4B: R. Visconde de Taunay - Av. Barão de Itapura (L) 159 0 266 2

4C: Av. Barão de Itapura (O) - R. Prefeito Passos 140 1 119 0

5A: Av. Barão de Itapura (O) - Av. Brasil (N) 250 4 261 3

5B: Av. Barão de Itapura (O) - Av. Barão de Itapura (L) 1793 45 1382 46

5C: Av. Barão de Itapura (O) - Av. Brasil (S) 75 2 79 1

5D: Av. Brasil (S) - Av. Brasil (N) 615 30 744 34

5E: Av. Brasil (S) - Av. Barão de Itapura (L) 500 31 608 21

5F: Av. Brasil (N) - Av. Brasil (S) 912 29 1157 51

6A: Av. Brasil (N) - R. Prof João Lourenço Rodrigues 8 0 16 0

6B: R. Prof. João Lourenço Rodrigues - Av Brasil (S) 12 0 42 0

6C: Av. Brasil (N) - R. Felipe dos Santos 20 0 122 0

7A: R. Dona Joana de Gusmão - Av. Brasil (N) 61 1 91 0

7B: R. Dona Joana de Gusmão - R. Alberto Faria 411 1 486 5

7C: R. Dona Joana de Gusmão - Av. Brasil (S) 153 1 181 0

7D: Av. Brasil (S) - Av. Brasil (N) 669 34 831 17

7E: Av. Brasil (S) - R. Alberto Faria 73 14 208 17

7F:  R. Alberto Faria - Av. Brasil (S) 180 18 182 30

7G: R. Alberto Faria - R. Camargo Paes 249 2 386 8

7H: R. Alberto Faria - R. Dona Rosa de Gusmão 47 0 32 0

7I: R. Alberto Faria - Av. Brasil (N) 62 1 104 4

7J: Av. Brasil (N) - Av. Brasil (S) 773 27 734 18

7K: Av. Brasil (N) - R. Alberto Faria 77 0 130 2

7L: Av. Brasil (N) - R. Camargo Paes 138 1 118 0

7M: Av. Brasil (N) - R. Dona Rosa de Gusmão 8 0 16 0

7N: R Dr Pelágio Lobo - Av Brasil 82 1 139 1

7O: R Alberto Faria - R Dr Pelágio Lobo 2 0 1 0

7P: R Dona Joana de Gusmão - R Camargo Paes 27 0 18 0

7Q: R Dona Joana de Gusmão - Av Brasil 484 7 646 3

7R: Rotatória - R Dona Joana Gusmão 103 1 143 3

7S: Rotatória - R Camargo Paes 304 4 339 2

7T: Rotatória - Av Brasil 89 5 126 1
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Tabela 4.1b: Fluxos de Tráfego – 2016 – Pico Manhã e Tarde (Ponto 8 até o Ponto 13)  

 

  

Movimento
Leves 

Manhã

Pesados 

Manhã

Leves 

Tarde

Pesados 

Tarde

8A: R. Dr. Albano de A. Lima (S) - R. Camargo Paes (O) 12 1 39 0

8B:  R. Dr. Albano de A. Lima (S) - R. Dr. Albano de A. Lima (N) 22 1 43 0

8C: R. Camargo Paes (L) -  R. Dr. Albano de A. Lima (S) 4 0 2 0

8D: R. Camargo Paes (L) - R. Camargo Paes (O) 307 1 315 5

8E: R. Camargo Paes (L) - R. DR. Albano de A. Lima (N) 16 0 21 0

8F: R. Dr. Albano de A. Lima (N) -  R. Dr. Albano de A. Lima (S) 12 0 2 0

8G: R. Dr. Albano de A. Lima (N) - R. Camargo Paes (O) 87 0 82 1

9A: R. Padre Joaquim Gomes (S) -  R. Camargo Paes (O) 2 0 14 0

9B: R. Padre Joaquim Gomes (S) - R. Padre joaquim Gomes (N) 2 0 0 0

9C: R. Camargo Paes (L) - R. Padrer Joaquim Gomes (S) 8 0 4 0

9D: R. Camargo Paes (L) - R. Camargo Paes (O) 256 2 352 1

9E: R. Camargo Paes (L) - R. Padre Joaquim Gomes (N) 58 0 34 0

9F: R. Padre Joaquim Gomes (N) - R. Padre Joaquim Gomes (S) 6 0 0 0

9G: R. Padre Joaquim Gomes (N) - R. Camargo Paes (O) 16 0 14 0

9H: R Camargo Paes (L) - R Ferreira de Almeida 10 0 27 0

9I: R Ferreira de Almeida - R Camargo Penteado 5 0 6 0

9J: R Ferreira de Almeida - R Camargo Paes (O) 30 0 41 0

9K: R Camargo Paes (L) - R Camargo Penteado 12 0 24 0

9L: R Camargo penteado - R Camargo Paes (O) 66 0 71 1

10A:  R. Dr. Barbosa da Cunha (S) - R. Camargo Paes (O) 4 0 6 0

10B: R. Camargo Paes (L) - R. Dr. Barbosa da Cunha (S) 5 0 1 0

10C: R. Camargo Paes (L) - R. Camargo Paes (O) 337 5 509 3

10D: R. Camargo Paes (L) - R. Dr. Barbosa da Cunha (N) 42 0 56 0

10E: R. Dr. Barbosa da Cunha (N) - R. Dr. Barbosa da Cunha (S) 5 0 1 0

10F: R. Dr. Barbosa da Cunha (N) - R. Camargo Paes (O) 61 4 106 5

11A: R. Eng. Cândido Gômide (S) - R. Camargo Paes (O) 10 1 9 0

11B: R. Eng. Cândido Gômide (S) - R. Eng. Cândido Gômide (N) 329 1 517 1

11C: R. Camargo Paes (L) - R. Eng. Cândido Gômide (S) 271 1 398 6

11D: R. Camargo Paes (L) - R. Camargo Paes (O) 19 0 20 1

11E: R. Camargo Paes (L) - R. Eng. Cândido Gômide (N) 110 6 194 5

11F: R. Eng. Cândido Gômide (N) -  R. Eng. Cândido Gômide (S) 277 2 258 0

11G: R. Eng. Cândido Gômide (N) - R. Camargo (O) 6 0 12 0

12A: R. Eng. Cândido Gômide (S) - R. Mário Siqueira (O) 12 0 7 0

12B: R. Eng. Cândido Gômide (S) - R. Eng. Cândido Gômide (N) 130 1 186 0

12C: R. Mário Siqueira (L) - R. Eng. Cândido Gômide (S) 69 0 44 0

12D: R. Mário Siqueira (L) - R. Mário Siqueira (O) 198 2 384 1

12E: R. Mário Siqueira (L) - R. Eng. Cândido Gômide (N) 232 1 368 1

12F: R. Eng. Cândido Gômide (N) -  R. Eng. Cândido Gômide (S) 368 2 239 0

12G: R. Eng. Cândido Gômide (N) - R. Mário Siqueira (O) 177 1 405 5
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4.3 Definição da Rede Viária e das Zonas de Tráfego 

Como é usual em estudos de tráfego, o sistema viário contido na área de influência do projeto 
foi representado em uma rede virtual, elaborada com auxílio de software específico. 

Essa rede é constituída pelas principais ruas e avenidas, e cada trecho é definido por seu 
traçado e por suas características, tais como extensão, tipo e qualidade do pavimento, 
velocidade diretriz, número de faixas, etc. 

Complementarmente, a área de influência do projeto foi dividida em Zonas de Tráfego, as 
quais representam, na rede elaborada, as regiões de onde partem ou para onde se dirigem os 
volumes de tráfego. 

A Figura 4.15 apresenta, em vista geral, a rede viária elaborada. 

A Tabela 4.2 apresenta as Zonas de Tráfego definidas para o estudo, cuja localização pode ser 
observada também na Figura 4.15. 

 
Tabela 4.2: Zonas de Tráfego 
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Figura 4.15a: Rede Viária Atual – Vista Geral 
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Figura 4.15b: Rede Viária Atual – Vista Ampliada da Estação Guanabara 
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4.4 Pesquisas de Origem e Destino (OD) 

Conforme abordado no item 3.2 deste relatório, um dos principais pontos críticos da região 
em estudo é o Balão do Timbó, dispositivo existente no cruzamento entre a Avenida Brasil e 
as ruas Dona Joana de Gusmão e Alberto Faria, logo ao norte do terreno da Estação 
Guanabara. 

A Figura 4.16 indica em vista ampliada esse cruzamento, onde já atualmente é observada a 
formação de filas nos horários de pico (ver itens 6.5.5 e 6.5.6). 

Considerando a saturação desse ponto em específico, além das contagens de tráfego (ver item 
4.2), optou-se por realizar também uma pesquisa de origem e destino (Pesquisa OD) nesse 
local, mais especificamente na aproximação da Rua Dona Joana de Gusmão, conforme 
indicado na Figura 4.16. 

