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1. INTRODUÇÃO 

 Este laudo trata-
implantação de uma construção comercial (CSEI), sendo responsável pelo 
empreendimento a empresa REDE AMERIPAN FESTAS LTDA. 

 O Relatório de Impacto no Tráfego
tecnicamente a implantação de empreen
Secretaria Municipal de Transportes 
Campinas – EMDEC, a Prefeitura Municipal de Campinas 
Secretaria Municipal de 
documento no que se refere a decisões que impactam diretamente e cotidianamente 
na ocupação urbana da cidade de Campinas. 

 O estudo aqui proposto analisa o quanto a instalação e operação do 
empreendimento da empresa REDE AMERIPAN FESTAS LTDA irá influenciar e 
como irá alterar o sistema viário atual da presente área de entorno e da área de 
abrangência na região do projeto.

 Dentro do Relatório de Impacto no Tráfego, apresentam
da região como a estrutura física, como a pavimentação da via, entrada e saída de 
autos, cruzamentos, sinalização e obras como pontes, passarelas e rotatórias 
existentes no entorno do empreendimento. Bem como a estrutura funcional, no que 
tange a análise do fluxo d
empreendimento, a capacidade de suporte que as vias têm para suprir a demanda 
que será gerada após a implantação do empreendimento em questão.
também prevê a adoção de medidas mitigadoras que irão garant
circulação de veículos e pedestres no local em questão.

  Quanto à metodologia aplicada para a elaboração do Relatório de Impacto no 
Tráfego, foi analisada a capacidade viária atual da região em estudo, no qual se 
pretende implantar o emp
de Tráfego estabelecido e disponibilizado pela EMDEC, em 2018.  
técnicas utilizadas serão apresentadas ao longo do relatório de estudo.
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-se de um estudo do impacto do tráfego, referente à 
implantação de uma construção comercial (CSEI), sendo responsável pelo 
empreendimento a empresa REDE AMERIPAN FESTAS LTDA.  

Relatório de Impacto no Tráfego se faz necessário para 
tecnicamente a implantação de empreendimento citado acima, de forma 
Secretaria Municipal de Transportes – SMT, a Empresa de Desenvolvimento de 

, a Prefeitura Municipal de Campinas – 
Secretaria Municipal de Urbanismo – SEMURB, analisem tecnicamente o presente 
documento no que se refere a decisões que impactam diretamente e cotidianamente 
na ocupação urbana da cidade de Campinas.  

O estudo aqui proposto analisa o quanto a instalação e operação do 
da empresa REDE AMERIPAN FESTAS LTDA irá influenciar e 

como irá alterar o sistema viário atual da presente área de entorno e da área de 
abrangência na região do projeto. 

Dentro do Relatório de Impacto no Tráfego, apresentam-
como a estrutura física, como a pavimentação da via, entrada e saída de 

autos, cruzamentos, sinalização e obras como pontes, passarelas e rotatórias 
no entorno do empreendimento. Bem como a estrutura funcional, no que 

tange a análise do fluxo de veículos que trafegam pelos acessos ao 
empreendimento, a capacidade de suporte que as vias têm para suprir a demanda 

gerada após a implantação do empreendimento em questão.
também prevê a adoção de medidas mitigadoras que irão garant
circulação de veículos e pedestres no local em questão. 

à metodologia aplicada para a elaboração do Relatório de Impacto no 
a capacidade viária atual da região em estudo, no qual se 

pretende implantar o empreendimento, assim como o Manual de Análise de Estudo 
de Tráfego estabelecido e disponibilizado pela EMDEC, em 2018.  
técnicas utilizadas serão apresentadas ao longo do relatório de estudo.
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se de um estudo do impacto do tráfego, referente à 
implantação de uma construção comercial (CSEI), sendo responsável pelo 

 

se faz necessário para fundamentar 
dimento citado acima, de forma que a 

SMT, a Empresa de Desenvolvimento de 
 PMC, bem como a 

SEMURB, analisem tecnicamente o presente 
documento no que se refere a decisões que impactam diretamente e cotidianamente 

O estudo aqui proposto analisa o quanto a instalação e operação do 
da empresa REDE AMERIPAN FESTAS LTDA irá influenciar e 

como irá alterar o sistema viário atual da presente área de entorno e da área de 

-se dados coletados 
como a estrutura física, como a pavimentação da via, entrada e saída de 

autos, cruzamentos, sinalização e obras como pontes, passarelas e rotatórias 
no entorno do empreendimento. Bem como a estrutura funcional, no que 

e veículos que trafegam pelos acessos ao 
empreendimento, a capacidade de suporte que as vias têm para suprir a demanda 

gerada após a implantação do empreendimento em questão. O relatório 
também prevê a adoção de medidas mitigadoras que irão garantir a qualidade da 

à metodologia aplicada para a elaboração do Relatório de Impacto no 
a capacidade viária atual da região em estudo, no qual se 

reendimento, assim como o Manual de Análise de Estudo 
de Tráfego estabelecido e disponibilizado pela EMDEC, em 2018.  As bibliografias 
técnicas utilizadas serão apresentadas ao longo do relatório de estudo. 
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1.1. Informações Gerais
 

DADOS DO PROPRIETÁRIO

Proprietário: Frigorífico 

CNPJ: 46.032.884/0001-

Endereço: Avenida Governador Pedro de Toledo, 

Bairro: Jardim IV Centenário

CEP: 13070-715 

Município: Campinas – 

Responsável: Aline Tavares Azambuja

CPF: 195.529.798-38 

 

DADOS DO EMPREENDEDOR 

Proprietário: Rede Ameripan Festas Ltda

CNPJ: 04.615.098/0001-

Endereço: Rua Josias Silveira Camargo

Bairro: Vila Santa Catarina

CEP: 13466-326 

Município: Americana –

Responsável: Glauber Renato Sartori

CPF: 171.589.598-30 
 

DADOS DO EMPREENDIMENTO 

Tipo do Empreendimento

Endereço: Avenida Governador Pedro de Toledo, n° 2720

Bairro: Jardim IV Centenário

CEP: 13070-715 

Município: Campinas – 

Área do Terreno: 4.215

Área Existente: 1.388,97 m²

Área a Construir: 2.113

Área Total: 3.502,64 m²
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Informações Gerais 

DADOS DO PROPRIETÁRIO 

Frigorífico Tavares Ltda 

-67 

Avenida Governador Pedro de Toledo, n° 2720  

Jardim IV Centenário 

 SP 

Aline Tavares Azambuja 

DADOS DO EMPREENDEDOR  

Ameripan Festas Ltda 

-42 

Rua Josias Silveira Camargo, n° 25 

Vila Santa Catarina 

– SP 

Glauber Renato Sartori 

DADOS DO EMPREENDIMENTO  

Tipo do Empreendimento: Construção Comercial (CSEI) 

Avenida Governador Pedro de Toledo, n° 2720 

Jardim IV Centenário 

 SP 

215,30 m² 

,97 m² 

3,67 m² 
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DADOS DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO LAUDO 

Nome: J Lima Construtora Ltda ME

CNPJ: 27.521.783/0001-

Endereço: Rua Dona Alayde Nascimento de Lemos

Bairro: Bairro Vila Lemos

CEP: 13100-453 

Município: Campinas – 

Telefone: 19 99144-1807 

Contato: Eng° Civil Mateus Baptista de Lima (

CREA: 5070419843/SP 

ART: em anexo a este documento.
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DADOS DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO LAUDO  

J Lima Construtora Ltda ME 

-05 

Dona Alayde Nascimento de Lemos, n° 691 

Lemos 

 SP 

1807  

Eng° Civil Mateus Baptista de Lima (peritoengcivilmateuslima@gmail.com

 

em anexo a este documento. 
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2. CARACTERIZAÇÃO
 

2.1. Empreendimento e Vagas
 

O empreendimento trata
no bairro Jardim IV Centenário, no qual possui a intenção de ser uma ocupação 
comercial (CSEI) para uso de mercado.

O empreendimento será construído em um t
de dois lotes. O mesmo será
pavimento subsolo, pavimento térreo e 1° pavimento. Conta também com uma 
construção secundária, composto pelo pavimento térreo e 1° pavimento. No 
pavimento subsolo se encontra algumas vagas de estacionamento coberto, bem 
como o acesso para o estacionamento externo do empreendimento. No térreo 
prédio principal está localizada a área de venda
conta como área admini
pavimento da construção 
com uma área de funcionários. O empreendimento será instalado em um terreno de 
4.215,30 m², sendo sua área construída total de 3.5
área já existente e 2.113,
1.611,94 m² e a área do depósito sendo de 
quadro de áreas da edificação.

Tabela 1. Quadro de áreas do empreendimento
Fonte: Projeto do
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CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Empreendimento e Vagas 

O empreendimento trata-se de uma ampliação de uma construção já existente 
rro Jardim IV Centenário, no qual possui a intenção de ser uma ocupação 

comercial (CSEI) para uso de mercado. 

O empreendimento será construído em um terreno originado pela anexação 
. O mesmo será composto por um prédio principal composto pelo 

pavimento subsolo, pavimento térreo e 1° pavimento. Conta também com uma 
construção secundária, composto pelo pavimento térreo e 1° pavimento. No 
pavimento subsolo se encontra algumas vagas de estacionamento coberto, bem 

o acesso para o estacionamento externo do empreendimento. No térreo 
prédio principal está localizada a área de venda e área técnica
conta como área administrativa do empreendimento. Já o pavimento térreo 
pavimento da construção secundária serão utilizados como depósito de produtos, 

funcionários. O empreendimento será instalado em um terreno de 
,30 m², sendo sua área construída total de 3.502,64 m², sendo 1.388,97 m² de 

3,67 m² de área a ser construída. A área de vendas 
e a área do depósito sendo de 512,54 m². A tabela 1 apresenta o 

quadro de áreas da edificação. Segue projeto arquitetônico no anexo 

Tabela 1. Quadro de áreas do empreendimento
Fonte: Projeto do empreendimento – J Lima 
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se de uma ampliação de uma construção já existente 
rro Jardim IV Centenário, no qual possui a intenção de ser uma ocupação 

erreno originado pela anexação 
prédio principal composto pelo 

pavimento subsolo, pavimento térreo e 1° pavimento. Conta também com uma 
construção secundária, composto pelo pavimento térreo e 1° pavimento. No 
pavimento subsolo se encontra algumas vagas de estacionamento coberto, bem 

o acesso para o estacionamento externo do empreendimento. No térreo do 
e área técnica e o 1° pavimento 

o pavimento térreo e o 1° 
como depósito de produtos, 

funcionários. O empreendimento será instalado em um terreno de 
m², sendo 1.388,97 m² de 
área de vendas total é de 
A tabela 1 apresenta o 

Segue projeto arquitetônico no anexo 2. 

 

Tabela 1. Quadro de áreas do empreendimento 



Avenida Governador Pedro de Toledo, n° 2720 

Rua Dona Alayde Nascimento de Lemos

(19) 99144

 

 

Em relação ao número de vagas do empreendimento, 
estacionamento foi feito a partir da área a ser construída, desconsiderando a área 
construída já existente. Desse modo, o número de vagas necessárias para o 
empreendimento seria de 6
pequenas (2,20 x 4,00), 4
5,00), 3 vagas PCD (3,70 x 5,00), 
de carga/descarga (2,50 x 5,00)
2 vagas de acumulação (2,50 x 4,50).

 

Tabela 2. Quadro de vagas do empreendimento
Fonte: Projeto do empreendimento 

 

 As vagas de idosos e PCD serão localizadas próximo ao acesso de 
pedestres, feito na Avenida Governador Pedro de Toledo. Já o acesso 
cobertas de estacionamento serão feitas pelo acesso na Avenida Marechal Rondon. 
O acesso ao estacionamento externo 
pavimento subsolo que dá acesso ao pavimento térreo, através da rampa de acesso 
simples de 3,53 metros 
José de França Camargo, em acesso simples. Quanto a carga
saída será feita pelo mesmo acesso simples, também na Rua José de França 
Camargo. 

 

 

 

 

  Relatório de Impacto no Tráfego
Aprovação Comercial (CSEI)

Avenida Governador Pedro de Toledo, n° 2720 – Lote 016 – Quadro O 
Jardim IV Centenário | Campinas 

Nascimento de Lemos, n° 691 – Bairro Vila Lemos | Campinas 

(19) 99144-1807 | www.grupojlima.com.br 

 

Em relação ao número de vagas do empreendimento, o cálculo de vagas d
feito a partir da área a ser construída, desconsiderando a área 

construída já existente. Desse modo, o número de vagas necessárias para o 
empreendimento seria de 63 no total. O empreendimento então conta com 
pequenas (2,20 x 4,00), 45 vagas médias (2,50 x 4,50), 3 vagas de idoso (2,50 x 
5,00), 3 vagas PCD (3,70 x 5,00), 4 vagas de moto (1,00 x 2,00). Também há 1 vaga 

ga (2,50 x 5,00), 1 vaga de embarque/desembarque (2,50 x 4,50) e 
2 vagas de acumulação (2,50 x 4,50). 

Tabela 2. Quadro de vagas do empreendimento
Fonte: Projeto do empreendimento – J Lima 

As vagas de idosos e PCD serão localizadas próximo ao acesso de 
pedestres, feito na Avenida Governador Pedro de Toledo. Já o acesso 
cobertas de estacionamento serão feitas pelo acesso na Avenida Marechal Rondon. 
O acesso ao estacionamento externo será feito também nesse endereço, no 
pavimento subsolo que dá acesso ao pavimento térreo, através da rampa de acesso 

metros de largura. A saída de veículos será feita
José de França Camargo, em acesso simples. Quanto a carga/descarga a entrada e 
saída será feita pelo mesmo acesso simples, também na Rua José de França 
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o cálculo de vagas do 
feito a partir da área a ser construída, desconsiderando a área 

construída já existente. Desse modo, o número de vagas necessárias para o 
no total. O empreendimento então conta com 13 vagas 
vagas médias (2,50 x 4,50), 3 vagas de idoso (2,50 x 

vagas de moto (1,00 x 2,00). Também há 1 vaga 
, 1 vaga de embarque/desembarque (2,50 x 4,50) e 

 

Tabela 2. Quadro de vagas do empreendimento 

As vagas de idosos e PCD serão localizadas próximo ao acesso de 
pedestres, feito na Avenida Governador Pedro de Toledo. Já o acesso as vagas 
cobertas de estacionamento serão feitas pelo acesso na Avenida Marechal Rondon. 

será feito também nesse endereço, no 
pavimento subsolo que dá acesso ao pavimento térreo, através da rampa de acesso 

feita em nível na Rua 
/descarga a entrada e 

saída será feita pelo mesmo acesso simples, também na Rua José de França 
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2.2. Legislação Aplicável
 

Para a criação desse estudo, foram observadas as legislações vigentes do 
município de Campinas, bem como legislação no que 
legal do empreendimento, no qual se buscou atingir o pleno cumprimento das 
restrições estabelecidas. São elas: Plano Diretor do Município 
189/2018, Código de Obras 
e Uso do Solo – Lei Complementar 208/2018 e Estudo de Impacto de Vizinhança 
Decreto 20.633/2019 e Decreto 20.864/2020 
procedimentos para análise do EIV/RIV
Pólos Geradores de Tráfego. 
de Campinas. 

 

Imagem 1. Localização do empreendimento no 
Fonte: Geoambiental 
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Legislação Aplicável 

Para a criação desse estudo, foram observadas as legislações vigentes do 
município de Campinas, bem como legislação no que tange a questão da aprovação 
legal do empreendimento, no qual se buscou atingir o pleno cumprimento das 
restrições estabelecidas. São elas: Plano Diretor do Município –
189/2018, Código de Obras – Lei Complementar 09/2003, Parcelamento, Oc

Lei Complementar 208/2018 e Estudo de Impacto de Vizinhança 
Decreto 20.633/2019 e Decreto 20.864/2020 - que Estabelece normas gerais e 
procedimentos para análise do EIV/RIV, além da Lei Municipal nº 8.232/1994, sobre 

s de Tráfego. Abaixo mapa do empreendimento dentro do município 

1. Localização do empreendimento no município
Fonte: Geoambiental – elaborado por J Lima 
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Para a criação desse estudo, foram observadas as legislações vigentes do 
tange a questão da aprovação 

legal do empreendimento, no qual se buscou atingir o pleno cumprimento das 
– Lei Complementar 

Lei Complementar 09/2003, Parcelamento, Ocupação 
Lei Complementar 208/2018 e Estudo de Impacto de Vizinhança – 

que Estabelece normas gerais e 
, além da Lei Municipal nº 8.232/1994, sobre 

Abaixo mapa do empreendimento dentro do município 

 

município 
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De acordo com a Lei Complementar n°189/2018, no qual institui sobre o 
Plano Diretor Estratégico do Município de Campinas, a área de estudo está 
localizada na Macrozona de Estruturação Urbana, na Área de Planejamento e 
Gestão (APG) Amarais e

A Macrozona de Estruturação Urbana é
referida lei: “abrange região situada integralmente no perímetro urbano, possui áreas 
reconhecidamente consolidadas e outras em fase de consolidação.” A 
localiza a área do empreendimento dentro da macrozona.

Imagem 2. Macrozoneamento da área do empreendimento

 

Já segundo a Lei Complementar n° 208/2018, o empreendimento se 
enquadra na Zona de Centralidade 4, descrita da seguinte maneira pela referida lei: 
“zona definida pelos princip
pelo Transporte), centralidades de alta densidade habitacional, com mescla de usos 
residencial, misto e não residencial de baixa, média e alta incomodidade.” 
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De acordo com a Lei Complementar n°189/2018, no qual institui sobre o 
Diretor Estratégico do Município de Campinas, a área de estudo está 

localizada na Macrozona de Estruturação Urbana, na Área de Planejamento e 
e Unidade Territorial Básica (UTB) denominada de EU

A Macrozona de Estruturação Urbana é descrita da seguinte maneira pela 
referida lei: “abrange região situada integralmente no perímetro urbano, possui áreas 
reconhecidamente consolidadas e outras em fase de consolidação.” A 
localiza a área do empreendimento dentro da macrozona. 

 
2. Macrozoneamento da área do empreendimento

Fonte: Zoneamento Campinas 

Já segundo a Lei Complementar n° 208/2018, o empreendimento se 
enquadra na Zona de Centralidade 4, descrita da seguinte maneira pela referida lei: 
“zona definida pelos principais cruzamentos de DOTs (Desenvolvimento Orientado 
pelo Transporte), centralidades de alta densidade habitacional, com mescla de usos 
residencial, misto e não residencial de baixa, média e alta incomodidade.” 
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De acordo com a Lei Complementar n°189/2018, no qual institui sobre o 
Diretor Estratégico do Município de Campinas, a área de estudo está 

localizada na Macrozona de Estruturação Urbana, na Área de Planejamento e 
denominada de EU-21. 

descrita da seguinte maneira pela 
referida lei: “abrange região situada integralmente no perímetro urbano, possui áreas 
reconhecidamente consolidadas e outras em fase de consolidação.” A imagem 2, 

 

2. Macrozoneamento da área do empreendimento 

Já segundo a Lei Complementar n° 208/2018, o empreendimento se 
enquadra na Zona de Centralidade 4, descrita da seguinte maneira pela referida lei: 

ais cruzamentos de DOTs (Desenvolvimento Orientado 
pelo Transporte), centralidades de alta densidade habitacional, com mescla de usos 
residencial, misto e não residencial de baixa, média e alta incomodidade.”  
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O inciso VI do Artigo 71 da lei descreve os
estabelecidas nessa zona, sendo elas: HMV, CSEI e HCSEI.

Na Figura 3,apresenta
Zoneamento do município de Campinas.

Imagem

 

Segundo a Lei Municipal nº 8.232/1994, o empreendimento é considerado 
como um Pólo Gerador de Tráfego 2 (P2), ou seja, que possui a capacidade de 
atrair viagens de todo o município, gerando sobrecarga no sistema de acesso e no 
sistema estrutural de trânsito e transporte. 
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O inciso VI do Artigo 71 da lei descreve os tipos de ocupações que podem ser 
estabelecidas nessa zona, sendo elas: HMV, CSEI e HCSEI. 

Na Figura 3,apresenta-se a localização do empreendimento no Mapa de 
Zoneamento do município de Campinas. 

 
Imagem 3. Zoneamento da área do empreendimento

Fonte: Zoneamento Campinas 

Segundo a Lei Municipal nº 8.232/1994, o empreendimento é considerado 
como um Pólo Gerador de Tráfego 2 (P2), ou seja, que possui a capacidade de 
atrair viagens de todo o município, gerando sobrecarga no sistema de acesso e no 

trutural de trânsito e transporte.  
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tipos de ocupações que podem ser 

se a localização do empreendimento no Mapa de 

 

3. Zoneamento da área do empreendimento 

Segundo a Lei Municipal nº 8.232/1994, o empreendimento é considerado 
como um Pólo Gerador de Tráfego 2 (P2), ou seja, que possui a capacidade de 
atrair viagens de todo o município, gerando sobrecarga no sistema de acesso e no 
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3. ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO
 

3.1. Diretrizes Urbanísticas e Ambientais

O empreendimento está localizado 
(via arterial II), n° 2720, no bairro Jardim IV Centenário, no Município de Campinas. 
O empreendimento também faz limite com a Avenida Marechal Rondon 
II) e a Rua José França Camargo
localizando e classificando no ent
21.384 de 15 de março de 2021.

Imagem 4. Mapa 
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ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO 

Diretrizes Urbanísticas e Ambientais 

O empreendimento está localizado na Avenida Governador Pedro de Toledo
n° 2720, no bairro Jardim IV Centenário, no Município de Campinas. 

O empreendimento também faz limite com a Avenida Marechal Rondon 
e a Rua José França Camargo (via local). Abaixo mapa do empreendimento, 

localizando e classificando no entorno as principais vias de acordo com o Decreto n° 
21.384 de 15 de março de 2021. 

 
4. Mapa de vias no entorno do empreendimento

Fonte: Google – elaborado por J Lima 
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a Avenida Governador Pedro de Toledo 
n° 2720, no bairro Jardim IV Centenário, no Município de Campinas. 

O empreendimento também faz limite com a Avenida Marechal Rondon (via arterial 
Abaixo mapa do empreendimento, 

orno as principais vias de acordo com o Decreto n° 

 

de vias no entorno do empreendimento 
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Segundo o Plano Municipal de Recursos Hídricos de Campinas, a área do 
empreendimento está localizada dentro da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Quilombo
situado na microbacia
aproximadamente, a 1500 metros do terreno do projeto, o Ribeirão Piçarrão. 

Imagem

 

3.2. Área de Influência Direta e Indireta

Abaixo foram analisadas as regiões próximas ao local do empreendimento, 
com o objetivo de fazer análises mais detalhadas 
mesmo poderá causar sobre a vizinhança, definida como sendo o meio humano e o 
meio físico onde convive o agrupamento populacional que sofrerá os impactos 
causados a cerca de um projeto ou empreendimento.

Quanto à vizinhança imediata é aquela instalada ao lado do
em que o empreendimento proposto se localiza
maneira mais expressiva pela instalação do empreendimento
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Segundo o Plano Municipal de Recursos Hídricos de Campinas, a área do 
empreendimento está localizada dentro da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Quilombo

microbacia 10. O curso hídrico mais próximo se encontra, 
aproximadamente, a 1500 metros do terreno do projeto, o Ribeirão Piçarrão. 

Imagem 5. Mapa bacias hidrográficas de Campinas
Fonte: Prefeitura de Campinas 

Área de Influência Direta e Indireta 

Abaixo foram analisadas as regiões próximas ao local do empreendimento, 
com o objetivo de fazer análises mais detalhadas sobre os possíveis impactos que o 

poderá causar sobre a vizinhança, definida como sendo o meio humano e o 
meio físico onde convive o agrupamento populacional que sofrerá os impactos 
causados a cerca de um projeto ou empreendimento. 

Quanto à vizinhança imediata é aquela instalada ao lado do
em que o empreendimento proposto se localiza, ou seja, poderá ser afetada de 
maneira mais expressiva pela instalação do empreendimento.  
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Segundo o Plano Municipal de Recursos Hídricos de Campinas, a área do 
empreendimento está localizada dentro da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Quilombo, 

. O curso hídrico mais próximo se encontra, 
aproximadamente, a 1500 metros do terreno do projeto, o Ribeirão Piçarrão.  

 
idrográficas de Campinas 

Abaixo foram analisadas as regiões próximas ao local do empreendimento, 
sobre os possíveis impactos que o 

poderá causar sobre a vizinhança, definida como sendo o meio humano e o 
meio físico onde convive o agrupamento populacional que sofrerá os impactos 

Quanto à vizinhança imediata é aquela instalada ao lado do lote ou quadra 
, ou seja, poderá ser afetada de 
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Já a vizinhança mediata é aquela situada na área de influência do
que por ele pode ser 
considerados deslocamentos a pé e também sobre o porte do empreendimento 
proposto. 

Seguindo a metodologia descrita acima, bem como a legislação vigente do 
município, as áreas de influência foram delimitadas,
da seguinte forma: 

- Área Diretamente Afetada (ADA):
será implantado o empreendimento. No presente estudo essa área é correspondente 
a 3.920,30 m², conforme 

Imagem 6. 
Fonte: 

 

- Área de Influência Direta (AID):
(em azul), considerando os impactos que o empreendimento comercial poderá gerar 
nessa região, conforme imagem
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Já a vizinhança mediata é aquela situada na área de influência do
que por ele pode ser atingida. A vizinhança mediata pode variar, se forem 
considerados deslocamentos a pé e também sobre o porte do empreendimento 

Seguindo a metodologia descrita acima, bem como a legislação vigente do 
município, as áreas de influência foram delimitadas, caracterizadas e diagnosticadas 

Área Diretamente Afetada (ADA): corresponde pela área do lote em estudo, onde 
será implantado o empreendimento. No presente estudo essa área é correspondente 
a 3.920,30 m², conforme imagem 6. 

 
. Área diretamente afetada do empreendimento

Fonte: Google Maps – elaborado por J Lima 

Área de Influência Direta (AID): corresponde, no estudo, pelo raio de 500 metros
, considerando os impactos que o empreendimento comercial poderá gerar 

imagem 7.  
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Já a vizinhança mediata é aquela situada na área de influência do projeto e 
A vizinhança mediata pode variar, se forem 

considerados deslocamentos a pé e também sobre o porte do empreendimento 

Seguindo a metodologia descrita acima, bem como a legislação vigente do 
caracterizadas e diagnosticadas 

corresponde pela área do lote em estudo, onde 
será implantado o empreendimento. No presente estudo essa área é correspondente 

 

do empreendimento 

corresponde, no estudo, pelo raio de 500 metros 
, considerando os impactos que o empreendimento comercial poderá gerar 
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- Área de Influência Indireta (AII):
metros (em preto), considerando os impactos que o empreendimento comercial 
poderá gerar nessa região, conforme 

Imagem
Fonte: Google Maps 

3.3. Uso e Ocupação do Entorno

A área em estudo é 
comércios de grande atratividade, como a Sorveteria Sergel e o Supermercado 
Galassi, além de postos de gasolina com um fluxo bastante intenso. Também há 
uma presença significativa de comércios e serviços rela
oficinas mecânicas e barracões de serviços técnicos
de pequeno porte como bares e restaurantes que atendem as residências e 
comércios locais.  
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Área de Influência Indireta (AII): corresponde, no estudo, pelo raio de 
, considerando os impactos que o empreendimento comercial 

poderá gerar nessa região, conforme imagem 7.  

Imagem 7. Área de influência direta e indireta 
Fonte: Google Maps – elaborado por J Lima 

 
 
 
 

Uso e Ocupação do Entorno 

A área em estudo é predominantemente residencial, possuindo também 
comércios de grande atratividade, como a Sorveteria Sergel e o Supermercado 
Galassi, além de postos de gasolina com um fluxo bastante intenso. Também há 
uma presença significativa de comércios e serviços relacionados a veículos, como 
oficinas mecânicas e barracões de serviços técnicos, assim como 
de pequeno porte como bares e restaurantes que atendem as residências e 
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corresponde, no estudo, pelo raio de 1.500 
, considerando os impactos que o empreendimento comercial 

 
 

predominantemente residencial, possuindo também 
comércios de grande atratividade, como a Sorveteria Sergel e o Supermercado 
Galassi, além de postos de gasolina com um fluxo bastante intenso. Também há 

cionados a veículos, como 
, assim como alguns comércios 

de pequeno porte como bares e restaurantes que atendem as residências e 
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A única área de uso institucional na 
Alacoque, localizada próxima ao empreendimento. Quanto às áreas verdes, no raio 
de 500 metros (área de influência direta) é possível localizar 
de lazer: a Praça Magdiel
utilizadas como para o lazer e a pratica de esportes
Abaixo se encontra o mapa de uso e ocupação do solo da região em estudo.