Foram realizadas entrevistas com cerca de 100 motoristas, aos quais foram feitas perguntas 
em relação a: 

• Município e bairro de origem da viagem; 

• Município e bairro de destino da viagem; 

• Frequência da viagem (número de vezes por semana). 

As Figuras 4.17 e 4.18 apresentam, respectivamente, os resultados em relação aos pontos de 
origem e de destino das viagens, conforme as zonas de tráfego definidas no item 4.3 deste 
relatório. 

A Figura 4.19 apresenta a distribuição de frequências das viagens realizadas pelos motoristas 
entrevistados. 

Essas informações obtidas contribuíram para o processo de estimativa das Matrizes OD, 
abordadas no item 4.5 a seguir. 
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Figura 4.16: Balão do Timbó – Ponto de Pesquisa OD 

 

 

Figura 4.17: Resultados da Pesquisa OD – Zonas de Origem das Viagens 
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Figura 4.18: Resultados da Pesquisa OD – Zonas de Destino das Viagens 

 

 

Figura 4.19: Resultados da Pesquisa OD – Frequência das Viagens 
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4.5 Estimativa das Matrizes OD 

4.5.1   Processo de Estimativa 

O software especializado utilizado no presente estudo pode estimar uma matriz OD através 
do seguinte processo: 

• Estima-se uma matriz inicial denominada matriz semente. Essa matriz pode ser 
estimada a partir de uma matriz parcial conhecida, a partir de uma matriz antiga, ou 
mesmo de uma matriz puramente estimada subjetivamente; 

• Aloca-se essa matriz à rede representativa do sistema viário atual, tendo como 
resultado a estimativa dos fluxos em cada trecho dessa rede; 

• Comparam-se, trecho a trecho, os fluxos alocados com os fluxos conhecidos através 
de contagens volumétricas; 

• O software, através de um processo iterativo de otimização numérica, modifica a 
matriz semente até que os fluxos alocados sejam compatíveis com os fluxos contados 
na rede real; 

• Ao final do processo, ter-se-á uma estimativa mais adequada da matriz OD real; 

• O processo é repetido para todos os tipos de veículos e períodos de análise. 

4.5.2   Matrizes OD e Tráfego Atual 

Com base no processo descrito no item 4.5.1, foram determinadas as matrizes OD para 
veículos leves e pesados, para os horários de pico da manhã e da tarde. 

As matrizes OD são tabelas que mostram o número de viagens entre cada zona de origem 
(linhas) e cada zona de destino (colunas). 

A Figura 4.20 apresenta, a título de exemplo, o resultado da alocação na rede atual da matriz 
de veículos leves no pico da tarde. Essa alocação representa uma estimativa bastante 
aproximada do tráfego verificado nos vários segmentos do sistema viário. 

  



 
  
 

 
 
 

42 

PERPLAN
Engenharia e Planejamento

Figura 4.20: Fluxo de Veículos Leves na Rede Atual – Pico da Tarde 2016 – Vista Geral 
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5 PROJEÇÕES 

5.1 Considerações Iniciais 

Um estudo de impacto de tráfego deve avaliar o sistema viário não só em suas condições 
atuais, mas também nos anos futuros. Sendo assim, deve ser definido um período de projeto 
para o qual as recomendações deverão ser eficientes. 

No presente estudo, considerou-se um horizonte de projeto de 05 anos, para o ano de 2025. 

As projeções, que foram realizadas de forma diferente para o Tráfego Normal e para o Tráfego 
Gerado, são detalhadas nos itens a seguir. 

5.2 Tráfego Normal 

De forma geral, o constante crescimento vegetativo das cidades brasileiras e também o 
aumento da taxa de motorização contribuem para que haja uma tendência histórica de que, 
ano a ano, aumente o número de viagens realizadas por automóveis. 

Nas rodovias, o índice ABCR3 indica que, desde o início das concessões rodoviárias no Brasil 
(fim da década de 90) a taxa média de crescimento do tráfego foi de cerca de 2,5% ao ano, 
tanto para veículos leves (automóveis) quanto para pesados (caminhões). 

Nas cidades, apesar de também haver tendência de crescimento, o aumento das viagens por 
automóvel não é uniforme. 

Em regiões mais periféricas, que crescem com a implantação de novos loteamentos e de novas 
verticalizações, a tendência é de que haja crescimento mais elevado. 

Já em regiões mais centrais, onde há poucas áreas disponíveis e grande parte do adensamento 
já foi concretizado, a tendência é de estagnação ou de, até mesmo, retração nas viagens por 
automóvel. De fato, a Pesquisa Origem-Destino do Metro de São Paulo, por exemplo, indicou 
que, nos últimos 10 anos, praticamente não houve crescimento no tráfego de automóveis na 
região Central da cidade, enquanto na região Sudeste houve queda na movimentação de 
veículos. 

Isso se deve a diversos fatores, incluindo o investimento em transporte público, a criação de 
novas centralidades, ao próprio adensamento (moradias mais próximas dos empregos, 
comércio e serviços) e até mesmo novas tendências de comportamento, como uso de 
transportes alternativos e busca de comércios e serviços locais. 

Na região aqui abordada, na cidade de Campinas, as principais áreas ainda disponíveis para 
novos desenvolvimentos são justamente aquelas nas quais o presente estudo considera a 
implantação de novos empreendimentos (Estação Guanabara, assim como o 
empreendimento adjacente Grand Guanabara). 

Mesmo levando em conta que a implantação dos empreendimentos citados já deve 
representar a maior parte do crescimento do bairro para os próximos anos, considerou-se 

 

3 Índice publicado mensalmente pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, que representa o 
crescimento do tráfego nas rodovias pedagiadas brasileiras. 
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que, em adição a esses desenvolvimentos, o tráfego existente crescerá a uma taxa de 1,0% ao 
ano ao longo do período do projeto (5 anos)4. 

5.3 Tráfego Gerado 

De acordo com as estimativas dos empreendedores, o Estação Guanabara deverá estar 
próximo de sua ocupação máxima apenas por volta do ano de 2033. 

No entanto, de forma crítica e a favor da segurança, nas análises de capacidade realizadas 
considerou-se que todos os empreendimentos estarão com 100% de sua ocupação já em 2025 
(ano de análise) 

 

 

 

 

 

 

  

 

4 A mesma taxa de crescimento, de 1,0%, foi considerada entre o ano em que foram realizadas as contagens 
(2016) e o ano base do estudo (2020). É importante notar que, na prática, ocorreu uma retração considerável do 
tráfego nos anos de 2020 e 2021 devido à pandemia de COVID-19 e decorrentes restrições de movimentação. 
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6 MICROSSIMULAÇÃO 

6.1 Metodologia 

Os métodos quantitativos usuais para a análise do tráfego de veículos em rodovias, vias 
urbanas e interseções, tais como o Highway Capacity Manual ou softwares como o SIDRA 
australiano, são essencialmente métodos analíticos. Através de relações matemáticas 
racionais ou empíricas, esses métodos procuram estimar variáveis agregadas representativas 
do estado de um sistema via/tráfego tais como velocidade, densidade, fluxo, distribuição por 
faixa de tráfego, comprimento de fila, etc. 

Esses métodos, embora sejam de larga aceitação mundial, são limitados a segmentos bastante 
definidos: um trecho de via, um cruzamento semaforizado ou não, uma rotatória, uma seção 
de entrelaçamento, um ponto de convergência ou divergência de uma rodovia ou ramo de 
interseção. 

Quando surge a necessidade de analisar vários desses segmentos em sequência, com 
influência de uns sobre os outros (por exemplo, a fila formada em um cruzamento 
semaforizado pode estender-se para montante até bloquear o cruzamento adjacente), os 
métodos tradicionais não proporcionam resposta adequada. 

Ainda, casos específicos, como cruzamentos mais complexos de diversas aproximações e 
conjuntos semafóricos, não são abordados de forma direta pelas metodologias analíticas, 
sendo utilizadas adaptações da metodologia de análise de entrelaçamentos convencionais.  

Para suprir essa lacuna metodológica, têm sido desenvolvidos ao longo das últimas décadas 
os chamados métodos de simulação microscópica ou microssimulação. Nesses métodos, as 
relações matemáticas (racionais ou empíricas) são estabelecidas ao nível de cada 
motorista/veículo e não para o conjunto. Assim, através de análises estatísticas e/ou medições 
de campo, são estimadas variáveis tais como: 

• Distribuição estatística dos intervalos entre veículos no início do sistema; 

• Distribuição estatística do comportamento de um veículo em face do comportamento 
do veículo à frente (parar, acelerar, desacelerar); 

• Distribuição estatística do comportamento em relação à ultrapassagem ou troca de 
faixa (função da posição e velocidade do veículo à frente, posição e velocidade dos 
veículos na faixa de tráfego adjacente); 

• Distribuição estatística do comportamento em relação à sinalização (Pare, dê a 
preferência, semáforo); 

• Distribuição estatística do comportamento em relação à aceitação de oportunidades 
de cruzamento de uma corrente de tráfego transversal. 