Imagem
Fonte: Google Maps 
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A única área de uso institucional na região é a Igreja Santa Margarida Maria 
Alacoque, localizada próxima ao empreendimento. Quanto às áreas verdes, no raio 
de 500 metros (área de influência direta) é possível localizar duas praças com área 

a Praça Magdiel Rospendowski Fiorini e a Praça de Esporte Jgf
para o lazer e a pratica de esportes entre os moradores da região. 

Abaixo se encontra o mapa de uso e ocupação do solo da região em estudo.

 
Imagem 8. Mapa de uso e ocupação do solo 

Fonte: Google Maps – elaborado por J Lima 
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é a Igreja Santa Margarida Maria 
Alacoque, localizada próxima ao empreendimento. Quanto às áreas verdes, no raio 

duas praças com área 
e Esporte Jgf, ambas 

entre os moradores da região. 
Abaixo se encontra o mapa de uso e ocupação do solo da região em estudo.  
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Abaixo segue registros fotográficos dos usos categorizados pelo mapa acima, 
encontrados na Área de Influência Direta do Empreendimento.

Imagem 9. Residencial unifamiliar na Rua José de França Camargo

Imagem 10. Residencial m
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Abaixo segue registros fotográficos dos usos categorizados pelo mapa acima, 
encontrados na Área de Influência Direta do Empreendimento. 

9. Residencial unifamiliar na Rua José de França Camargo
Fonte: Arquivo J Lima 

 

Residencial multifamiliar na Rua Durvalina Taváres Barreto
Fonte: Arquivo J Lima 
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Abaixo segue registros fotográficos dos usos categorizados pelo mapa acima, 

 
9. Residencial unifamiliar na Rua José de França Camargo 

 
Taváres Barreto 
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Imagem 11. Comercial na Rua Durvalina

 

Imagem
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11. Comercial na Rua Durvalina Taváres Barreto
Fonte: Arquivo J Lima 

Imagem 12. Serviço na Avenida Marechal Rondon
Fonte: Arquivo J Lima 
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Taváres Barreto 

 
Serviço na Avenida Marechal Rondon 
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Imagem 13. Posto de 

Imagem
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13. Posto de gasolina na Avenida Governador Pedro de Toledo
Fonte: Arquivo J Lima 

 

Imagem 14. Comércio na Rua João Gutenberg
Fonte: Arquivo J Lima 
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gasolina na Avenida Governador Pedro de Toledo 

 
14. Comércio na Rua João Gutenberg 
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Imagem 15. Comércio na Avenida Lícia Federino

Imagem 16. Institucional na Rua 
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15. Comércio na Avenida Lícia Federino Péttine
Fonte: Arquivo J Lima 

 

16. Institucional na Rua Reinaldo Laubenstein
Fonte: Arquivo J Lima 
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Péttine 

 
Reinaldo Laubenstein 
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3.4. Sistema Viário

Durante as visitas realizadas na área de estudo foram analisados alguns 
pontos do sistema viário existente. 
encontram em boas condiç
condições de manutenç
observada nos pontos próximos ao empreendimento, no qual se encontram em boas 
condições. 

Na Área de Influência Direta foram encontradas algumas vias de ac
bastante importantes para a região, que servir
empreendimento (ver imagem
Decreto Municipal n° 21.384, de 15 de março de 2021, são elas:

• Avenida Governador Pedro de Toledo: 
• Avenida Marechal Rondon: classificada como Arterial II;
• Avenida Lícia Federico Péttine: classificada como Arterial II;
• Avenida Lix da Cunha: classificada como Via de Trânsito Rápida;
• Rua José de França Camargo: classificada c

 
A seguir imagens d

de Influência do empreendimento. 

Imagem 17. Cruzamento da Av. Gov. Pedro de Toledo com o Balão do Tavares
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Sistema Viário 

Durante as visitas realizadas na área de estudo foram analisados alguns 
pontos do sistema viário existente. As ruas ao entorno do empreendimento se 
encontram em boas condições, entretanto algumas calçadas estão em más 
condições de manutenção. A sinalização vertical e horizontal da área também foi 
observada nos pontos próximos ao empreendimento, no qual se encontram em boas 

Na Área de Influência Direta foram encontradas algumas vias de ac
bastante importantes para a região, que servirão de ponto 

imagem 4). As vias aqui citadas foram classificadas pelo 
Decreto Municipal n° 21.384, de 15 de março de 2021, são elas: 

Avenida Governador Pedro de Toledo: classificada como Arterial II;
Avenida Marechal Rondon: classificada como Arterial II; 
Avenida Lícia Federico Péttine: classificada como Arterial II; 
Avenida Lix da Cunha: classificada como Via de Trânsito Rápida;
Rua José de França Camargo: classificada como via local. 

A seguir imagens de alguns dos principais cruzamentos encontrado
de Influência do empreendimento.  

Cruzamento da Av. Gov. Pedro de Toledo com o Balão do Tavares
Fonte: Arquivo J Lima 
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Durante as visitas realizadas na área de estudo foram analisados alguns 
As ruas ao entorno do empreendimento se 

calçadas estão em más 
A sinalização vertical e horizontal da área também foi 

observada nos pontos próximos ao empreendimento, no qual se encontram em boas 

Na Área de Influência Direta foram encontradas algumas vias de acesso 
 de acesso para o 

. As vias aqui citadas foram classificadas pelo 
 

classificada como Arterial II; 

 
Avenida Lix da Cunha: classificada como Via de Trânsito Rápida; 

cruzamentos encontrados na Área 

 
Cruzamento da Av. Gov. Pedro de Toledo com o Balão do Tavares 
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Imagem 18. Acesso do Balão do 

Imagem
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18. Acesso do Balão do Tavares a Av. Marechal Rondon
Fonte: Arquivo J Lima 

 

Imagem 19. Acesso a Rua José de França Camargo
Fonte: Arquivo J Lima 
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Tavares a Av. Marechal Rondon 

 
19. Acesso a Rua José de França Camargo 
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A maioria das ruas no entorno imediato do empreendimento estão em boas 
condições, com exceção da Rua José Camargo de França
emendas no asfalto tornando

Imagem 20. Condição do asfalto Rua José de França Camargo

 

 

3.5. Transporte Coletivo

A administração pública, por meio da EMDEC, introduziu em 2005, em 
Campinas, o Sistema InterCamp, que unifica o serviço realizado pelas empresas 
concessionárias, buscando tornar o transporte coletivo promotor de mudanças na 
mobilidade e circulação de pesso
público da região, um raio de 500 metros do empreendimento, 
os principais pontos de ônibus utilizados pela população local. Abaixo mapa 
localizando os pontos citados.
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maioria das ruas no entorno imediato do empreendimento estão em boas 
condições, com exceção da Rua José Camargo de França, no qual há várias 
emendas no asfalto tornando-o irregular, conforme imagem abaixo. 

20. Condição do asfalto Rua José de França Camargo
Fonte: Arquivo J Lima 

Transporte Coletivo 

A administração pública, por meio da EMDEC, introduziu em 2005, em 
Campinas, o Sistema InterCamp, que unifica o serviço realizado pelas empresas 
concessionárias, buscando tornar o transporte coletivo promotor de mudanças na 
mobilidade e circulação de pessoas. Considerou-se para a avaliação do transporte 
público da região, um raio de 500 metros do empreendimento, no qual se demonstra 
os principais pontos de ônibus utilizados pela população local. Abaixo mapa 
localizando os pontos citados. 
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maioria das ruas no entorno imediato do empreendimento estão em boas 
, no qual há várias 

o irregular, conforme imagem abaixo.  

 
20. Condição do asfalto Rua José de França Camargo 

A administração pública, por meio da EMDEC, introduziu em 2005, em 
Campinas, o Sistema InterCamp, que unifica o serviço realizado pelas empresas 
concessionárias, buscando tornar o transporte coletivo promotor de mudanças na 

se para a avaliação do transporte 
no qual se demonstra 

os principais pontos de ônibus utilizados pela população local. Abaixo mapa 
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Imagem 21. Localização dos pontos de ônibus próximos ao empreendimento

 

Na Área de Influência Direta passam diversas linhas de ônibus. As principais 
que atendem a região são:

• 273 – Jardim Eulina;
• 253 – Vila Boa Vista | Parque Via 
• 263 – Terminal Padre Anchieta | Terminal Mercado;
• 264 – Vila Padre Anchieta;
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Localização dos pontos de ônibus próximos ao empreendimento

Fonte: Google – elaborado por J Lima 

Na Área de Influência Direta passam diversas linhas de ônibus. As principais 
que atendem a região são: 

Jardim Eulina; 
Vila Boa Vista | Parque Via Norte; 
Terminal Padre Anchieta | Terminal Mercado; 
Vila Padre Anchieta; 
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Localização dos pontos de ônibus próximos ao empreendimento 

Na Área de Influência Direta passam diversas linhas de ônibus. As principais 
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Além destas linhas que circulam no município de Campinas, há também 
linhas que seguem para cidades próximas da região, como Hortolândia, Sumaré e 
Monte Mor. 

Vale ressaltar, que o empreendimento em questão será uma construção 
comercial com vagas para 66 veículos. Dessa forma, espera
das pessoas que acessam o empreendimento estará de carro ou a pé (há bastante 
fluxo de pessoas a pé na região
agregar qualquer tipo de acréscimo significativo nas linhas de ônibus que atendem a 
região.   

Imagem 23
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Além destas linhas que circulam no município de Campinas, há também 
linhas que seguem para cidades próximas da região, como Hortolândia, Sumaré e 

Vale ressaltar, que o empreendimento em questão será uma construção 
comercial com vagas para 66 veículos. Dessa forma, espera-se que a maior parte 
das pessoas que acessam o empreendimento estará de carro ou a pé (há bastante 
fluxo de pessoas a pé na região, como analisado durante este estudo), não devendo 
agregar qualquer tipo de acréscimo significativo nas linhas de ônibus que atendem a 

Imagem 22. Ponto de ônibus 1. 
Fonte: Arquivo J Lima 

 

23. Parada Balão do Tavares - Ponto de ônibus 
Fonte: Google Maps 
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Além destas linhas que circulam no município de Campinas, há também 
linhas que seguem para cidades próximas da região, como Hortolândia, Sumaré e 

Vale ressaltar, que o empreendimento em questão será uma construção 
se que a maior parte 

das pessoas que acessam o empreendimento estará de carro ou a pé (há bastante 
, como analisado durante este estudo), não devendo 

agregar qualquer tipo de acréscimo significativo nas linhas de ônibus que atendem a 

 

 
Ponto de ônibus 2. 
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4. METODOLOGIA 
 
A metodologia utilizada para a elaboração do Relatório de Impacto de Tráfego 

está pautada em analisar a capacidade viária atual da região na qual se pretende 
implantar o empreendimento 
de Tráfego estabelecido e disponibilizado pela EMDEC, em 2018.

Para determinar tal capacidade viária, foram então utilizadas quatro 
metodologias distintas, sendo estas a contag
“Highway Capacity Manual
com melhores detalhes nos itens seguintes.

 

 

4.1. Contagem Manual

Nessa metodologia, validada pela EMDEC, foi realizada 
manual de veículos, durante três dias seguidos (03 de maio de 2022 | terça
de maio de 2022 | quarta
feita durante três períodos distintos durante duas horas, em intervalos de 15 em 15 
minutos. No período da 
período da tarde entre 11:00 e 13:00; e no período da noite entre 17:00 e 19:00. 

 

 

4.2. Nível de Serviço
 

4.2.1. Nível de Serviço Atual

Os cálculos do nível de serviço serão calculados utilizando 
Capacidade de Tráfego (equação 1)

Onde: 

CT = Capacidade de Tráfego

VN = Volume da Demanda

C = Capacidade das Vias 
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A metodologia utilizada para a elaboração do Relatório de Impacto de Tráfego 
está pautada em analisar a capacidade viária atual da região na qual se pretende 
implantar o empreendimento comercial, assim como o Manual de A
de Tráfego estabelecido e disponibilizado pela EMDEC, em 2018.

Para determinar tal capacidade viária, foram então utilizadas quatro 
, sendo estas a contagem manual, o nível de serviço, 

anual” e o fator de pico hora. Tais metodologias serão 
es detalhes nos itens seguintes. 

Contagem Manual 

Nessa metodologia, validada pela EMDEC, foi realizada 
durante três dias seguidos (03 de maio de 2022 | terça

de maio de 2022 | quarta-feira e 05 de maio de 2022 | quinta-feira). A contagem foi 
feita durante três períodos distintos durante duas horas, em intervalos de 15 em 15 
minutos. No período da manhã, as contagem foram feitas entre 08:00 e 10:00; no 
período da tarde entre 11:00 e 13:00; e no período da noite entre 17:00 e 19:00. 

erviço 

Nível de Serviço Atual 

Os cálculos do nível de serviço serão calculados utilizando 
(equação 1): 

�� �
��

�
 

CT = Capacidade de Tráfego 

VN = Volume da Demanda 
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A metodologia utilizada para a elaboração do Relatório de Impacto de Tráfego 
está pautada em analisar a capacidade viária atual da região na qual se pretende 

comercial, assim como o Manual de Análise de Estudo 
de Tráfego estabelecido e disponibilizado pela EMDEC, em 2018. 

Para determinar tal capacidade viária, foram então utilizadas quatro 
em manual, o nível de serviço, 

e o fator de pico hora. Tais metodologias serão descritas 

Nessa metodologia, validada pela EMDEC, foi realizada uma contagem 
durante três dias seguidos (03 de maio de 2022 | terça-feira, 04 

feira). A contagem foi 
feita durante três períodos distintos durante duas horas, em intervalos de 15 em 15 

manhã, as contagem foram feitas entre 08:00 e 10:00; no 
período da tarde entre 11:00 e 13:00; e no período da noite entre 17:00 e 19:00.  