O processo de simulação pode ser simplificadamente descrito como: 

• Definições pelo usuário: 

o Define-se o sistema de vias com todas suas características como número de 
faixas, velocidade permitida, sinalização (inclusive semafórica com tempos de 
verde, amarelo e vermelho), regras de uso de faixas e de conversões, cabines 
de pedágio, etc.; 
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o Define-se uma matriz de Origem-Destino (OD) para cada tipo de veículo; 

o Define-se a duração de cada experimento (geralmente uma hora). 

• Processo de simulação pelo software: 

o Introduz-se um veículo no sistema, com origem e destino definidos pela matriz 
de OD; 

o Define-se o caminho que esse veículo seguirá, em princípio, desde sua origem 
até seu destino, utilizando as vias componentes desse caminho; 

o Durante seu percurso, esse veículo obedecerá à sinalização e reagirá à 
presença de outros veículos segundo os modelos de comportamento já 
definidos; 

o Introduz-se novo veículo, e assim sucessivamente; 

o À medida que novos veículos são introduzidos no sistema, vão se formando 
filas nos cruzamentos, nas praças de pedágio, ou nos pontos de turbulência 
(entrelaçamentos), sendo assim gerados atrasos e reduções de velocidade; 

o Com a variação da velocidade a jusante, determinados veículos podem mudar 
seu trajeto até seu destino, buscando o caminho de menor tempo; 

o Caso se formem filas de modo a bloquear cruzamentos a montante, o 
congestionamento se espalhará pelo sistema tal como ocorre no tráfego real. 

O cálculo de variáveis agregadas por trecho (velocidade média, fluxo, densidade), 
comprimento de filas, etc. é feito somente no final de cada experimento. 

Por esse processo, é possível simular a operação do sistema em várias alternativas de 
configuração viária (caminhos disponíveis, números de faixas) e de sinalização. 

Esta foi a metodologia (microssimulação) utilizada para as análises apresentadas no presente 
estudo, realizadas com auxílio do software Aimsun. 

6.2 Calibração da Rede Atual 

6.2.1 Elaboração da Rede Atual 

O primeiro passo para permitir as análises de capacidade das situações futuras, que 
consideram a implantação do Estação Guanabara, é a elaboração da rede de microssimulação 
que representa o sistema viário atual. 

O sistema analisado através do processo de microssimulação compreende as principais vias 
adjacentes ao empreendimento em estudo, incluindo os principais pontos impactados pelo 
tráfego gerado, de acordo com os trajetos de entrada e saída no Estação Guanabara. 

Para a elaboração da rede que contém os trechos analisados, são incluídas as diversas vias 
que fazem parte desse sistema viário, cada uma com suas diversas características (número de 
faixas, largura das faixas, velocidade permitida, sinalização de paradas, etc.). 

Para o caso específico do presente estudo, foi importante o detalhamento dos principais 
cruzamentos entre as vias mais importantes da região, como o cruzamento entre Avenida 
Brasil e Avenida Barão de Itapura e o cruzamento entre Avenida Brasil, Rua Alberto Faria e 
Rua Dona Joana de Gusmão, chamado de Balão do Timbó. 
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Além disso, são incluídas na rede de simulação as diversas zonas de tráfego, que são os pontos 
de origem e destino das viagens veiculares. Essas zonas representam os diversos pontos de 
entrada e saída de veículos no sistema elaborado. 

A Figura 6.1 apresenta, em vista geral, a rede elaborada para o presente estudo, enquanto a 
Figura 6.2 (a até c) apresenta vistas ampliadas dessa rede nos pontos indicados na Figura 6.1. 

 
Figura 6.1: Rede Atual – Vista Geral 
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Figura 6.2a: Rede Atual – Parte A: Vias Adjacentes ao Terreno do Estação Guanabara 
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Figura 6.2b: Rede Atual – Parte B: Balão do Timbó 

 

Figura 6.2c: Rede Atual – Parte C: Cruzamento entre Avenida Brasil e Avenida Barão de 
Itapura  
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6.2.2 Levantamento dos Tempos de Semáforo 

Além da construção das diversas vias e cruzamentos do sistema em estudo, de modo a simular 
adequadamente o tráfego dessa região, foi necessário também incluir à rede os tempos de 
semáforo dos diversos cruzamentos ali existentes. 

A Figura 6.3 apresenta a localização de todos os cruzamentos para os quais, através de 
pesquisas de campo, foi feito o levantamento dos tempos de ciclo e de fase de cada conjunto 
semafórico. 

Em relação aos tempos de semáforo, é importante salientar que: 

• Muitos dos cruzamentos dessa região têm programações semafóricas diferentes para 
os horários de pico da manhã e tarde; 

• Os conjuntos semafóricos dos diversos cruzamentos operam com tempos de fase e 
tempos totais de ciclo de forma sincronizada. 

Esses dois fatores foram considerados no momento dos levantamentos e também em sua 
aplicação na rede de microssimulação. 

 

Figura 6.3: Pontos de Levantamento dos Tempos de Semáforo 
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6.2.3 Calibração da Rede Atual (Filmagens com Equipamento do Tipo Drone) 

Os modelos de simulação permitem que o usuário introduza modificações em alguns dos 
parâmetros que representam o comportamento dos usuários. De fato, cada população de 
motoristas comporta-se ligeiramente diferente de outras populações, e é preciso determinar, 
antes de tudo, o comportamento da população que está sendo estudada. 

Postula-se que, se o modelo for capaz de simular com precisão adequada o sistema tal como 
se apresenta atualmente, ele será capaz de representar adequadamente alternativas de 
reconfiguração do sistema. Assim, após a elaboração do modelo, o próximo passo é a sua 
calibração, ou seja, a execução de rodadas do modelo para os volumes de tráfego atuais 
(medidos no campo) e para o sistema (vias e sinalização) atual. 

A cada rodada de calibração, verifica-se se as filas, as velocidades médias, os tempos de 
parada, etc. produzidos pelo modelo correspondem ao que se observa no campo. Caso sejam 
verificadas diferenças, introduzem-se modificações de parâmetros ou detalhes de sinalização. 
Esse processo é repetido várias vezes até que a simulação produzida pelo modelo resulte em 
comportamento do sistema que seja consistente com o que se observa no campo. 

No caso específico do presente trabalho, foi necessário adequar a calibração do sistema de 
modo a representar algumas das principais características do tráfego do trecho em análise, 
como por exemplo a dinâmica do cruzamento entre a Avenida Brasil e a Avenida Barão de 
Itapura e também no Balão do Timbó. 

Para auxiliar nesse processo de calibração, foi utilizado equipamentos do tipo drone, com os 
quais foi possível realizar filmagens a uma altura significativa, permitindo observar 
adequadamente a formação de filas nos diversos cruzamentos. 

As Figuras 6.4 e 6.5 apresentam imagens retiradas das filmagens por drone, que exemplificam 
a observação das filas formadas. 

Já as Figuras 6.6 e 6.7 apresentam os resultados das microssimulações do sistema, após o 
processo de calibração, representando de forma bastante fiel as filas observadas em campo. 

Os demais pontos do sistema foram calibrados também de acordo com observações de campo 
e das filmagens por drone, considerando a extensão das filas e tempos de espera nos 
cruzamentos. 

Ao final da calibração, pode-se postular que o modelo está apto a simular diferentes cenários, 
com alterações tanto nos fluxos de tráfego quanto nas características do sistema viário. 
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Figura 6.4: Exemplo das Filmagens por Drone – Balão do Timbó 

 

 

Figura 6.5: Exemplo das Filmagens por Drone – Cruzamento entre Avenida Brasil e Avenida 
Barão de Itapura 
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Figura 6.6: Calibração da Rede Atual – Balão do Timbó 

 

 

Figura 6.7: Calibração da Rede Atual – Cruzamento entre Avenida Brasil e Avenida Barão 
de Itapura 
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6.3 Considerações, Fluxos de Tráfego e Distinção entre os Veículos nos Cenários Futuros 

Uma vez calibrada a rede viária atual, foi elaborada nova rede representativa do sistema viário 
após a implantação do novo Estação Guanabara, considerando a implantação das novas vias 
internas que darão acesso aos diferentes setores do novo empreendimento e suas conexões 
com o sistema viário existente. 

Conforme abordado nos capítulos anteriores, as análises de capacidade apresentadas no 
presente capítulo consideraram um horizonte de 5 anos, até o ano de 2025. 

Desse modo, foram feitas análises de capacidade de modo progressivo e de acordo com as 
projeções para os anos futuros considerando: 

Ano de 2025, com: 

o Implantação e ocupação total do empreendimento; 

o  Tráfego normal expandido para o ano de 2025 a uma taxa de 1,0% ao ano. 

É importante ressaltar que, além dos diferentes setores do novo Estação Guanabara, foi ainda 
considerado o crescimento vegetativo do tráfego já existente nessas áreas (1,0% ao ano), o 
que representa uma análise a favor da segurança, uma vez que a região já apresenta grande 
saturação e praticamente não existem terrenos vagos. 

Os resultados das microssimulações são apresentados no presente relatório através de 
imagens e vídeos fornecidos através de links para a internet. 

Nessas imagens e vídeos, é possível observar se existe ou não formação de filas ou aumento 
excessivo da densidade de veículos nos cenários de demanda e configuração viária estudados. 

Em todas as imagens e vídeos, os veículos são identificados através das seguintes cores: 

• Veículos na cor azul escuro: tráfego normal, já existente atualmente (considerando 
também a projeção para os anos futuros); 

• Veículos na cor vermelha: tráfego gerado pelos diferentes setores do Estação 
Guanabara. 

• Veículos na cor rosa: Tráfego gerado pelo empreendimento Grand Guanabara, da 
Tegra Incorporadora. 

Essa distinção entre os diferentes tipos de tráfego ajuda a definir quais são os impactos 
efetivamente causados pela implantação dos novos empreendimentos objetos desse estudo. 

 

6.4 Elaboração da Rede Futura Inicial 

Após a calibração da rede atual, o próximo passo para a simulação do cenário que considera 
a implantação do Estação Guanabara foi justamente acrescentar ao sistema as vias internas 
do projeto e também as zonas de tráfego que representam os diversos setores do 
empreendimento. 

Essas zonas de tráfego são os pontos de entrada e saída dos veículos gerados pelas novas 
edificações do Estação Guanabara. 

A Figura 6.8 mostra a indicação dos sentidos propostos para as vias internas ao Estação 
Guanabara. 
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A Figura 6.9 apresenta uma vista ampliada da rede de microssimulação, mostrando os trechos 
que foram adicionados à rede para representar o novo empreendimento. 

Análises preliminares mostraram a necessidade de intervenções adicionais em alguns pontos 
do sistema viário, decorrentes do grande volume de tráfego (principalmente tráfego normal, 
não relacionado aos novos emprenedimentos). 

Essas melhorias e a análise dos cenários que as consideram são apresentadas nos itens a 
seguir. 

 

Figura 6.8: Sistema Viário Interno – Sentido das Vias Propostas 
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Figura 6.9: Rede Futura – Trechos Adicionados ao Sistema 
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6.5 Melhorias Propostas 

6.5.1 Localização das Melhorias Adicionais 

Conforme abordado anteriormente, análises preliminares mostraram a necessidade de 
intervenções adicionais em alguns pontos do sistema viário existente e também nos principais 
pontos de acesso e conexão com o novo viário interno ao empreendimento. 

Esses pontos, cujas localizações são apresentadas na Figura 6.10, são: 

• Ponto 01: Cruzamento entre a Rua Eng. Cândido Gômide e a nova avenida principal do 
empreendimento (que utiliza parte do traçado atual da Rua Mario Siqueira); 

• Ponto 02: Cruzamento semaforizado na Avenida Barão de Itapura na altura da Praça 
Mauá; 

• Ponto 03: Trecho entre o cruzamento da Av. Barão de Itapura com a Av. Brasil e o 
acesso à Rua Jorge Krug; 

• Ponto 04: Conexão do empreendimento com a Av. Brasil e Balão do Timbó (ver item 
6.6). 

Os principais problemas observados e as melhorias propostas em cada um desses pontos são 
detalhados nos itens seguintes. 

Para o caso do Ponto 04 foram estudadas duas alternativas de melhorias. 
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Figura 6.10: Localização dos Pontos que Receberão Melhorias 

 

 

6.5.2 Melhoria Ponto 01 – Cruzamento Entre Rua Eng. Cândido Gômide e Nova Avenida do 
Empreendimento 

De forma a acomodar e coordenar os fluxos de ambos os sentidos da nova avenida principal 
do empreendimento (paralela à Av. Barão de Itapura), esse cruzamento, cuja configuração 
atual é apresentada na Figura 5.11, deverá receber as seguintes intervenções: 

• Readequação geométrica e do ciclo semafórico existente (com adição de novo 
semáforo); 

• Inversão de sentido do trecho existente da rua Mario Siqueira e implantação de duas 
novas faixas de rolamento no sentido oposto, formando uma nova avenida com duas 
faixas por sentido; 

• Proibição de estacionamento em trecho da rua Eng. Cândido Gomide, possibilitando 
maior área para a espera dos veículos no semáforo. 
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A configuração proposta para esse trecho levou em consideração também a diretriz municipal 
existente. 

A Figura 6.12 apresenta a configuração proposta, indicando a localização das intervenções. 

Figura 6.11: Ponto 01 – Configuração Atual 

 

Figura 6.12: Ponto 01 – Configuração Proposta 
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6.5.3 Melhoria 02 – Cruzamento na Av. Barão de Itapura na Altura da Praça Mauá 

De forma a permitir mais uma opção de acesso e saída do empreendimento, são propostas 
algumas alterações no entorno da Praça Mauá, cuja configuração atual é apresentada na 
Figura 6.13. De forma geral, as modificações propostas são: 

• Inversão de sentido de um dos trechos existentes (atualmente as vias de ambos os 
lados dessa praça seguem no sentido da Estação Guanabara), que passará a seguir no 
sentido Av. Barão de Itapura; 

• Proibição de estacionamento no trecho que terá o sentido invertido, possibilitando 
tráfego de dois veículos em paralelo; 

• Readequação geométrica e do ciclo semafórico existente (com adição de novo 
semáforo); 

A Figura 6.14 apresenta a configuração proposta, indicando a localização das intervenções. 

 

Figura 6.13: Ponto 02 – Configuração Atual 
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Figura 6.14: Ponto 02 – Configuração Proposta 

 

 

6.5.4 Melhoria 03 – Trecho da Av. Barão de Itapura Entre Av. Brasil e Rua Jorge Krug 

Ao longo da campanha de pesquisas, através de observações em campo e também da análise 
das filmagens de solo e das filmagens com auxílio de drone, foi possível identificar um ponto 
de conflito que acarreta em diminuição de fluidez no cruzamento em questão, e que tem 
solução bastante simples. 

Atualmente, a Avenida Brasil possui duas faixas por sentido dos dois lados do cruzamento com 
a Avenida Barão de Itapura. Essa configuração deve ser mantida. 

Já o eixo da Avenida Barão de Itapura possui a seguinte configuração geométrica e de 
composição de tráfego: 

• Antes do cruzamento com a Avenida Brasil, a Avenida Barão de Itapura possui 4 faixas 
de tráfego (Figura 6.15); 

• Nesse cruzamento, vindos da Avenida Barão de Itapura (Figura 6.16): 

o 83% dos veículos seguem reto pela Barão de Itapura; 

o 13% dos veículos entram à esquerda na pista norte da Avenida Brasil; 

o 4% dos veículos entram à direita na pista sul da Avenida Brasil; 
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• Logo após o cruzamento, a Avenida Barão de Itapura é afunilada para três faixas, sendo 
que (Figura 6.17): 

o A faixa mais à esquerda é incorporada à faixa adjacente; 

o As duas faixas centrais têm sentido reto obrigatório; 

o Na faixa da direita, é permitido seguir reto pela avenida e também a conversão 
à direita na Rua Jorge Krug; 

• Logo após esse afunilamento, cerca de 30% do tráfego da Avenida Barão de Itapura 
vira à direita na Rua Jorge Krug citada (Figura 6.16), um dos principais trajetos de 
acesso ao bairro Cambuí. Esse grande número de veículos virando à direita tem duas 
consequências principais (Figura 6.18): 

o A maior parte do tráfego da faixa da direita da Avenida Barão de Itapura entra 
na Rua Jorge Krug. Com isso, logo após essa saída à direita, a faixa da direita da 
avenida fica ociosa; 

o Parte do tráfego que vem pela segunda faixa à direita da avenida também tem 
intenção de acessar a Rua Jorge Krug. Para isso, esses veículos são obrigados a 
trocar de faixa, afunilando com o fluxo da faixa da direita. Isso causa uma certa 
diminuição da fluidez do tráfego dessas duas faixas da Avenida Barão de 
Itapura, diminuindo a vazão do semáforo. 