Os cálculos do nível de serviço serão calculados utilizando a fórmula de 
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A Capacidade de Tráfego 
tráfego hoje existente na região. De acordo com o 
serviço será classificado de acordo com a t

A variável da Capacidade das Vias (C) é obtido
as características implementadas no local, sendo aplicado o método 
Capacity Manual”, atravé
de vias expressas, indicam uma capacidade aproximada de 2.000 veículos/hora por 
faixa de circulação com largura de 3,50 metros. Estes valores vão diminuindo em 
função das características geométricas d
semaforizados, interferências operacionais de entrada e saída em garagens, 
manobras de estacionamento, travessia de pedestres, entre outros
média a capacidade viária varia entre 900 e 2000 veículos/hora por fai
circulação. 

Para o cálculo do Volume de Demanda (VN) será utilizado a hora de pico, ou 
seja, se trata do volume de tráfego hoje existente na região de acordo com a 
contagem manual realizada. Seguindo o que dispõe a EMDEC, através do Manual 
de Análise de Estudo de Tráfego, a multiplicação de equivalência é realizada para 
cada tipo de veículo, admitindo
equivalências: 

• Carros de passeio (Ca): 1
• Motos (Mo): 0,33 
• Ônibus dois eixos (O2): 2
• Caminhão dois eixos (C2): 2
• Caminhão três eixos (C3): 3

De acordo com o resultado obtido através da Equação 1, ou seja, analisando 
a relação entre volume veicular e a capacidade viária (V/C), pode se ter uma idéia 
das condições de tráfego (CT), conforme tabela 3:

Relação V/C 
Nível 
Serviço

0,00 – 0,21 
0,22 – 0,37 
0,38 – 0,50 
0,51 – 0,81 

0,82 – 0,94 

0,95 – 1,00 
Tabela 3. Condições do fluxo veicular de acordo com o nível de s
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A Capacidade de Tráfego (CT) trata-se da capacidade da via de absorver o 
tráfego hoje existente na região. De acordo com o resultado obtido, o nível do 

á classificado de acordo com a tabela 3. 

A variável da Capacidade das Vias (C) é obtido ponto a ponto de acordo com 
as características implementadas no local, sendo aplicado o método 

, através do qual o volume veicular medido em seção transversal 
de vias expressas, indicam uma capacidade aproximada de 2.000 veículos/hora por 
faixa de circulação com largura de 3,50 metros. Estes valores vão diminuindo em 
função das características geométricas da via, existência de cruzamentos 
semaforizados, interferências operacionais de entrada e saída em garagens, 
manobras de estacionamento, travessia de pedestres, entre outros
média a capacidade viária varia entre 900 e 2000 veículos/hora por fai

Para o cálculo do Volume de Demanda (VN) será utilizado a hora de pico, ou 
seja, se trata do volume de tráfego hoje existente na região de acordo com a 
contagem manual realizada. Seguindo o que dispõe a EMDEC, através do Manual 

de Estudo de Tráfego, a multiplicação de equivalência é realizada para 
cada tipo de veículo, admitindo-se como volume veicular 

Carros de passeio (Ca): 1 
 

Ônibus dois eixos (O2): 2 
Caminhão dois eixos (C2): 2 
Caminhão três eixos (C3): 3 

De acordo com o resultado obtido através da Equação 1, ou seja, analisando 
a relação entre volume veicular e a capacidade viária (V/C), pode se ter uma idéia 
das condições de tráfego (CT), conforme tabela 3: 

Nível de 
Serviço Condição do Fluxo Veicular

A Trânsito livre sem restrições
B Trânsito livre liberdade de manobras
C Condições satisfatórias
D Velocidade diminui e manobras limitadas

E 
Trânsito altamente instável, possíveis 

congestionamentos
F Colapso do fluxo veicular

Tabela 3. Condições do fluxo veicular de acordo com o nível de s
Elaborada por: J Lima 
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se da capacidade da via de absorver o 
resultado obtido, o nível do 

ponto a ponto de acordo com 
as características implementadas no local, sendo aplicado o método “Highway 

s do qual o volume veicular medido em seção transversal 
de vias expressas, indicam uma capacidade aproximada de 2.000 veículos/hora por 
faixa de circulação com largura de 3,50 metros. Estes valores vão diminuindo em 

a via, existência de cruzamentos 
semaforizados, interferências operacionais de entrada e saída em garagens, 
manobras de estacionamento, travessia de pedestres, entre outros aspectos. Em 
média a capacidade viária varia entre 900 e 2000 veículos/hora por faixa de 

Para o cálculo do Volume de Demanda (VN) será utilizado a hora de pico, ou 
seja, se trata do volume de tráfego hoje existente na região de acordo com a 
contagem manual realizada. Seguindo o que dispõe a EMDEC, através do Manual 

de Estudo de Tráfego, a multiplicação de equivalência é realizada para 
se como volume veicular (V) as seguintes 

De acordo com o resultado obtido através da Equação 1, ou seja, analisando 
a relação entre volume veicular e a capacidade viária (V/C), pode se ter uma idéia 

Condição do Fluxo Veicular 

Trânsito livre sem restrições 
Trânsito livre liberdade de manobras 

Condições satisfatórias 
Velocidade diminui e manobras limitadas 

altamente instável, possíveis 
congestionamentos 

Colapso do fluxo veicular 
Tabela 3. Condições do fluxo veicular de acordo com o nível de serviço. 
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A seguir são apresentados os níveis de serviço e as descrições das 
condições de operação correspondentes a cada nível de serviço:

• NÍVEL A – fluxo livre, concentração bastante reduzida, total liberdade na 
escolha da velocidade e total facilidade de ultrapassagens. Conforto e 
conveniência: ótimo;

• NÍVEL B – fluxo estável, 
da velocidade e a facilidade de ultrapassagens não é total, embora ainda 
em nível muito bom. Conforto e conveniência: bom;

• NÍVEL C – fluxo estável, concentração média, há liberdade na escolha da 
velocidade e a
pela presença dos outros veículos. Conforto e conveniência: regular;

• NÍVEL D – próximo do fluxo instável, concentração alta, reduzida liberdade 
na escolha da velocidade e grande dificuldade de ultra
Conforto e conveniência: ruim;

• NÍVEL E – fluxo instável, concentração extremamente alta, nenhuma 
liberdade na escolha da velocidade e as manobras para mudança de 
faixas somente são possíveis se forçadas. Conforto e conveniência: 
péssimo; 

• NÍVEL F – fluxo forçado, concentração altíssima, velocidades 
reduzidas e frequentes paradas de longa duração, manobras para 
mudança de faixas somente 
colaboração de outro motorista. Conforto e conveniência: inac
 
 
 

4.2.2. Nível de Serviço Futuro
 

4.2.2.1. Futuro Sem Implantação do Empreendimento

Calcula-se o nível do serviço futuro independente da implantação do 
empreendimento. Assim, é possível estimar a capacidade viária em atender o 
aumento do tráfego daqui cinco anos

Para criar cenários futuros, aplicaram
decorrência do aumento da frota veicular e do desenvolvimento urbano da região. A
taxa de aumento de tráfego foi calculada com dados da frota veicular do município, 
obtida no site do DENATRAN. Abaixo, apresenta
veículos pertencentes à frota veicular municipal nos últimos cinco anos
2020). 
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A seguir são apresentados os níveis de serviço e as descrições das 
condições de operação correspondentes a cada nível de serviço:

fluxo livre, concentração bastante reduzida, total liberdade na 
escolha da velocidade e total facilidade de ultrapassagens. Conforto e 
conveniência: ótimo; 

fluxo estável, concentração reduzida, há liberdade na escolha 
da velocidade e a facilidade de ultrapassagens não é total, embora ainda 
em nível muito bom. Conforto e conveniência: bom; 

fluxo estável, concentração média, há liberdade na escolha da 
velocidade e a facilidade de ultrapassagens é relativamente prejudicada 
pela presença dos outros veículos. Conforto e conveniência: regular;

próximo do fluxo instável, concentração alta, reduzida liberdade 
na escolha da velocidade e grande dificuldade de ultra
Conforto e conveniência: ruim; 

fluxo instável, concentração extremamente alta, nenhuma 
liberdade na escolha da velocidade e as manobras para mudança de 
faixas somente são possíveis se forçadas. Conforto e conveniência: 

fluxo forçado, concentração altíssima, velocidades 
reduzidas e frequentes paradas de longa duração, manobras para 
mudança de faixas somente são possíveis se forçadas e contando com a 
colaboração de outro motorista. Conforto e conveniência: inac

Nível de Serviço Futuro 

Futuro Sem Implantação do Empreendimento 

se o nível do serviço futuro independente da implantação do 
empreendimento. Assim, é possível estimar a capacidade viária em atender o 
aumento do tráfego daqui cinco anos ou mais. 

Para criar cenários futuros, aplicaram-se as taxas de aumento do tráfego em 
decorrência do aumento da frota veicular e do desenvolvimento urbano da região. A
taxa de aumento de tráfego foi calculada com dados da frota veicular do município, 
obtida no site do DENATRAN. Abaixo, apresenta-se a tabela 4 com a quantidade de 
veículos pertencentes à frota veicular municipal nos últimos cinco anos
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A seguir são apresentados os níveis de serviço e as descrições das 
condições de operação correspondentes a cada nível de serviço: 

fluxo livre, concentração bastante reduzida, total liberdade na 
escolha da velocidade e total facilidade de ultrapassagens. Conforto e 

concentração reduzida, há liberdade na escolha 
da velocidade e a facilidade de ultrapassagens não é total, embora ainda 

fluxo estável, concentração média, há liberdade na escolha da 
facilidade de ultrapassagens é relativamente prejudicada 

pela presença dos outros veículos. Conforto e conveniência: regular; 
próximo do fluxo instável, concentração alta, reduzida liberdade 

na escolha da velocidade e grande dificuldade de ultrapassagens. 

fluxo instável, concentração extremamente alta, nenhuma 
liberdade na escolha da velocidade e as manobras para mudança de 
faixas somente são possíveis se forçadas. Conforto e conveniência: 

fluxo forçado, concentração altíssima, velocidades bastante 
reduzidas e frequentes paradas de longa duração, manobras para 

são possíveis se forçadas e contando com a 
colaboração de outro motorista. Conforto e conveniência: inaceitável; 

se o nível do serviço futuro independente da implantação do 
empreendimento. Assim, é possível estimar a capacidade viária em atender o 

se as taxas de aumento do tráfego em 
decorrência do aumento da frota veicular e do desenvolvimento urbano da região. A 
taxa de aumento de tráfego foi calculada com dados da frota veicular do município, 

se a tabela 4 com a quantidade de 
veículos pertencentes à frota veicular municipal nos últimos cinco anos (de 2016 a 
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Mês/Ano 

Dez/16 
Dez/17 
Dez/18 
Dez/19 
Dez/20 

Média
Tabela 

 

Considerando a taxa de crescimento da 
em cinco anos teria uma porcentagem de 

A metodologia aplicada é a mesma descrita anteriormente apenas 
acrescentando a demanda futura nos resultados das
nível de serviço futuro independentemente da implantação do empreendimento. 

 

4.2.2.2. Futuro Com Implantação do Empreendimento
 

Realizados tais cálculos, deve
prevendo a implantação do 
valores obtidos pela contagem, a demanda de veículos que o empreendimento terá, 
conforme abaixo (equação 2)
 

Onde: 

VN = Volume da Demanda Futura do Empreendimento

VA = Volume Hora Pico est

DN = Acréscimo da Demanda do Empreendimento

 

O acréscimo de demanda (
decorrente da geração de viagens causadas pela implantação do empreendimento. 
No caso, serão utilizado
para o Tratamento de Pólos Geradores de Tráfego, emitido em 2001 pelo 
DENATRAN (Departamento Nacional de Trânsi
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Frota 
Aumento 

Frota 
Aumento Frota 

171.139 * 
174.845 3.706 
179.756 4.911 
185.270 5.514 
188.529 3.259 

Média 4.347,5 
Tabela 4. Taxa de aumento veicular anual 

Fonte: DENATRAN. 

Considerando a taxa de crescimento da frota veicular média de 2,45% a
teria uma porcentagem de 12,87% e em 10 anos, 27,39%

A metodologia aplicada é a mesma descrita anteriormente apenas 
acrescentando a demanda futura nos resultados das contagens atuais, concluindo o 
nível de serviço futuro independentemente da implantação do empreendimento. 

m Implantação do Empreendimento 

Realizados tais cálculos, deve-se então calcular o nível de serviço futuro 
prevendo a implantação do empreendimento estudado. Para isso, basta somar aos 
valores obtidos pela contagem, a demanda de veículos que o empreendimento terá, 

(equação 2): 

�� � �� � �� 

VN = Volume da Demanda Futura do Empreendimento 

Volume Hora Pico estimado para cinco anos 

DN = Acréscimo da Demanda do Empreendimento 

O acréscimo de demanda (DN) é o valor estabelecido pelo aumento de fluxo 
decorrente da geração de viagens causadas pela implantação do empreendimento. 

utilizados os dados obtidos através do Manual de Procedimentos 
para o Tratamento de Pólos Geradores de Tráfego, emitido em 2001 pelo 
DENATRAN (Departamento Nacional de Trânsito). 
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Aumento Frota 
(%) 

* 
2,17 
2,81 
3,07 
1,76 
2,45 

frota veicular média de 2,45% ao ano, 
e em 10 anos, 27,39%. 

A metodologia aplicada é a mesma descrita anteriormente apenas 
contagens atuais, concluindo o 

nível de serviço futuro independentemente da implantação do empreendimento.  

se então calcular o nível de serviço futuro 
empreendimento estudado. Para isso, basta somar aos 

valores obtidos pela contagem, a demanda de veículos que o empreendimento terá, 

DN) é o valor estabelecido pelo aumento de fluxo 
decorrente da geração de viagens causadas pela implantação do empreendimento. 

os dados obtidos através do Manual de Procedimentos 
para o Tratamento de Pólos Geradores de Tráfego, emitido em 2001 pelo 
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Tal manual consiste na análise 
área comercial em metros quadrados” e “PH = percentual do volume diário 
correspondente à hora de pico”. 

Para o caso do empreendimento comercial em questão, utilizaremos a 
equação 3 para calcular o acréscimo de demanda:

 

 

Onde: 

DN = Acréscimo da Demanda do Empreendimento

ACo = Área comercial (m²)

PH = Percentual do Volume D

 

A área comercial (ACo) é obtida por meio do projeto arquitetônico, e trata
da área onde efetivamente se dará a atividade 
1.611,94 m²), excluindo-se as áreas de depósitos e armazenamento de mercadorias. 
Já a variável Ph, é obtida através da Tabela 
relação entre a área comercial (ACo) e a área de exposição de 

Tabela 5. Porcentagem corre
Fonte: Boletim Técnico no. 32, São Paulo.