Levando em conta essas caraterísticas, propõe-se que a sinalização de faixas da Avenida Barão 
de Itapura, após o cruzamento com a Avenida Brasil, seja alterada da seguinte forma: 

• A faixa da esquerda se torne contínua, sem afunilamento; 

• A segunda faixa à esquerda permaneça com sentido reto obrigatório; 

• A segunda faixa à direita passe a permitir o sentido reto e também a conversão à 
direita para a Rua Jorge Krug; 

• A faixa da direita passe a permitir somente a conversão à direita na Rua Jorge Krug, 
não permitindo mais o movimento reto. Essa faixa deve terminar nesse ponto, a partir 
do qual a avenida seguirá com três faixas. 

Essas alterações, apresentadas na Figura 6.19, devem trazer maior fluidez para o fluxo de 
entrada na Rua Jorge Krug e, consequentemente, aumentar a fluidez do semáforo da Avenida 
Barão de Itapura. 
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Figura 6.15: Avenida Barão de Itapura – Quatro Faixas de Tráfego 

 

 

 
Figura 6.16: Composição do Tráfego da Avenida Barão de Itapura no Cruzamento com a 

Avenida Brasil 
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Figura 6.17: Configuração das Faixas na Avenida Barão de Itapura Após a Avenida Brasil 

Afunilamento da Faixa da Esquerda 

 

Figura 6.18: Problemas no Acesso à Rua Jorge Krug a partir da Barão de Itapura 

A - Ociosidade da Faixa da Direita da Avenida Barão de Itapura Após o Acesso 

B - Afunilamento dos Veículos das Duas Faixas da Direita para Entrada na Rua Jorge Krug 
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Figura 6.19: Solução Proposta – Reconfiguração das Faixas 

Faixa da Esquerda Contínua, Fim da Faixa da Direita e Duas Faixas Permitindo Conversão à 
Direita na Rua Jorge Krug 
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6.6 Melhoria 04 – Balão do Timbó e Novas Conexão / Transposição da Av. Brasil 

6.6.1 Análise da Configuração Atual 

Conforme abordado anteriormente, o Balão do Timbó representa um ponto de saturação do 
tráfego, mesmo antes da implantação dos novos empreendimentos. 

De fato, nos horários de pico, é possível observar filas relativamente longas, se estendendo 
principalmente pela Rua Alberto Faria. 

Os principais problemas de capacidade no local estão ligados a dois principais fatores: 

1. A Rua Alberto Faria recebe tráfego de volume significativo nos horários de pico, porém 
possui apenas uma faixa de tráfego por sentido, o que limita sua capacidade; 

2. O esquema atual de semaforização do Balão do Timbó permite uma vazão muito baixa 
de tráfego, limitando os movimentos de cruzamento e acesso à Avenida Brasil. 

Em relação ao esquema de semaforização, o principal gargalo é relacionado aos movimentos 
de conversão à esquerda e à curta caixa para acomodação dos fluxos que acessam a avenida, 
conforme explicado abaixo: 

• O Balão do Timbó opera com duas fases de semáforo (Figura 6.20): 

o Numa delas, são liberadas as duas pistas da Avenida Brasil; 

o Na outra, são liberadas as vias perpendiculares; 

• Na fase em que são liberadas as vias perpendiculares à Avenida Brasil, são permitidas 
as conversões à esquerda. Os veículos que viram à esquerda, no entanto, logo são 
obrigados a parar no semáforo da Avenida Brasil (Figura 6.21); 

• A caixa reduzida para acomodar os veículos que viram à esquerda antes da parada no 
semáforo é logo preenchida, bloqueando a vazão do tráfego das vias perpendiculares 
à Avenida Brasil (Figura 6.22); 

• Com esse bloqueio, mesmo os veículos que pretendiam apenas cruzar a Avenida Brasil 
são também impedidos, o que contribui para um aumento ainda mais acentuado das 
filas. 

Caso não sejam implantadas melhorias de aumento de capacidade nesse local, o acréscimo 
do tráfego gerado pelos novos empreendimentos (principalmente o tráfego do 
empreendimento da Tegra, que terá acesso pela Rua Alberto Faria) levará à saturação 
completa do dispositivo, conforme apresentado na Figura 6.23, retirada das simulações do 
sistema atual (sem melhorias) exposto ao tráfego futuro. 

Vale destacar, ainda, que justamente por conta dos problemas de capacidade no local, foram 
instaladas barreiras físicas no dispositivo em questão proibindo que os veículos que vêm da 
pista norte da Av. Brasil realizam o movimento de retorno ou de conversão à esquerda para 
acesso ao bairro Guanabara. Para realizar esses movimentos atualmente, é necessário 
prosseguir no sentido norte até a Praça Euclides da Cunha, onde há congestionamento nos 
horários de pico. Esses trajetos são apresentados na Figura 6.24. 

Nesse contexto, os itens 6.6.2 a 6.6.4 apresentam alternativas de melhorias para o dispositivo 
do Balão do Timbó. 
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Figura 6.20: Balão do Timbó – Movimentos Permitidos em cada Fase de Semáforo 
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Figura 6.21: Balão do Timbó – Parada no Semáforo Logo Após Conversão à Esquerda 
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Figura 6.22: Balão do Timbó – Propagação das Filas 
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Figura 6.23: Resultados das Análises de Capacidade – Balão do Timbó 
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Figura 6.24: Movimentos de Retorno e Conversão à Esquerda Permitidos Atualmente 

Trecho Congestionado 
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6.6.2 Diretriz Viária e Alternativas de Travessia da Av. Brasil 

Em discussões anteriores entre as equipes técnicas da Perplan, da BDI Realty 01 e da 
Prefeitura de Campinas, esta última indicou a existência de uma antiga diretriz viária que corta 
o terreno do novo empreendimento da BDI Realty 01, cruzando com a Av. Brasil e 
prosseguindo no sentido nordeste/leste da cidade. 

A Figura 6.25 indica parte do traçado dessa diretriz. 

Originalmente, a diretriz em questão previa a utilização do antigo leito das ferrovias Mogiana 
e Funilense para formar uma nova avenida arterial, com grande continuidade no sentido leste 
da cidade. 

Considerando que essa via fosse de fato implantada com grande continuidade, com o objetivo 
de receber viagens de longa distância, vislumbrava-se incialmente que o cruzamento da Av. 
Brasil fosse feito em viaduto. 

Entretanto, a continuidade dessa diretriz foi impossibilitada por conta da implantação de 
diversos empreendimentos5, aprovados em gestões municipais anteriores, em terrenos que 
faziam parte do leito ferroviário, inviabilizando assim a atratividade de viagens de longa 
distância para uma futura via. 

A Figura 6.26 indica esses impedimentos ao desenvolvimento da diretriz, apresentando fotos 
dos empreendimentos já implantados nos terrenos citados. 

Dessa forma, atualmente existe viabilidade de atendimento dessa diretriz viária somente no 
trecho interno ao empreendimento Estação Guanabara e em terreno adjacente, no lado 
oposto da Av. Brasil, estendendo a futura via até as Ruas Alberto Faria e Rafael Sampaio, 
conforme indicado na Figura 6.27. 

Também por restrição de espaço, um viaduto nesse local permitiria apenas a travessia direta 
da Av. Brasil, sem conexão direta com essa importante via arterial (ver Figura 6.28a). 

Nesse contexto, considerando a extensão relativamente curta da futura via, esta deixará de 
assumir as funções arteriais inicialmente previstas, passando a atrair tráfego de caráter mais 
local, principalmente o tráfego de acesso aos novos empreendimentos da BDI Realty 01 e da 
Tegra. 

Dessa forma, propõe-se que o cruzamento dessa diretriz com a Av. Brasil seja feito em nível, 
o que é compatível com as necessidades dessa via. 

É importante destacar, ainda, que a configuração de cruzamento em nível, apesar de acarretar 
em um novo cruzamento semaforizado na Av. Brasil, permite maior acessibilidade às vias 
próximas a essa avenida e também aos empreendimentos adjacentes, minimizando percursos 
e permitindo trajetos mais diretos entre as diversas origens e destinos. 

A Figura 6.28 (a e b) apresenta as configurações da nova travessia da Av. Brasil nas duas 
configurações: em viaduto (Alternativa A) e a proposta em cruzamento semaforizado 
(Alternativa B). 

 

5 Esses empreendimentos são, atualmente: concessionária Toyota, edifício Villaggio Di Milano, Arte Móveis 
Rústicos e estacionamento Big Park. 
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Conforme se pode observar nessa figura, considerando a necessidade de desenvolvimento do 
viaduto, a Alternativa A permite apenas dois movimentos: o de entrada no Estação Guanabara 
a partir da pista sul da Av. Brasil e o de saída do Estação Guanabara passando sobre a Av. Brasil 
(sem, no entanto, permitir o acesso à Av. Brasil). 

Já a configuração proposta (Alternativa B), que consiste num cruzamento em nível, permite: 

• A entrada no Estação Guanabara a partir da pista sul da Av. Brasil; 

• A saída do Estação Guanabara nos dois sentidos da Av. Brasil e também cruzando essa 
avenida e prosseguindo pela nova diretriz; 

• A entrada na nova diretriz a partir da pista norte da Av. Brasil (o que permitiria os 
movimentos de retorno atualmente proibidos no Balão do Timbó, conforme abordado 
nas Figuras 6.24 e 6.40). 

O presente estudo avaliou as duas configurações, em conjunto com outras melhorias 
compatíveis com cada solução. 

Os itens 6.6.3 e 6.6.4 a seguir apresentam os dois conjuntos de melhorias, enquanto os itens 
6.7 e 6.8 apresentam os resultados da análise desses dois cenários. 

 

Figura 6.25: Diretriz Viária e Travessia da Av. Brasil 

  

Travessia da 
Av. Brasil 
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Figura 6.26: Diretriz Viária e Empreendimentos Implantados sobre o Leito da Linha Férrea 
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Figura 6.27: Trecho Viável para Implantação de Diretriz Viária 
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Figura 6.28a: Travessia da Avenida Brasil – Alternativa 1: Viaduto 

Permite Somente Transposição da Avenida Brasil (Sem Conexões com a Avenida Brasil) 

 

Figura 6.28b: Travessia da Avenida Brasil – Alternativa 2: Cruzamento em Nível 

Permite Conexões com a Avenida Brasil 
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6.6.3 Alternativa A – Viaduto e Outras Melhorias 

Conforme abordado no item 6.6.1, uma das principais deficiências do trecho em estudo em 
termos de capacidade é a falta de caixa para conversões à esquerda (acesso à Av. Brasil) no 
Balão do Timbó. 

Considerando a implantação de uma nova travessia da Av. Brasil, que nessa Alternativa A se 
daria em forma de viaduto, a solução aqui apresentada consiste em eliminar o movimento 
oeste-leste no Balão do Timbó (do Guanabara para o Jardim Brasil), com esse movimento 
passando para o novo viaduto (ver Figura 6.30). 

Em resumo, o conjunto de melhorias propostas inclui (ver Figura 6.29): 

• Melhoria A1: Implantação de novo viaduto sobre a Av. Brasil. Esse viaduto funcionaria 
no sentido de oeste para leste (Guanabara – Jardim Brasil), sem permitir conexão com 
as pistas da Av. Brasil; 

• Melhoria A2: Implantação de diretriz viária conectando o viaduto à Rua Alberto Faria 
e à Rua Rafael Sampaio; 

• Melhoria A3: Com a criação do novo viaduto e da nova diretriz, a Rua Alberto Faria, no 
cruzamento com a Avenida Brasil (Balão do Timbó), pode passar a operar somente no 
sentido oeste, com esses dois pontos operando como um sistema binário. Essa 
configuração elimina o problema de falta de caixa para acomodação de filas nas 
conversões à esquerda, conforme indicado na Figura 6.30, que mostra o binário. 

Para isso, são necessárias as seguintes melhorias no Balão do Timbó (ver detalhe na 
Figura 6.31): 

o Interdição do trecho de chegada na Avenida Brasil vindo da Rua Dona Joana de 
Gusmão; 

o Criação de novo ramo para conversão à esquerda na Avenida Brasil a partir da 
Rua Alberto Faria. Dessa forma, as duas faixas existentes permitem o 
cruzamento da Avenida Brasil e entrada à direita, enquanto as duas faixas 
novas permitem a conversão à esquerda; 

o Alargamento do trecho final da Rua Alberto Faria, permitindo que dois veículos 
aguardem em paralelo na fila para o cruzamento da Avenida Brasil; 

• Melhoria A4: Conexão da Rua Antônio Alves Aranha com a nova diretriz, interligando 
essa via à Av. Barão de Itapura; 

• Melhoria A5: Novo acesso ao empreendimento Estação Guanabara a partir da pista sul 
da Av. Brasil. Essa será a única conexão entre esta avenida e a nova diretriz viária. 

As Figuras 6.32 e 6.33 auxiliam a compreensão do conjunto de melhorias propostas, 
indicando: 

• Figura 6.32: sentidos das vias e conversões permitidas 

• Figura 6.33: fases semafóricas propostas. 

O item 6.6.5 apresenta os principais trajetos resultantes da Alternativa A, em comparação com 
trajetos permitidos pela Alternativa B. 
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Figura 6.29: Conjunto de Melhorias – Alternativa A 
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Figura 6.30: Sistema Binário entre o Novo Viaduto e o Balão do Timbó 

Eliminação do Problema de Falta de Caixa para Conversão à Esquerda 

Sem Novo Cruzamento Semaforizado / Com Limitação dos Movimentos Permitidos 
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Figura 6.31: Balão do Timbó – Alterações Propostas 
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Figura 6.32: Sentidos das Vias e Conversões Permitidas 
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Figura 6.33: Fases Semafóricas 
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6.6.4 Configuração Proposta (Alternativa B) – Cruzamento Semaforizado e Outras Melhorias 

Conforme abordado no item 6.6.1, uma das principais deficiências do trecho em estudo em 
termos de capacidade é a falta de caixa para conversões à esquerda (acesso à Av. Brasil) no 
Balão do Timbó. 

Considerando a implantação da alternativa proposta de uma nova travessia da Av. Brasil 
através de cruzamento em nível semaforizado, a solução consiste em eliminar o cruzamento 
movimento oeste-leste no Balão do Timbó (do Guanabara para o Jardim Brasil), com esse 
movimento passando para o cruzamento (ver Figura 6.35). 

Em resumo, o conjunto de melhorias propostas inclui (ver Figura 6.34): 

• Melhoria B1: Implantação de novo cruzamento semaforizado na Av. Brasil. Nesse 
cruzamento, a nova via que cruza avenida funcionará no sentido de oeste para leste 
(Guanabara – Jardim Brasil), permitindo conexão com as duas pistas da Av. Brasil. Além 
disso, o tráfego que vem pela pista norte da Av. Brasil poderá acessar a nova via no 
sentido do Jardim Brasil; 

• Melhoria B2: Implantação de diretriz viária conectando o novo cruzamento à Rua 
Alberto Faria e à Rua Rafael Sampaio; 

• Melhoria B3: Com a criação do novo cruzamento em nível e da nova diretriz, a Rua 
Alberto Faria, no cruzamento com a Avenida Brasil (Balão do Timbó), pode passar a 
operar somente no sentido oeste, com esses dois pontos operando como um sistema 
binário. Essa configuração elimina o problema de falta de caixa para acomodação de 
filas nas conversões à esquerda, conforme indicado na Figura 6.35. 

Além disso, já que na configuração de cruzamento em nível a nova diretriz viária 
permite entrada no Jardim Brasil a partir da a Av. Brasil (diferente da Alternativa A, 
com viaduto), esta pode concentrar todo o tráfego de entrada no bairro, deixando 
todo o trecho da Rua Alberto Faria com as duas faixas operando no sentido da Av. 
Brasil. 

• Melhoria B4: Dando continuidade ao fluxo da Rua Alberto Faria no sentido do leste 
(Jardim Brasil) para o oeste (Guanabara), o sentido de parte da Rua Dona Joana de 
Gusmão na chegada ao Balão do Timbó também deve ser alterado para que passe a 
operar no sentido de entrada no bairro Guanabara. 

• Melhoria B5: Inversão do sentido da Rua Dona Rosa de Gusmão e na Rua Pelágio Lôbo, 
que passarão a oferecer outra alternativa de cruzamento do Guanabara para o Jardim 
Brasil, utilizando semáforo do Balão do Timbó também em sentido invertido.  

Vale notar que essa melhoria poderia ser substituída (possivelmente com ganhos de 
capacidade) por novo cruzamento semaforizado na Rua Gonçalves César (ver opções 
na Figura 6.36). 

• Melhoria B6: Fechamento de ramo de retorno existente, por conta da inversão de 
sentido de algumas vias. Esse retorno, no entanto, continua podendo ser realizado por 
volta de quarteirão passando pela Melhoria B5. 

• Melhoria B7: Novo acesso ao empreendimento Estação Guanabara a partir da pista sul 
da Av. Brasil. 
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As Figuras 6.37 e 6.38 auxiliam a compreensão do conjunto de melhorias propostas, 
indicando: 

• Figura 6.37: sentidos das vias e conversões permitidas 

• Figura 6.38: fases semafóricas propostas. 