 

Aplicada a EQUAÇÃO 3, chegamos na estimativa da demanda de viagens 
geradas pelo empreendimento no horário de pico. Obtida a demanda futura que o 
empreendimento agregará, sentido a sentido aplica
novamente a EQUAÇÃO 1, concluindo na Capac
Serviço, para o cenário futuro após a implantação do empreendimento em análise.
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consiste na análise através de duas variáveis, sendo a “ACo = 
al em metros quadrados” e “PH = percentual do volume diário 

correspondente à hora de pico”.  

Para o caso do empreendimento comercial em questão, utilizaremos a 
para calcular o acréscimo de demanda: 

�� � 	0,4  � ��� � 600� � �� 

Acréscimo da Demanda do Empreendimento 

ACo = Área comercial (m²) 

ntual do Volume Diário correspondente à hora de pico 

A área comercial (ACo) é obtida por meio do projeto arquitetônico, e trata
da área onde efetivamente se dará a atividade comercial (no caso, uma área de 

se as áreas de depósitos e armazenamento de mercadorias. 
Ph, é obtida através da Tabela 5, abaixo disposta, calculando

relação entre a área comercial (ACo) e a área de exposição de produtos (APB):

. Porcentagem correspondente à hora pico para 
Fonte: Boletim Técnico no. 32, São Paulo. 

Aplicada a EQUAÇÃO 3, chegamos na estimativa da demanda de viagens 
geradas pelo empreendimento no horário de pico. Obtida a demanda futura que o 
empreendimento agregará, sentido a sentido aplica-se de EQUAÇÃO 2, e 
novamente a EQUAÇÃO 1, concluindo na Capacidade de Viária, ou seja o Nível de 
Serviço, para o cenário futuro após a implantação do empreendimento em análise.
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através de duas variáveis, sendo a “ACo = 
al em metros quadrados” e “PH = percentual do volume diário 

Para o caso do empreendimento comercial em questão, utilizaremos a 

A área comercial (ACo) é obtida por meio do projeto arquitetônico, e trata-se 
(no caso, uma área de 

se as áreas de depósitos e armazenamento de mercadorias. 
, abaixo disposta, calculando-se a 

produtos (APB): 

 
spondente à hora pico para mercados. 

Aplicada a EQUAÇÃO 3, chegamos na estimativa da demanda de viagens 
geradas pelo empreendimento no horário de pico. Obtida a demanda futura que o 

se de EQUAÇÃO 2, e 
idade de Viária, ou seja o Nível de 

Serviço, para o cenário futuro após a implantação do empreendimento em análise. 
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4.3. Fator de Pico Hora (FPH)
 

De acordo com os dados obtido
como o intervalo de 15 minutos que aprese
dia, ou seja, os maiores valores totais equivalentes, para cada um dos pontos 
estabelecidos. Através destes dados, seguindo a sugestão efetuada pela CET e pelo 
Manual de Análise de estudo de Tráfego, elaborado pela EM
Fator de Pico Hora (FPH), que consiste na 
(equação 4): 

 
 

 
 
O resultado encontrado, além de demonstrar o período de uma hora diária 

cujo tráfego é o mais intenso, de acordo com a contagem manual realizada, 
demonstrará a necessidade de aprovação ou não da EMDEC. 

De acordo com o que descreve no Manual de Análise de 
caso o Fator Pico Hora encontrado seja menor que 0,75 ficará a aprovação da 
EMDEC, já caso o resultado seja maior que 0,75 ficar
EMDEC. 
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Fator de Pico Hora (FPH) 

De acordo com os dados obtidos, será elencado o intervalo de hora, bem 
como o intervalo de 15 minutos que apresenta o maior pico de veículos durante o 
dia, ou seja, os maiores valores totais equivalentes, para cada um dos pontos 
estabelecidos. Através destes dados, seguindo a sugestão efetuada pela CET e pelo 
Manual de Análise de estudo de Tráfego, elaborado pela EMDEC, será calculado o 
Fator de Pico Hora (FPH), que consiste na aplicação da seguinte aplicação

��� �  
������ ���� ����

4 � ���. ����� 15 ��!.
 

O resultado encontrado, além de demonstrar o período de uma hora diária 
cujo tráfego é o mais intenso, de acordo com a contagem manual realizada, 
demonstrará a necessidade de aprovação ou não da EMDEC.  

De acordo com o que descreve no Manual de Análise de 
caso o Fator Pico Hora encontrado seja menor que 0,75 ficará a aprovação da 

o o resultado seja maior que 0,75 ficará desobrigada a aprovação da 
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, será elencado o intervalo de hora, bem 
nta o maior pico de veículos durante o 

dia, ou seja, os maiores valores totais equivalentes, para cada um dos pontos 
estabelecidos. Através destes dados, seguindo a sugestão efetuada pela CET e pelo 

DEC, será calculado o 
aplicação da seguinte aplicação 

O resultado encontrado, além de demonstrar o período de uma hora diária 
cujo tráfego é o mais intenso, de acordo com a contagem manual realizada, 

De acordo com o que descreve no Manual de Análise de Estudo de Tráfego, 
caso o Fator Pico Hora encontrado seja menor que 0,75 ficará a aprovação da 

á desobrigada a aprovação da 
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5. RESULTADOS 

O presente estudo se dedicou a movimentação 
principais vias de acesso à região onde será implantado o empreendimento, pelos 
seguintes logradouros: 

• PONTO 1: Av. Governador Pedro de Toledo
• PONTO 2: Balão do Tavares
• PONTO 3: Av. Marechal Rondon
• PONTO 4: Rua José de França Camarg

Imagem 24. Localização dos pontos

 

O mapa de Localização dos Pontos de Contagens e os sentidos estudad
poderão ser consultados na imagem 22 e 23
estudo, bem como as planilhas com os resultados das contagens poderão ser 
consultadas no anexo 1.

Antes de adentrarmos os estudos e os resultados dos níveis de serviço para 
cada um dos pontos estudados, passamos ao cálculo do Acréscimo da Deman
(DN), de acordo com a metodologia explicada 

Conforme projeto arquitetônico, a
exposição de produtos (APB) 
principal (1.490,52 m²) e as lojas menores (
tabela 4, linha 1, temos que PH é igual a 0,08.
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O presente estudo se dedicou a movimentação veicular de trechos das 
principais vias de acesso à região onde será implantado o empreendimento, pelos 

PONTO 1: Av. Governador Pedro de Toledo 
PONTO 2: Balão do Tavares 

: Av. Marechal Rondon 
: Rua José de França Camargo 

. Localização dos pontos onde foi realizada a contagem veicular
Fonte: Google – elaborado por J Lima 

O mapa de Localização dos Pontos de Contagens e os sentidos estudad
poderão ser consultados na imagem 22 e 23 a 26, respectivamente, 
estudo, bem como as planilhas com os resultados das contagens poderão ser 

 

Antes de adentrarmos os estudos e os resultados dos níveis de serviço para 
cada um dos pontos estudados, passamos ao cálculo do Acréscimo da Deman
(DN), de acordo com a metodologia explicada anteriormente. 

Conforme projeto arquitetônico, a área comercial (ACo), bem como a área de 
exposição de produtos (APB) é igual a1.611,94 m², dada a somatória da loja 
principal (1.490,52 m²) e as lojas menores (121,42 m²). Dessa forma, 
tabela 4, linha 1, temos que PH é igual a 0,08. Aplicando-se a Equação
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veicular de trechos das 
principais vias de acesso à região onde será implantado o empreendimento, pelos 

 
onde foi realizada a contagem veicular 

O mapa de Localização dos Pontos de Contagens e os sentidos estudados 
, respectivamente, do presente 

estudo, bem como as planilhas com os resultados das contagens poderão ser 

Antes de adentrarmos os estudos e os resultados dos níveis de serviço para 
cada um dos pontos estudados, passamos ao cálculo do Acréscimo da Demanda 

(ACo), bem como a área de 
, dada a somatória da loja 

Dessa forma, utilizando a 
se a Equação 3, temos: 
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�� � 	0,4  � ��� � 600�

�� � 	0,4 � 1611,94 � 600

�� � 99,58 � $%% &'()*+,

Passamos aos estudos 

• PONTO 1 – Avenida

Imagem 2

 

Por se tratar de um trecho com boas condições viárias, 
autos/hora. Sendo duas faixas de rolamento, temos então 

 

- PONTO 1- SENTIDO 1A:

SITUAÇÃO ATUAL: 

HORA PICO: Quarta-feira (04/05/2022) 

�� �
��

�
�  

674

2800
� 0,24 

Nível de Serviço: B - Trânsito 
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� � �� 

600�� 0,08 

&'()*+, /01(/3'40 

Passamos aos estudos e resultados obtidos para cada um dos pontos:

enida Governador Pedro de Toledo: 

Imagem 25. Localização do Ponto de Contagem 1 
Fonte: Google – elaborado por J Lima 

Por se tratar de um trecho com boas condições viárias, foram 
Sendo duas faixas de rolamento, temos então que C= 

SENTIDO 1A: 

feira (04/05/2022) – 17:15h às 18:15h: 674 

 

Trânsito livre liberdade de manobras. 
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e resultados obtidos para cada um dos pontos: 

 
. Localização do Ponto de Contagem 1  

 considerados 1.400 
C= 2.800 autos/hora. 

 veículos. 
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FATOR PICO HORA (FPH):

��� �  
��������������

4 ����. ����� 15

Como 0,94> 0,75, NÃO será necessária 

 

SITUAÇÃO FUTURA SEM O EMPREENDIMENTO:

Considerando que a frota municipal tende a crescer 
cinco anos o total será de 
que: 

�� �
��

�
�  

760

2800
� 0,27 

Nível de Serviço: B - Trânsito livre liberdade de manobras

 

SITUAÇÃO FUTURA COM O EMPREENDIMENTO

Dado o acréscimo de demanda que o empreendimento irá agregar será 
100, e considerando que há outras rotas de acesso ao empreendimento, foi 
considerado que no horário de pico encontrado 50% dessas viage
sentido em estudo, assim temos que:

�� � �� � �� � 760 �

�� �
��

�
�  

810

2800
� 0,28 

Nível de Serviço: B - Trânsito livre liberdade de manobras

 

SITUAÇÃO FUTURA COM O EMPREENDIMENTO

Considerando que a frota municipal tende a crescer 
dez anos o total será de 858

Dado o acréscimo de demanda que o empreendimento irá agregar será 
100, e considerando que há outras rotas de acesso ao empreendime
considerado que no horário de pico encontrado 50% dessas viagens passarão no 
sentido em estudo, assim temos que:
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FATOR PICO HORA (FPH): 

��������������

15 ��!.
�  

674

	4 X 178�
� 0,94 

, NÃO será necessária a aprovação da EMDEC.

SITUAÇÃO FUTURA SEM O EMPREENDIMENTO: 

Considerando que a frota municipal tende a crescer 2,45% ao ano, temos que em 
de 760 veículos. Aplicando novamente a equação 1

 

Trânsito livre liberdade de manobras. 

SITUAÇÃO FUTURA COM O EMPREENDIMENTO (5 anos): 

Dado o acréscimo de demanda que o empreendimento irá agregar será 
, e considerando que há outras rotas de acesso ao empreendimento, foi 

considerado que no horário de pico encontrado 50% dessas viage
sentido em estudo, assim temos que: 

50 � 810 

 

Trânsito livre liberdade de manobras. 

SITUAÇÃO FUTURA COM O EMPREENDIMENTO (10 anos): 

Considerando que a frota municipal tende a crescer 2,45% ao ano, temos que em 
de 858 veículos.  

Dado o acréscimo de demanda que o empreendimento irá agregar será 
, e considerando que há outras rotas de acesso ao empreendime

considerado que no horário de pico encontrado 50% dessas viagens passarão no 
sentido em estudo, assim temos que: 
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aprovação da EMDEC. 

% ao ano, temos que em 
novamente a equação 1, temos 

Dado o acréscimo de demanda que o empreendimento irá agregar será de DN = 
, e considerando que há outras rotas de acesso ao empreendimento, foi 

considerado que no horário de pico encontrado 50% dessas viagens passarão no 

% ao ano, temos que em 

Dado o acréscimo de demanda que o empreendimento irá agregar será de DN = 
, e considerando que há outras rotas de acesso ao empreendimento, foi 

considerado que no horário de pico encontrado 50% dessas viagens passarão no 
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�� � �� � �� � 858 �

�� �
��

�
�  

908

2800
� 0,32 

Nível de Serviço: B - Trânsito livre liberdade de manobras

 

- PONTO 1- SENTIDO 1B:

SITUAÇÃO ATUAL: 

HORA PICO: Quarta-feira (04/05/2022) 

�� �
��

�
�  

674

2800
� 0,24 

Nível de Serviço: B - Trânsito livre liberdade de manobras

 

FATOR PICO HORA (FPH):

��� �  
��������������

4 ����. ����� 15

Como 7,65> 0,75, NÃO será necessária 

 

SITUAÇÃO FUTURA SEM O EMPREENDIMENTO:

Considerando que a frota municipal tende a crescer 
cinco anos o total será de 
que: 

�� �
��

�
�  

760

2800
� 0,27 

Nível de Serviço: B - Trânsito livre liberdade de manobras

 

SITUAÇÃO FUTURA COM O EMPREENDIMENTO

Dado o acréscimo de demanda que o empreendimento irá agregar será 
100, e considerando que há outras rotas de acesso ao empreendimento, foi 
considerado que no horário de pico encontrado 50% dessas viagens passarão no 
sentido em estudo, assim temos que:
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50 � 908 

 

Trânsito livre liberdade de manobras. 

1B: 

feira (04/05/2022) – 17:15h às 18:15h: 674 

 

Trânsito livre liberdade de manobras. 

FATOR PICO HORA (FPH): 

��������������

15 ��!.
�  

674

	4 X 22�
� 7,65 

, NÃO será necessária a aprovação da EMDEC.

SITUAÇÃO FUTURA SEM O EMPREENDIMENTO: 

Considerando que a frota municipal tende a crescer 2,45% ao ano, temos que em 
de 760 veículos. Aplicando novamente a equação 1

 

Trânsito livre liberdade de manobras. 