O item 6.6.5 apresenta os principais trajetos resultantes da Alternativa A, em comparação com 
trajetos permitidos pela Alternativa B. 
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Figura 6.34: Conjunto de Melhorias – Alternativa B 
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Figura 6.35: Sistema Binário entre o Novo Cruzamento e o Balão do Timbó 

Eliminação do Problema de Falta de Caixa para Conversão à Esquerda 

Criação de Novo Cruzamento Semaforizado / Mais Acessibilidade e Conexão com Av. Brasil 
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Figura 6.36: Opções para Melhoria B5 

Cruzamento pela Rua Dona Rosa de Gusmão e da Pelágio Lôbo (Existente) ou Cruzamento 
pela Rua Gonçalves César (Novo) 

 

  



 
  
 

 
 
 

88 

PERPLAN
Engenharia e Planejamento

Figura 6.37: Sentidos das Vias e Conversões Permitidas 
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Figura 6.38: Fases Semafóricas 
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6.6.5 Comparação de Trajetos – Alternativa A X Alternativa B 

De forma geral, a principal diferença entre as Alternativas A e B de melhorias para o trecho do 
Balão de Timbó e conexões com a Av. Brasil consiste em que: 

• A Alternativa A prevê uma diretriz viária que transpõe a Av. Brasil em viaduto, sem 
conexões com essa avenida; 

• A Alternativa B prevê a mesma diretriz viária, mas num cruzamento em nível com a Av. 
Brasil, permitindo maior acessibilidade (conexão total com a avenida). 

Essa diferença principal tem impacto significativo em diversos dos trajetos permitidos pelo 
sistema, tanto nas viagens de entrada e saída no empreendimento em estudo, quanto em 
viagens sem nenhuma relação com o Estação Guanabara. 

As Figuras 6.39 e 6.40 apresentam dois exemplos desses trajetos, com e sem relação com o 
empreendimento: 

• Figura 6.39: Saída do empreendimento para a Av. Brasil no sentido Norte 

o Na Alternativa B, o motorista pode acessar diretamente a Av. Brasil no sentido 
norte; 

o Na Alternativa A, é necessário cruzar a Av. Brasil sobre o viaduto, percorrer a 
nova diretriz, voltar pela Rua Alberto Faria (em trecho já atualmente 
congestionado) e então aguardar no semáforo para acessar a avenida; 

• Figura 6.40: Retorno na Av. Brasil ou acesso ao bairro Guanabara a partir da pista norte 
dessa avenida 

o Na Alternativa B, a nova conexão em nível, em conjunto com a nova diretriz, 
permite facilmente o movimento de retorno e acesso ao bairro Guanabara; 

o Na Alternativa A, como a nova diretriz passa em viaduto, sem conexão com a 
avenida, o motorista segue tendo que prosseguir até a Praça Euclides da Cunha 
(em trecho também congestionado), como é feito atualmente. 

De modo a ilustrar e permitir a comparação de todos os trajetos de entrada e saída no 
empreendimento, são apresentadas as Figuras 6.41 e 6.42 (entrada para as Alternativas A e 
B, respectivamente) e as Figuras 6.43 e 6.44 (saída para as Alternativas A e B, 
respectivamente). 

Após a compreensão das características gerais e das diferenças entre opções de trajeto 
oferecidas pelas duas alternativas de melhorias viárias, foi possível realizar as análises de 
capacidade apresentadas nos itens 6.7 e 6.8 a seguir. Essas análises, como se pode observar 
nesses dois itens, foram de extrema valia para se comparar as duas alternativas em termos de 
fluidez de tráfego. 
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Figura 6.39: Comparação de Trajetos – Alternativa A X Alternativa B 

Saída do Empreendimento para Sentido Norte da Av. Brasil 
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Figura 6.40: Comparação de Trajetos – Alternativa A X Alternativa B 

Retorno na Av. Brasil e Acesso ao Bairro Guanabara a partir da Pista Norte da Av. Brasil 
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Figura 6.41: Trajetos de Saída do Estação Guanabara – Alternativa A 
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Figura 6.42: Trajetos de Saída do Estação Guanabara – Alternativa B 
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Figura 6.43: Trajetos de Entrada no Estação Guanabara – Alternativa A  
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Figura 6.44: Trajetos de Entrada no Estação Guanabara - Alternativa B 
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6.7 Resultados das Análises – Alternativa A 

O presente item apresenta as análises de capacidade relativas à Alternativa A, que considera, 
no ano de 2025, a implantação de uma nova travessia da Av. Brasil em forma de viaduto 
(detalhada no item 6.6.3), além das demais melhorias propostas no item 6.5. 

As Figuras 6.45 a 6.47 apresentam imagens referentes às análises de capacidade, mostrando 
o trecho do novo viaduto e balão do Timbó, viário interno ao empreendimento e o 
Cruzamento Entre Rua Eng. Cândido Gômide e Nova Avenida do Empreendimento (Paralela à 
Av. Barão de Itapura). 

De forma geral, as simulações mostraram boa fluidez do sistema viário externo e interno ao 
empreendimento. 

Entretanto, mesmo com as melhorias propostas, mantiveram-se os congestionamentos no 
ponto crítico do sistema: o Balão do Timbó. Como se pode observar nessa Figura 6.45a, na 
parte de manhã ocorre uma retenção relevante, enquanto no período da tarde há 
congestionamento significativo, com filas que se propagam pelo sistema, atingindo outras vias 
adjacentes (inclusive nova diretriz que cruza a Av. Brasil em viaduto). 

Esse congestionamento na Rua Alberto Faria está bastante relacionado ao fato de que o 
viaduto não oferece conexão com a Av. Brasil, de modo que: 

• Como não é possível utilizar a nova diretriz para acessar o Jardim Brasil a partir da Av. 
Brasil, a Rua Alberto Faria deve ser mantida em mão dupla, com apenas uma faixa por 
sentido (exceto no trecho final, que seria alargada) e, portanto, com menor 
capacidade; 

• Como não é possível sair do empreendimento Estação Guanabara diretamente para a 
Avenida Brasil, muitos motoristas passam sobre essa avenida usando o viaduto e 
depois voltam pela Rua Alberto Faria para acessá-la, sobrecarregando essa via; 

• Pela falta de acessibilidade na nova transposição, outros trajetos seguem também 
utilizando a Rua Alberto Faria. 

Os resultados completos das microssimulações que já consideram a implantação do 
empreendimento em estudo e também as melhorias viárias propostas podem ser observados 
de forma detalhada nos seguintes links, através da internet: 

• Horário de pico da manhã – Alternativa A - Ano 2025: https://youtu.be/IBeuAfOwzrc 

• Horário de pico da tarde – Alternativa A - Ano 2025: https://youtu.be/oJiwFItMRgo 

 

 

  

https://youtu.be/IBeuAfOwzrc
https://youtu.be/oJiwFItMRgo


 
  
 

 
 
 

98 

PERPLAN
Engenharia e Planejamento

Figura 6.45: Resultados das Análises – Alternativa A – Hora Pico 2025 

Balão do Timbó e Travessia da Av. Brasil em Viaduto 
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Figura 6.46: Resultados das Análises – Alternativa A – Hora Pico 2025 

Viário Interno ao Empreendimento 
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Figura 6.47: Resultados das Análises – Alternativa A – Hora Pico 2025 

Cruzamento Entre Rua Eng. Cândido Gômide e Nova Avenida do Empreendimento 
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6.8 Resultados das Análises – Alternativa B 

O presente item apresenta as análises de capacidade relativas à configuração proposta 
(Alternativa B), que considera, no ano de 2025, a implantação de uma nova travessia da Av. 
Brasil em forma de um cruzamento semaforizado em nível (detalhada no item 6.6.4), além das 
demais melhorias propostas no item 6.5. 

As Figuras 6.48 a 6.50 apresentam imagens referentes às análises de capacidade, mostrando 
o trecho do novo cruzamento semaforizado com a Av. Brasil e balão do Timbó, viário interno 
ao empreendimento e o Cruzamento Entre Rua Eng. Cândido Gômide e Nova Avenida do 
Empreendimento (Paralela à Av. Barão de Itapura). 

De forma geral, as simulações mostraram boa fluidez do sistema viário externo e interno ao 
empreendimento, sem a formação de retenções ou filas extensas. 

Em especial, o binário formado entre a nova diretriz viária (que funciona no sentido de entrada 
no Jardim Brasil e tem total conexão com a Av. Brasil) e a Rua Alberto Faria (que passa a 
funcionar somente no sentido de saída do Jardim Brasil para a Av. Brasil) proporciona um 
grande ganho de capacidade para o sistema, fornecendo também acessibilidade total aos 
bairros e empreendimentos adjacentes. 

Os resultados completos das microssimulações que já consideram a implantação do 
empreendimento em estudo e também as melhorias viárias propostas podem ser observados 
de forma detalhada nos seguintes links, através da internet: 

• Horário de pico manhã – Alternativa B - Ano 2025: https://youtu.be/w6IL-UZVQZU 

• Horário de pico tarde – Alternativa B - Ano 2025: https://youtu.be/nVae15NIql4 
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Figura 6.48: Resultados das Análises – Alternativa B – Hora Pico 2025 

Balão do Timbó e Travessia da Av. Brasil em Cruzamento Semaforizado 
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Figura 6.49: Resultados das Análises – Alternativa B – Hora Pico 2025 

Viário Interno ao Empreendimento 
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Figura 6.50: Resultados das Análises – Alternativa B – Hora Pico 2025 

Cruzamento Entre Rua Eng. Cândido Gômide e Nova Avenida do Empreendimento 
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7 CONCLUSÕES 

7.1 Características Gerais e Tráfego Gerado 

O Estação Guanabara, novo empreendimento que será implantado pela empresa BDI Realty 
01, ficará localizado no município de Campinas, mais precisamente em terreno adjacente ao 
cruzamento entre a Avenida Brasil e a Avenida Barão de Itapura. 

Ao todo, o modelo de implantação considerado contará com: 

• 1.160 unidades residenciais, distribuídas em 8 torres (7 exclusivamente residenciais e 
uma de uso misto); 

• 1.300 m² de área bruta locável destinados à implantação de lojas no térreo e 1º 
pavimento da torre mista; 

• Três torres comerciais totalizando 25.937 m² de área bruta locável. 

Ao todo, o Estação Guanabara deve gerar um fluxo adicional da ordem de 900 veículos na hora 
pico, somando entrada e saída. Essas viagens deverão se distribuir entre diversos pontos de 
origem e destino, como os diversos bairros adjacentes e principais avenidas que passam pelo 
local. 

Além do próprio empreendimento em estudo, foi considerado também o tráfego gerado pelo 
Grand Guanabara, empreendimento da Tegra em construção em terreno próximo, que deve 
gerar pouco mais de 100 veículos no horário de pico. 

A Figura 7.1 apresenta a localização dos dois empreendimentos em questão. 
 

Figura 7.1: Localização dos Empreendimentos Estação Guanabara e Grand Guanabara 
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7.2 Análises Iniciais e Melhorias Propostas 

Considerando o tráfego que passa atualmente pelo sistema viário (obtido através de 
contagens de veículos realizadas em campo) e também o tráfego gerado pelos 
empreendimentos, foram realizadas análises de capacidade através do processo de 
microssimulação. 

As análises iniciais permitiram determinar os pontos críticos do sistema viário em estudo, 
identificar as principais causas das filas formadas nesses locais e testar diferentes alternativas 
de melhorias para o sistema viário. 

De forma geral, o principal ponto crítico identificado foi o Balão do Timbó, no cruzamento 
entre Av. Brasil, Rua Alberto Faria e Rua Dona Joana de Gusmão. De fato, nesse local, onde 
atualmente já ocorrem filas significativas nos horários de pico, passariam a ocorrer grandes 
congestionamento caso não fossem feitas melhorias para os anos futuros, conforme mostrado 
na Figura 7.2. 

Considerando esse e outros pontos críticos, além das novas conexões entre o viário interno 
do empreendimento e o viário existente, foram propostas as seguintes melhorias, indicadas 
nas Figuras 7.3 a 7.8 (ver detalhe nos itens 6.5 e 6.6 deste relatório): 

• Ponto 01: Cruzamento entre a Rua Eng. Cândido Gômide e a nova avenida principal do 
empreendimento (que utiliza parte do traçado atual da Rua Mario Siqueira). 

Nesse local, será necessário realizar ajustes geométricos para a conexão da nova 
avenida ao sistema viário existente. 

• Ponto 02: Cruzamento semaforizado na Avenida Barão de Itapura na altura da Praça 
Mauá. 

Nesse local, serão necessários ajustes de sinalização, inversão de sentido e proibição 
de estacionamento 

• Ponto 03: Trecho entre o cruzamento da Av. Barão de Itapura com a Av. Brasil e o 
acesso à Rua Jorge Krug; 

Nesse local, recomenda-se apenas ajuste de sinalização horizontal, para redistribuição 
de faixas na Av. Barão de Itapura. 

• Ponto 04: Conexão do empreendimento com a Av. Brasil e Balão do Timbó. 

Para esse local, principal ponto crítico do sistema, foram estudadas duas alternativas 
de recirculação, que incluem a implantação de nova diretriz viária com nova 
transposição da Av. Brasil: 

o Na Alternativa A (ver Figura 7.7), a nova transposição da Av. Brasi é feita em 
viaduto, porém sem conexões com a avenida, conforme inicialmente 
idealizado na diretriz; 

o Na Alternativa B (ver Figura 7.8), propõe-se que a nova transposição da Av. 
Brasi seja feita em cruzamento em nível semaforizado, oferecendo conexão 
total com a avenida e priorizando a acessibilidade. 

As análises realizadas no presente estudo buscaram testar a eficiência dessas melhorias, 
comparando inclusive as Alternativas A e B para o Ponto 04.  
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Figura 7.2: Resultados das Análises de Capacidade – Balão do Timbó Sem Melhorias 
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Figura 7.3: Localização dos Pontos que Receberão Melhorias 
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Figura 7.4: Ponto 01 – Configuração Proposta 

 

 

Figura 7.5: Ponto 02 – Configuração Proposta 
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Figura 7.6: Ponto 03 – Configuração Proposta (Reconfiguração da Sinalização) 
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Figura 7.7: Conjunto de Melhorias – Ponto 04 – Alternativa A 
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Figura 7.8: Conjunto de Melhorias – Ponto 04 – Alternativa B 
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7.3 Resultados das Análises 

As Figuras 7.9 e 7.10 apresentam os resultados das microssimulações considerando 100% de 
ocupação dos empreendimentos (Estação Guanabara e Grand Guanabara), além de projeção 
do tráfego normal para o ano de 2025. Como se pode observar nessas figuras: 

• Alternativa A: Viaduto 

Mesmo com as melhorias propostas, mantiveram-se os congestionamentos no ponto 
crítico do sistema: o Balão do Timbó. Como se pode observar nessa Figura 7.9, na parte 
de manhã ocorre uma retenção relevante, enquanto no período da tarde há 
congestionamento significativo, com filas que se propagam pelo sistema, atingindo 
outras vias adjacentes (inclusive nova diretriz que cruza a Av. Brasil em viaduto). 

• Alternativa B: Cruzamento em Nível 

De forma geral, as simulações mostraram boa fluidez do sistema viário externo e 
interno ao empreendimento, sem a formação de retenções ou filas extensas. 

Em especial, o binário formado entre a nova diretriz viária (que funciona no sentido de 
entrada no Jardim Brasil e tem total conexão com a Av. Brasil) e a Rua Alberto Faria 
(que passa a funcionar somente no sentido de saída do Jardim Brasil para a Av. Brasil) 
proporciona um grande ganho de capacidade para o sistema, fornecendo também 
acessibilidade total aos bairros e empreendimentos adjacentes. 

De forma geral, a principal diferença entre as duas soluções é que: 

• Na Alternativa B, a conexão total da nova diretriz com a Av. Brasil permite uma solução 
de binário mais eficaz (vias com duas faixas em mão única) e proporciona 
encurtamento de diversos trajetos (ver item 6.6.5 deste relatório); 

• Na Alternativa A, a falta de conectividade com a Av. Brasil faz com que muitos veículos 
tenham que percorrer trajetos mais longos e com somente uma faixa por sentido, 
saturando o sistema. 

7.4 Conclusões Finais 

Tendo em vista os resultados da análise comparativa entre as alternativas de melhorias viárias 
propostas, recomenda-se que seja implantado o conjunto de melhorias abordado no item 7.2 
desta conclusão, incluindo os ajustes relativos à Alternativa B para o Ponto 04 (cruzamento 
em nível na Av. Brasil). 

Essa alternativa, conforme abordado acima e nos capítulos anteriores, permite um sistema de 
recirculação bastante eficaz, com encurtamento de trajetos não só para a futura população 
do Estação Guanabara e do Grand Guanabara, mas também para a população que acessa os 
bairros Guanabara e Jardim Brasil (retorno na Av. Brasil e acesso ao Guanabara vindo do 
Cambuí, por exemplo). 

As melhorias propostas trarão, ainda, significativo ganho de capacidade, oferecendo uma 
nova alternativa de viário paralelo à Av. Barão de Itapura (vias internas ao Estação Guanabara 
e nova diretriz viária), sanando também um dos principais gargalos do sistema viário da região, 
o Balão do Timbó. 

Considerando esse conjunto de melhorias, os impactos serão positivos para a população da 
região. 
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Figura 7.9: Resultados das Análises – Alternativa A – Hora Pico 2025 

Balão do Timbó e Travessia da Av. Brasil em Viaduto 
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Figura 7.10: Resultados das Análises – Alternativa B – Hora Pico 2025 

Balão do Timbó e Travessia da Av. Brasil em Cruzamento Semaforizado 
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