SITUAÇÃO FUTURA COM O EMPREENDIMENTO (5 anos): 

Dado o acréscimo de demanda que o empreendimento irá agregar será 
, e considerando que há outras rotas de acesso ao empreendimento, foi 

considerado que no horário de pico encontrado 50% dessas viagens passarão no 
sentido em estudo, assim temos que: 
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 veículos. 

aprovação da EMDEC. 

% ao ano, temos que em 
novamente a equação 1, temos 

Dado o acréscimo de demanda que o empreendimento irá agregar será de DN = 
, e considerando que há outras rotas de acesso ao empreendimento, foi 

considerado que no horário de pico encontrado 50% dessas viagens passarão no 
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�� � �� � �� � 760 �

�� �
��

�
�  

810

2800
� 0,28 

Nível de Serviço: B - Trânsito livre liberdade de manobras

 

SITUAÇÃO FUTURA COM O EMPREENDIMENTO

Considerando que a frota municipal tende a crescer 
dez anos o total será de 858

Dado o acréscimo de demanda que o empreendimento irá agregar será 
100, e considerando que há outras rotas de acesso ao empreendimento, foi 
considerado que no horário de pico encontrado 50% dessas viagens passarão no 
sentido em estudo, assim temos q

�� � �� � �� � 858 �

�� �
��

�
�  

908

2800
� 0,32 

Nível de Serviço: B - Trânsito livre liberdade de manobras

 

• PONTO 2 – Balão do Tavares:

Imagem 2
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50 � 810 

 

Trânsito livre liberdade de manobras. 

SITUAÇÃO FUTURA COM O EMPREENDIMENTO (10 anos): 

Considerando que a frota municipal tende a crescer 2,45% ao ano, temos que em 
de 858 veículos.  

Dado o acréscimo de demanda que o empreendimento irá agregar será 
, e considerando que há outras rotas de acesso ao empreendimento, foi 

considerado que no horário de pico encontrado 50% dessas viagens passarão no 
sentido em estudo, assim temos que: 

50 � 908 

 

Trânsito livre liberdade de manobras. 

Balão do Tavares: 

Imagem 26. Localização do Ponto de Contagem 
Fonte: Google – elaborado por J Lima 
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% ao ano, temos que em 

Dado o acréscimo de demanda que o empreendimento irá agregar será de DN = 
, e considerando que há outras rotas de acesso ao empreendimento, foi 

considerado que no horário de pico encontrado 50% dessas viagens passarão no 

 
. Localização do Ponto de Contagem 2 



Avenida Governador Pedro de Toledo, n° 2720 

Rua Dona Alayde Nascimento de Lemos
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Por se tratar de um trecho com boas condições viárias, foram considerado
autos/hora. Sendo duas faixas de rolamento, temos então 

 

- PONTO 2 - SENTIDO 2A

SITUAÇÃO ATUAL: 

HORA PICO: Terça-Feira
(04/05/2022) – 17:15h às 18:15

�� �
��

�
�  

1348

2800
� 0,48 

Nível de Serviço: C – Condições satisfatórias.

 

FATOR PICO HORA (FPH):

��� �  
��������������

4 ����. ����� 15

 

Como 1,69> 0,75, NÃO será necessária 

 

SITUAÇÃO FUTURA SEM O EMPREENDIMENTO:

Considerando que a frota municipal tende a crescer 
cinco anos o total será de 
que: 

�� �
��

�
�  

1521

2800
� 0,54 

Nível de Serviço: D - Velocidade diminui e manobras limitadas

 

SITUAÇÃO FUTURA COM O EMPREENDIMENTO

Dado o acréscimo de demanda que o empreendimento irá agregar será 
100, e considerando que há outras rotas de acesso
considerado que no horário de pico encontrado 50% dessas viagens passarão no 
sentido em estudo, assim temos que:

  Relatório de Impacto no Tráfego
Aprovação Comercial (CSEI)

Avenida Governador Pedro de Toledo, n° 2720 – Lote 016 – Quadro O 
Jardim IV Centenário | Campinas 

Nascimento de Lemos, n° 691 – Bairro Vila Lemos | Campinas 

(19) 99144-1807 | www.grupojlima.com.br 

 
 

trecho com boas condições viárias, foram considerado
autos/hora. Sendo duas faixas de rolamento, temos então que C= 2.800 autos/hora.

2A: 

Feira (03/05/2022) – 11:45 às 12:45h e 
17:15h às 18:15h: 1348 veículos. 

 

Condições satisfatórias. 

FATOR PICO HORA (FPH): 

��������������

15 ��!.
�  

1348

	4 X 199�
� 1,69 

, NÃO será necessária a aprovação da EMDEC.

SITUAÇÃO FUTURA SEM O EMPREENDIMENTO: 

Considerando que a frota municipal tende a crescer 2,45% ao ano, temos que em 
de 1.521 veículos. Aplicando novamente a equação 1

 

Velocidade diminui e manobras limitadas. 

SITUAÇÃO FUTURA COM O EMPREENDIMENTO (5 anos): 

Dado o acréscimo de demanda que o empreendimento irá agregar será 
, e considerando que há outras rotas de acesso ao empreendimento, foi 

considerado que no horário de pico encontrado 50% dessas viagens passarão no 
sentido em estudo, assim temos que: 
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trecho com boas condições viárias, foram considerados 1.400 
C= 2.800 autos/hora. 

11:45 às 12:45h e Quarta-feira 

aprovação da EMDEC. 

% ao ano, temos que em 
novamente a equação 1, temos 

Dado o acréscimo de demanda que o empreendimento irá agregar será de DN = 
ao empreendimento, foi 

considerado que no horário de pico encontrado 50% dessas viagens passarão no 
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�� � �� � �� � 1521 �

�� �
��

�
�  

1571

2800
� 0,56 

Nível de Serviço: D - Velocidade diminui e manobras limitadas.

 

SITUAÇÃO FUTURA COM O EMPREENDIMENTO

Considerando que a frota municipal tende a crescer 
dez anos o total será de 

Dado o acréscimo de demanda que o empreendimento irá agregar será 
100, e considerando que há outras rotas de acesso ao empreendimento, foi 
considerado que no horário de pico encontrado 50% dessas viagens passarão no 
sentido em estudo, assim temos que:

�� � �� � �� � 1717 �

�� �
��

�
�  

1767

2800
� 0,63 

 

Nível de Serviço: D - Velocidade diminui e manobras limitadas.

 

-PONTO 2 - SENTIDO 2B:

SITUAÇÃO ATUAL: 

HORA PICO: Terça-Feira
(04/05/2022) – 17:15h às 18:15

�� �
��

�
�  

1348

2800
� 0,48 

Nível de Serviço: C – Condições satisfatórias.

 

FATOR PICO HORA (FPH):

��� �  
��������������

4 ����. ����� 15
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� 50 � 1571 

 

Velocidade diminui e manobras limitadas. 

SITUAÇÃO FUTURA COM O EMPREENDIMENTO (10 anos): 

Considerando que a frota municipal tende a crescer 2,45% ao ano, temos que em 
de 1.717 veículos.  

Dado o acréscimo de demanda que o empreendimento irá agregar será 
considerando que há outras rotas de acesso ao empreendimento, foi 

considerado que no horário de pico encontrado 50% dessas viagens passarão no 
sentido em estudo, assim temos que: 

� 50 � 1767 

 

Velocidade diminui e manobras limitadas. 

SENTIDO 2B: 

Feira (03/05/2022) – 11:45 às 12:45h e Quarta
17:15h às 18:15h: 1348 veículos. 

 

Condições satisfatórias. 

FATOR PICO HORA (FPH): 

��������������

15 ��!.
�  

1348

	4 X 192�
� 1,75 
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% ao ano, temos que em 

Dado o acréscimo de demanda que o empreendimento irá agregar será de DN = 
considerando que há outras rotas de acesso ao empreendimento, foi 

considerado que no horário de pico encontrado 50% dessas viagens passarão no 

11:45 às 12:45h e Quarta-feira 
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Como 1,75> 0,75, NÃO será necessária 

 

SITUAÇÃO FUTURA SEM O EMPREENDIMENTO:

Considerando que a frota municipal tende a crescer 
cinco anos o total será de 1.521
que: 

�� �
��

�
�  

1521

2800
� 0,54 

Nível de Serviço: D - Velocidade diminui e manobras limitadas.

 

SITUAÇÃO FUTURA COM O EMPREENDIMENTO

Dado o acréscimo de demanda que o empreendimento irá agregar será 
100, e considerando que há outras rotas de acesso ao empreendimento, foi 
considerado que no horário de pico encontrado 50% dessas 
sentido em estudo, assim temos que:

�� � �� � �� � 1521 �

�� �
��

�
�  

1571

2800
� 0,56 

Nível de Serviço: D - Velocidade diminui e manobras limitadas.

 

SITUAÇÃO FUTURA COM O EMPREENDIMENTO

Considerando que a frota municip
dez anos o total será de 1.717

Dado o acréscimo de demanda que o empreendimento irá agregar será 
100, e considerando que há outras rotas de acesso ao empreendimento, foi 
considerado que no horário de pico encontrado 50% dessas viagens passarão no 
sentido em estudo, assim temos que:

�� � �� � �� � 1717 �

�� �
��

�
�  

1767

2800
� 0,63 

Nível de Serviço: D - Velocidade diminui e manobras limitadas.
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, NÃO será necessária a aprovação da EMDEC.

SITUAÇÃO FUTURA SEM O EMPREENDIMENTO: 

Considerando que a frota municipal tende a crescer 2,45% ao ano, temos que em 
de 1.521 veículos. Aplicando novamente a equação 1

 

Velocidade diminui e manobras limitadas. 

SITUAÇÃO FUTURA COM O EMPREENDIMENTO (5 anos): 

Dado o acréscimo de demanda que o empreendimento irá agregar será 
, e considerando que há outras rotas de acesso ao empreendimento, foi 

considerado que no horário de pico encontrado 50% dessas viagens passarão no 
sentido em estudo, assim temos que: 

� 50 � 1571 

 

Velocidade diminui e manobras limitadas. 

SITUAÇÃO FUTURA COM O EMPREENDIMENTO (10 anos): 

Considerando que a frota municipal tende a crescer 2,45% ao ano, temos que em 
de 1.717 veículos.  

Dado o acréscimo de demanda que o empreendimento irá agregar será 
, e considerando que há outras rotas de acesso ao empreendimento, foi 

horário de pico encontrado 50% dessas viagens passarão no 
sentido em estudo, assim temos que: 

� 50 � 1767 

 

Velocidade diminui e manobras limitadas. 
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aprovação da EMDEC. 

% ao ano, temos que em 
novamente a equação 1, temos 

Dado o acréscimo de demanda que o empreendimento irá agregar será de DN = 
, e considerando que há outras rotas de acesso ao empreendimento, foi 

viagens passarão no 

% ao ano, temos que em 

Dado o acréscimo de demanda que o empreendimento irá agregar será de DN = 
, e considerando que há outras rotas de acesso ao empreendimento, foi 

horário de pico encontrado 50% dessas viagens passarão no 
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• PONTO 3 – Avenida Marechal Rondon:

Imagem 2

 

Por se tratar de um trecho com boas condições viárias, foram considerado
autos/hora. Sendo duas faixas de rolamento, temos então 

 

- PONTO 3 - SENTIDO 3A:

SITUAÇÃO ATUAL: 

HORA PICO: Terça-Feira

�� �
��

�
�  

1050

2800
� 0,37 

Nível de Serviço: B - Trânsito livre liberdade de manobras

 

FATOR PICO HORA (FPH):

��� �  
��������������

4 ����. ����� 15
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Avenida Marechal Rondon: 

Imagem 27. Localização do Ponto de Contagem 
Fonte: Google – elaborado por J Lima 

Por se tratar de um trecho com boas condições viárias, foram considerado
autos/hora. Sendo duas faixas de rolamento, temos então que C= 2.800 autos/hora.

SENTIDO 3A: 

Feira (03/05/2022) – 18h às 19h: 1050 veículos.

 

Trânsito livre liberdade de manobras. 

FATOR PICO HORA (FPH): 

��������������

15 ��!.
�  

1050

	4 X 149�
� 1,76 
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. Localização do Ponto de Contagem 3 

Por se tratar de um trecho com boas condições viárias, foram considerados 1.400 
C= 2.800 autos/hora. 

veículos. 
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Como 1,76> 0,75, NÃO será necessária 

 

SITUAÇÃO FUTURA SEM O EMPREENDIMENTO:

Considerando que a frota municipal tende a crescer 
cinco anos o total será de 1.185
que: 

�� �
��

�
�  

1185

2800
� 0,42 

Nível de Serviço: C – Condições satisfatórias.

 

SITUAÇÃO FUTURA COM O EMPREENDIMENTO

Dado o acréscimo de demanda que o empreendimento irá agregar será 
100, e considerando que há outras rotas de acesso ao empreendimento, foi 
considerado que no horário de pico encontrado 50% dessas viagens passarão no 
sentido em estudo, assim temos que:

�� � �� � �� � 1185 �

�� �
��

�
�  

1235

2800
� 0,44 

Nível de Serviço: C – Condições satisfatórias.

 

SITUAÇÃO FUTURA COM O EMPREENDIMENTO

Considerando que a frota municipal tende a crescer 
dez anos o total será de 1.337

Dado o acréscimo de demanda que o empreendimento irá agregar será 
100, e considerando que há outras rotas de acesso ao empreendimento, foi 
considerado que no horário de pico encontrado 50% dessas viagens passarão no 
sentido em estudo, assim temos q

�� � �� � �� � 1337 �

�� �
��

�
�  

1387

2800
� 0,49 

Nível de Serviço: C – Condições satisfatórias.
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, NÃO será necessária a aprovação da EMDEC.

SITUAÇÃO FUTURA SEM O EMPREENDIMENTO: 

Considerando que a frota municipal tende a crescer 2,45% ao ano, temos que em 
de 1.185 veículos. Aplicando novamente a equação 1

 

Condições satisfatórias. 

SITUAÇÃO FUTURA COM O EMPREENDIMENTO (5 anos): 

Dado o acréscimo de demanda que o empreendimento irá agregar será 
e considerando que há outras rotas de acesso ao empreendimento, foi 

considerado que no horário de pico encontrado 50% dessas viagens passarão no 
sentido em estudo, assim temos que: 

� 50 � 1235 

 

Condições satisfatórias. 

SITUAÇÃO FUTURA COM O EMPREENDIMENTO (10 anos): 

Considerando que a frota municipal tende a crescer 2,45% ao ano, temos que em 
de 1.337 veículos.  

Dado o acréscimo de demanda que o empreendimento irá agregar será 
, e considerando que há outras rotas de acesso ao empreendimento, foi 

considerado que no horário de pico encontrado 50% dessas viagens passarão no 
sentido em estudo, assim temos que: 

� 50 � 1387 

 

Condições satisfatórias. 
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aprovação da EMDEC. 

% ao ano, temos que em 
novamente a equação 1, temos 

Dado o acréscimo de demanda que o empreendimento irá agregar será de DN = 
e considerando que há outras rotas de acesso ao empreendimento, foi 

considerado que no horário de pico encontrado 50% dessas viagens passarão no 

% ao ano, temos que em 

Dado o acréscimo de demanda que o empreendimento irá agregar será de DN = 
, e considerando que há outras rotas de acesso ao empreendimento, foi 

considerado que no horário de pico encontrado 50% dessas viagens passarão no 
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- PONTO 3 - SENTIDO 3B

SITUAÇÃO ATUAL: 

HORA PICO: Terça-Feira

�� �
��

�
�  

1050

2800
� 0,37 

Nível de Serviço: B - Trânsito livre liberdade de manobras

 

FATOR PICO HORA (FPH):

��� �  
��������������

4 ����. ����� 15

Como 1,93> 0,75, NÃO será necessária 

 

SITUAÇÃO FUTURA SEM O EMPREENDIM

Considerando que a frota municipal tende a crescer 
cinco anos o total será de 1.185
que: 

 

�� �
��

�
�  

1185

2800
� 0,42 

Nível de Serviço: C – Condições satisfatórias.

 

SITUAÇÃO FUTURA COM O EMPREENDIMENTO

Dado o acréscimo de demanda que o empreendimento irá agregar será 
100, e considerando que há outras rotas de acesso ao empreendimento, foi 
considerado que no horário de pico encontrado 50% dessas viagens passar
sentido em estudo, assim temos que:

�� � �� � �� � 1185 �

�� �
��

�
�  

1235

2800
� 0,44 
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3B: 

Feira (03/05/2022) – 18h às 19h: 1050 veículos.

 

Trânsito livre liberdade de manobras. 

FATOR PICO HORA (FPH): 

��������������

15 ��!.
�  

1050

	4 X 136�
� 1,93 

, NÃO será necessária a aprovação da EMDEC.

SITUAÇÃO FUTURA SEM O EMPREENDIMENTO: 

Considerando que a frota municipal tende a crescer 2,45% ao ano, temos que em 
de 1.185 veículos. Aplicando novamente a equação 1

 

Condições satisfatórias. 

FUTURA COM O EMPREENDIMENTO (5 anos): 

Dado o acréscimo de demanda que o empreendimento irá agregar será 
, e considerando que há outras rotas de acesso ao empreendimento, foi 

considerado que no horário de pico encontrado 50% dessas viagens passar
sentido em estudo, assim temos que: 

� 50 � 1235 
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veículos. 

aprovação da EMDEC. 

% ao ano, temos que em 
novamente a equação 1, temos 

Dado o acréscimo de demanda que o empreendimento irá agregar será de DN = 
, e considerando que há outras rotas de acesso ao empreendimento, foi 

considerado que no horário de pico encontrado 50% dessas viagens passarão no 
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Nível de Serviço: C – Condições satisfatórias.

 

SITUAÇÃO FUTURA COM O EMPREENDIMENTO

Considerando que a frota municipal tende a crescer 
dez anos o total será de 1.337

Dado o acréscimo de demanda que o empreendimento irá agregar será 
100, e considerando que há outras rotas de acesso ao empreendimento, foi 
considerado que no horário de pico 
sentido em estudo, assim temos que:

�� � �� � �� � 1337 �

�� �
��

�
�  

1387

2800
� 0,49 

Nível de Serviço: C – Condições satisfatórias.

 

• PONTO 4 – Rua José de França Camargo:

Imagem 2
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Condições satisfatórias. 

SITUAÇÃO FUTURA COM O EMPREENDIMENTO (10 anos): 

Considerando que a frota municipal tende a crescer 2,45% ao ano, temos que em 
de 1.337 veículos.  

Dado o acréscimo de demanda que o empreendimento irá agregar será 
, e considerando que há outras rotas de acesso ao empreendimento, foi 

considerado que no horário de pico encontrado 50% dessas viagens passarão no 
sentido em estudo, assim temos que: 

� 50 � 1387 

 

Condições satisfatórias. 

Rua José de França Camargo: 

Imagem 28. Localização do Ponto de Contagem 
Fonte: Google – elaborado por J Lima 
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% ao ano, temos que em 

Dado o acréscimo de demanda que o empreendimento irá agregar será de DN = 
, e considerando que há outras rotas de acesso ao empreendimento, foi 

encontrado 50% dessas viagens passarão no 

 
. Localização do Ponto de Contagem 4 
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Por se tratar de um trecho com condições viárias
autos/hora. Sendo duas faixas de rolamento, temos então 

 

- PONTO 4 - SENTIDO 4A

SITUAÇÃO ATUAL: 

HORA PICO: Quarta-Feira

�� �
��

�
�  

6

1400
� 0,004

Nível de Serviço: A – Trânsito livre 

 

FATOR PICO HORA (FPH):

��� �  
��������������

4 ����. ����� 15

 

Como 0,75 = 0,75, SERÁ necessária 

 

SITUAÇÃO FUTURA SEM O EMPREENDIMENTO:

Considerando que a frota municipal tende a crescer 
cinco anos o total será de 7

�� �
��

�
�  

7

1400
� 0,005

Nível de Serviço: A – Trânsito livre 

 

SITUAÇÃO FUTURA COM O EMPREENDIMENTO

Dado o acréscimo de demanda que o empreendimento irá agregar será 
100, e considerando que 
valor total, assim temos que:

�� � �� � �� � 7 � 100
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Por se tratar de um trecho com condições viárias médias, foram considerado
autos/hora. Sendo duas faixas de rolamento, temos então que C= 

4A: 

Feira (04/05/2022) – 17:45h às 18:45h: 6 veículos.

004 

Trânsito livre sem restrições. 

FATOR PICO HORA (FPH): 

��������������

15 ��!.
�  

6

	4 X 2�
� 0,75 

, SERÁ necessária a aprovação da EMDEC. 

SITUAÇÃO FUTURA SEM O EMPREENDIMENTO: 

Considerando que a frota municipal tende a crescer 2,45% ao ano, temos que em 
de 7 veículos. Aplicando novamente a equação 1

005 

Trânsito livre sem restrições. 

SITUAÇÃO FUTURA COM O EMPREENDIMENTO (5 anos): 

Dado o acréscimo de demanda que o empreendimento irá agregar será 
, e considerando que será a única saída do empreendimento, foi considerado 

, assim temos que: 

100 � 107 
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, foram considerados 700 
C= 1.400 autos/hora. 

veículos. 

% ao ano, temos que em 
novamente a equação 1, temos que: 

Dado o acréscimo de demanda que o empreendimento irá agregar será de DN = 
empreendimento, foi considerado o 
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�� �
��

�
�  

107

1400
� 0,07 

Nível de Serviço: A – Trânsito livre 

 

SITUAÇÃO FUTURA COM O EMPREENDIMENTO

Considerando que a frota municipal tende a crescer 
dez anos o total será de 8

Dado o acréscimo de demanda que o empreendimento irá agregar será 
100, e considerando que 
valor total, assim temos que:

�� � �� � �� � 8 � 100

�� �
��

�
�  

108

1400
� 0,07 

Nível de Serviço: A – Trânsito livre 

 

- PONTO 4 - SENTIDO 4

SITUAÇÃO ATUAL: 

HORA PICO: Quarta-Feira

�� �
��

�
�  

6

1400
� 0,004

Nível de Serviço: A – Trânsito livre 

 

FATOR PICO HORA (FPH):

��� �  
��������������

4 ����. ����� 15

 

Como 0,5 < 0,75, SERÁ necessária 
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Trânsito livre sem restrições. 

SITUAÇÃO FUTURA COM O EMPREENDIMENTO (10 anos): 

Considerando que a frota municipal tende a crescer 2,45% ao ano, temos que em 
de 8 veículos.  

Dado o acréscimo de demanda que o empreendimento irá agregar será 
, e considerando que será a única saída do empreendimento, foi considerado 

, assim temos que: 

100 � 108 

 

Trânsito livre sem restrições. 

4B: 

Feira (04/05/2022) – 17:45h às 18:45h: 6 veículos.

004 

Trânsito livre sem restrições. 

FATOR PICO HORA (FPH): 

��������������

15 ��!.
�  

6

	4 X 3�
� 0,5 

, SERÁ necessária a aprovação da EMDEC. 
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% ao ano, temos que em 

Dado o acréscimo de demanda que o empreendimento irá agregar será de DN = 
imento, foi considerado o 

veículos. 
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SITUAÇÃO FUTURA SEM O EMPREENDIMENTO:

Considerando que a frota municipal tende a crescer 
cinco anos o total será de 7

�� �
��

�
�  

7

1400
� 0,005

 

Nível de Serviço: A – Trânsito livre 

 

SITUAÇÃO FUTURA COM O EMPREENDIMENTO

Dado o acréscimo de demanda que o empreendimento irá agregar será 
100, e considerando que 
valor total, assim temos que:

�� � �� � �� � 7 � 100

�� �
��

�
�  

107

1400
� 0,07 

Nível de Serviço: A – Trânsito livre 

 

SITUAÇÃO FUTURA COM O EMPREENDIMENTO

Considerando que a frota municipal tende a crescer 
dez anos o total será de 8

Dado o acréscimo de demanda que o empreendimento irá agregar será 
100, e considerando que 
valor total, assim temos que:

�� � �� � �� � 8 � 100

�� �
��

�
�  

108

1400
� 0,07 

Nível de Serviço: A – Trânsito livre 
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SITUAÇÃO FUTURA SEM O EMPREENDIMENTO: 

Considerando que a frota municipal tende a crescer 2,45% ao ano, temos que em 
de 7 veículos. Aplicando novamente a equação 1

005 

Trânsito livre sem restrições. 

SITUAÇÃO FUTURA COM O EMPREENDIMENTO (5 anos): 

Dado o acréscimo de demanda que o empreendimento irá agregar será 
, e considerando que será a única saída do empreendimento, foi considerado 

s que: 

100 � 107 

 

Trânsito livre sem restrições. 

SITUAÇÃO FUTURA COM O EMPREENDIMENTO (10 anos): 

Considerando que a frota municipal tende a crescer 2,45% ao ano, temos que em 
de 8 veículos.  

Dado o acréscimo de demanda que o empreendimento irá agregar será 
, e considerando que será a única saída do empreendimento, foi considerado 

, assim temos que: 

100 � 108 

 

Trânsito livre sem restrições. 
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% ao ano, temos que em 
novamente a equação 1, temos que: 

Dado o acréscimo de demanda que o empreendimento irá agregar será de DN = 
empreendimento, foi considerado o 

% ao ano, temos que em 

Dado o acréscimo de demanda que o empreendimento irá agregar será de DN = 
empreendimento, foi considerado o 
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6. RESUMO DOS IMPACTOS DO EMPREENDIMENTO
 

Através dos cálculos apresentados no item anterior, pode
condição do tráfego e o nível de serviço apresentado nos principais 
acesso ao empreendimento proposto.

Constata-se a partir dos cálculos, que se trata de uma região com um fluxo 
veicular estável, no qual há liberdade na escolha da velocidade. Além disso, através 
dos resultados descritos, nas tabelas em anexo e do
Hora, de acordo com o Manual de Tráfego que rege o procedimento do presente 
estudo, apenas dois sentidos estudados dever
EMDEC (o sentido 4.A e o sentido 4.B), por apresentarem um fator abaixo d
especificado.  

Com a projeção da Geração de Viagens pela implantação do 
empreendimento e somando este acréscimo aos cálculos de níveis de serviço para a 
hora/pico obtida através das contagens realizadas, verificou
resultados: 

 

Sentido 
Atual Futuro 

1.A B B 
1.B B B 
2.A C D 
2.B C D 
3.A B C 
3.B B C 
4.A A A 
4.B A A 

Tabela 6. Nível de serviço encontrado para 
acordo com a hora/pico obtida através das contagens manuais realizadas.

 

Percebe-se que o aumento do tráfego irá aumentar em decorrência do 
aumento da frota veicular no município de Campinas
(perspectiva de 5 a 10 anos)
podemos ver na tabela 6, não há mudanças do nível de serviço do item “futuro” para 
o item “futuro com o empreendimento”. 

Os sentidos 1.A e 1.B irão se manter n
estável e concentração reduzida.
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RESUMO DOS IMPACTOS DO EMPREENDIMENTO 

Através dos cálculos apresentados no item anterior, pode
condição do tráfego e o nível de serviço apresentado nos principais 
acesso ao empreendimento proposto. 

se a partir dos cálculos, que se trata de uma região com um fluxo 
veicular estável, no qual há liberdade na escolha da velocidade. Além disso, através 
dos resultados descritos, nas tabelas em anexo e dos cálculos do FPH 
Hora, de acordo com o Manual de Tráfego que rege o procedimento do presente 
estudo, apenas dois sentidos estudados deverão ser objeto de aprovação pela 
EMDEC (o sentido 4.A e o sentido 4.B), por apresentarem um fator abaixo d

Com a projeção da Geração de Viagens pela implantação do 
empreendimento e somando este acréscimo aos cálculos de níveis de serviço para a 
hora/pico obtida através das contagens realizadas, verificou-se então os seguintes 

Nível de Serviço 

 Futuro com Empreendimento 
(5 anos) 

Futuro com Empreendimento 

B 
B 
D 
D 
C 
C 
A 
A 

. Nível de serviço encontrado para cada um dos sentidos estudados de 
acordo com a hora/pico obtida através das contagens manuais realizadas.

Fonte: Elaborado por J Lima 

se que o aumento do tráfego irá aumentar em decorrência do 
aumento da frota veicular no município de Campinas nos
(perspectiva de 5 a 10 anos), e não pela instalação do empreendimento, 
podemos ver na tabela 6, não há mudanças do nível de serviço do item “futuro” para 
o item “futuro com o empreendimento”.  

Os sentidos 1.A e 1.B irão se manter no nível B, classificado como 
estável e concentração reduzida. 
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Através dos cálculos apresentados no item anterior, pode-se verificar a 
condição do tráfego e o nível de serviço apresentado nos principais pontos de 

se a partir dos cálculos, que se trata de uma região com um fluxo 
veicular estável, no qual há liberdade na escolha da velocidade. Além disso, através 

s cálculos do FPH – Fator Pico 
Hora, de acordo com o Manual de Tráfego que rege o procedimento do presente 

ser objeto de aprovação pela 
EMDEC (o sentido 4.A e o sentido 4.B), por apresentarem um fator abaixo do 

Com a projeção da Geração de Viagens pela implantação do 
empreendimento e somando este acréscimo aos cálculos de níveis de serviço para a 

se então os seguintes 

Futuro com Empreendimento 
(10 anos) 

B 
B 
D 
D 
C 
C 
A 
A 

cada um dos sentidos estudados de 
acordo com a hora/pico obtida através das contagens manuais realizadas. 

se que o aumento do tráfego irá aumentar em decorrência do 
nos próximos anos 

, e não pela instalação do empreendimento, pois como 
podemos ver na tabela 6, não há mudanças do nível de serviço do item “futuro” para 

o nível B, classificado como fluxo 
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Já os sentidos 2.A e 2.B hoje se encontram no nível C, e nos próximos anos 
passarão a ser nível D (independentemente a implantação do empreendimento), 
classificado como próximo do fluxo i
3.B também passarão do nível B para o nível C, classificado como fluxo estável e 
concentração média (também independente da implantação do empreendimento, 
apenas considerando o aumento da frota veicular do mun

Apenas os sentidos 4.A e 4.B não irão se alterar, apesar do aumento 
considerável da frota nesses sentidos, continuaram classificados como nível A, ou 
seja, com fluxo livre, concentração bastante reduzida, total liberdade na escolha da 
velocidade e total facilidade de ultrapassagens.
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Já os sentidos 2.A e 2.B hoje se encontram no nível C, e nos próximos anos 
passarão a ser nível D (independentemente a implantação do empreendimento), 
classificado como próximo do fluxo instável e concentração alta. Os sentidos 3.A e 
3.B também passarão do nível B para o nível C, classificado como fluxo estável e 
concentração média (também independente da implantação do empreendimento, 
apenas considerando o aumento da frota veicular do município). 

Apenas os sentidos 4.A e 4.B não irão se alterar, apesar do aumento 
considerável da frota nesses sentidos, continuaram classificados como nível A, ou 
seja, com fluxo livre, concentração bastante reduzida, total liberdade na escolha da 

total facilidade de ultrapassagens. 
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Já os sentidos 2.A e 2.B hoje se encontram no nível C, e nos próximos anos 
passarão a ser nível D (independentemente a implantação do empreendimento), 

nstável e concentração alta. Os sentidos 3.A e 
3.B também passarão do nível B para o nível C, classificado como fluxo estável e 
concentração média (também independente da implantação do empreendimento, 

 

Apenas os sentidos 4.A e 4.B não irão se alterar, apesar do aumento 
considerável da frota nesses sentidos, continuaram classificados como nível A, ou 
seja, com fluxo livre, concentração bastante reduzida, total liberdade na escolha da 
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7. CONCLUSÃO 

Levando em consideração todos os fatores apresentados neste Relatório de 
Impacto de Trânsito, se conclui que o empreendimento não prevê impactos 
significativos para a região, uma vez que não influenciará no acréscimo de veículos 
se considerarmos o fluxo ve

É considerado que o empreendimento influirá no fluxo do tráfego local, mas 
não será capaz de causar transtornos de grande impacto ou geração de tráfego 
intenso nas vias estudadas, fato que se comprova pelos resultados das pro
níveis de serviço de tais vias após a implantação do empreendimento. 

É esperado que as condições fiquem dentro do esperado ou normal para as 
regiões estudadas, desse modo, considera
empreendimento analisado do ponto de
se prevê impactos significativos para a região.
necessária a elaboração de um plano de ação, a fim de mitigar o impacto causado 
pela instalação do novo empreendimento

 Entretanto, no que se refere ao projeto arquitetônico, o empreendimento está 
de acordo com o Plano Diretor de Campinas, 
ocupação pretendido, bem como outras legislações relevantes.

Seguindo tais legislações, bem como os 
foi possível já propor algumas medidas já 
arquitetônico (anexo 3), 
vagas de estacionamento de veículos (incluindo vagas PCD, de idosos, vagas de 
acumulação, vaga de embarque/embarque de passageiros, e vaga para carga e 
descarga de mercadorias), eliminando possíve
operações dessa natureza no sistema viário lindeiro ao empreendimento. É previsto 
também espaços seguros para a circulaçã
faixa de desaceleração para evitar tráfego na entrada do empr

É previsto o rebaixamento de guias, seguindo a legislação vigente, para o 
acesso de veículos às vagas de estacionamento, bem como a adaptação de 
calçadas com as declividades corretas, garantindo a segurança e a acessibilidade 
para a circulação aos portadores de deficiência física.
que já serão implementadas na Área Diretamente Afetada.
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Levando em consideração todos os fatores apresentados neste Relatório de 
Impacto de Trânsito, se conclui que o empreendimento não prevê impactos 
significativos para a região, uma vez que não influenciará no acréscimo de veículos 
se considerarmos o fluxo veicular já existente no local.  

É considerado que o empreendimento influirá no fluxo do tráfego local, mas 
não será capaz de causar transtornos de grande impacto ou geração de tráfego 
intenso nas vias estudadas, fato que se comprova pelos resultados das pro
níveis de serviço de tais vias após a implantação do empreendimento. 

É esperado que as condições fiquem dentro do esperado ou normal para as 
regiões estudadas, desse modo, considera-se viável a implantação do 
empreendimento analisado do ponto de vista da análise de tráfego veicular, pois não 
se prevê impactos significativos para a região. Dessa forma, não 
necessária a elaboração de um plano de ação, a fim de mitigar o impacto causado 
pela instalação do novo empreendimento. 

o que se refere ao projeto arquitetônico, o empreendimento está 
de acordo com o Plano Diretor de Campinas, quanto ao zoneamento, tipo de uso e 

ão pretendido, bem como outras legislações relevantes.  

Seguindo tais legislações, bem como os resultados observados nesse estudo, 
á propor algumas medidas já previstas e projetadas no projeto 

 no que diz respeito à parte interna da edificação, como as 
vagas de estacionamento de veículos (incluindo vagas PCD, de idosos, vagas de 
acumulação, vaga de embarque/embarque de passageiros, e vaga para carga e 
descarga de mercadorias), eliminando possíveis interferências indesejáveis de 
operações dessa natureza no sistema viário lindeiro ao empreendimento. É previsto 
também espaços seguros para a circulação de pessoas no estacionamento, além de 
faixa de desaceleração para evitar tráfego na entrada do empreendimento.

É previsto o rebaixamento de guias, seguindo a legislação vigente, para o 
acesso de veículos às vagas de estacionamento, bem como a adaptação de 
calçadas com as declividades corretas, garantindo a segurança e a acessibilidade 

aos portadores de deficiência física. Essas são algumas medidas 
que já serão implementadas na Área Diretamente Afetada. 

Relatório de Impacto no Tráfego 
Aprovação Comercial (CSEI) 

Quadro O – Quarteirão 02539 
Jardim IV Centenário | Campinas - SP 

| Campinas – SP 

P
á

g
in

a
4

8
 

Levando em consideração todos os fatores apresentados neste Relatório de 
Impacto de Trânsito, se conclui que o empreendimento não prevê impactos 
significativos para a região, uma vez que não influenciará no acréscimo de veículos 

É considerado que o empreendimento influirá no fluxo do tráfego local, mas 
não será capaz de causar transtornos de grande impacto ou geração de tráfego 
intenso nas vias estudadas, fato que se comprova pelos resultados das projeções de 
níveis de serviço de tais vias após a implantação do empreendimento.  

É esperado que as condições fiquem dentro do esperado ou normal para as 
se viável a implantação do 

vista da análise de tráfego veicular, pois não 
Dessa forma, não se apresenta como 

necessária a elaboração de um plano de ação, a fim de mitigar o impacto causado 

o que se refere ao projeto arquitetônico, o empreendimento está 
ao zoneamento, tipo de uso e 

 

resultados observados nesse estudo, 
previstas e projetadas no projeto 

no que diz respeito à parte interna da edificação, como as 
vagas de estacionamento de veículos (incluindo vagas PCD, de idosos, vagas de 
acumulação, vaga de embarque/embarque de passageiros, e vaga para carga e 

is interferências indesejáveis de 
operações dessa natureza no sistema viário lindeiro ao empreendimento. É previsto 

o de pessoas no estacionamento, além de 
eendimento. 

É previsto o rebaixamento de guias, seguindo a legislação vigente, para o 
acesso de veículos às vagas de estacionamento, bem como a adaptação de 
calçadas com as declividades corretas, garantindo a segurança e a acessibilidade 

Essas são algumas medidas 
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Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

FICHA INFORMATIVA DO CADASTRO FÍSICO DO IMÓVEL

202004

Data Emissão:
Departamento de Informação Documentação e Cadastro

Válido por 6 meses, a partir da data da expedição, salvo alterações da legislação vigente.

"É de responsabilidade civil do proprietário a conferência de medidas e área do lote ou gleba constantes no cadastro da Prefeitura em relação aos

dados  contidos  na  matrícula.  Havendo  divergências,  estas  deverão  ser  retificadas  em  cartório,  para  posterior  atualização  cadastral."

Qualquer rasura anula a consulta

Coordenadoria Setorial de Atendimento ao Cliente - CSAC
04/05/2022

Nome do Requerente

JACQUELINE MOREIRA DOS REIS DOMINGOS
Telefone
(19) 99196-9419

Endereço Número

Loteamento

JARDIM IV CENTENÁRIO
Lote/Gleba

016-UNI
Quarteirão/Quadra

02539-O
Área(M²)

Tipo 1 

Comercial
M²

      2 4 9 6 . 5 6
Tipo 2

Responsável Técnico

MONIR GORAIEB
P r o p r i e t á r i o 

TAVARES E CIA LTDA.

Protocolo

50515/67
Req Aprovação Preenchido por

ALEX SANTIAGO NORONHA

Cód. Cartográfico

3411.64.60.0581.01001
Faixa Embratel Faixa Telefônica Existe anotações de aprovação anterior com o nº

Sem Escala

Zoneamento

Macrozona
de Estruturação Urbana; (APG): Amarais

Matrícula

28975

Zona ZC4 – Zona de Centralidade 4, Resolução CONAMA 004/95, Portaria COMAER 249/GC5/2011.
Zoneamento anterior, para efeito de Coeficiente de Aproveitamento Básico (CA bas), nos termos do Parágrafo único artigo 67 da LC
208/18: zona 12-doze.
Sugerimos verificar o disposto no decreto de aprovação de loteamento: 678/55 e atualizações posteriores em consonância com as
diretrizes urbanísticas definidas pelo Plano Diretor para região, salvo os casos que o mesmo definiu tratamento especial.

M²

NÃO CONSTA

AVENIDA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO 2720

Responsável  ZoneamentoMatrícula
288373 ROSSIMARI IZIDIA OLIVEIRA LIMA

VIDE OBSERVAÇÃO NO VERSO

      3 9 2 0 . 3 0



LEGISLAÇÃO AERONÁUTICA Nº Requerimento:

202004
Data Emissão:

04/05/2022

CRITÉRIOS (Obrigação da Prefeitura)
Para construir, ampliar ou regularizar edificação que se enquadre em pelo menos uma das condições abaixo é obrigatória a
apresentação de autorização do SRPV:
- É obrigatória à solicitação ao DECEA se o objeto se elevar acima do terreno mais de 30 metros de altura e ultrapassar a altitude de
811,50 m. ICA 11-408/2020, 10.2.1.g(superfície horizontal externa SBKP)
- É obrigatório submeter à autorização do Orgão Regional do DECEA, tratando-se de linhas de transmissão de energia elétrica, parques
eólicos, estruturas que possuam superfícies metálicas com área superior a 500 m², pontes ou viadutos que se elevem a mais de 40
metros do solo. ICA 11-408/2020,3.5.2 PZPANA, c , ICA 11-408/2020, 10.5.1.a (vor SBKP PISTA 1 (15R-33L))
- É obrigatório submeter à autorização do Orgão Regional do DECEA, tratando-se de linhas de transmissão de energia elétrica, parques
eólicos, estruturas que possuam superfícies metálicas com área superior a 500 m², pontes ou viadutos que se elevem a mais de 40
metros do solo. ICA 11-408/2020, 3.5.2 PZPANA, c, , ICA 11-408/2020, 10.5.1.a (vor SBKP PISTA 2 (15L-33R))

LIMITES (Valores de referência calculados conforme a portaria que poderão ser avaliados pelo SRPV)
- Altitude máxima do topo da edificação/objeto na coordenada selecionada: 811.50 m (superfície horizontal externa SBKP)
- Altura máxima do topo da edificação/objeto na coordenada selecionada: 121.50 m
- Altitude no solo: 690,19 m (coordenada 285025.00,7466480.00 interpolada / MDT - Laser Aerotransportado Aerocamp 2014)

Observações complementares
Altura: Distância vertical em relação a uma referência no solo;
Altitude: Distância vertical em relação a nível médio dos mares (datum vertical do Sistema Geodésico Brasileiro: Imbituba)
Altitude no solo: Altitude de referência calculada com a utilização de Modelo Digital de Terreno (MDT) processada a partir da
interpolação de pontos classificados com o “tipo terreno” de densidade de aproximadamente 2 pontos por m², obtidos com a tecnologia
de aquisição aerotransportada de dados LIDAR (Light Detection And Ranging) em Julho de 2014. A altitude fornecida é calculada no
centroide do lote, dependendo da posição da construção do terreno, o valor pode mudar, principalmente em terrenos maiores.
Movimentações de terra (corte e aterro) posteriores a Julho de 2014, bem como alterações indicadas no projeto pode interferir neste
v a l o r . 

INFRA-ESTRUTURA

Rede de Distribuição de Água: Sim Não

LOCALIZAÇÃO:

Terço favorável Terço oposto Passeio

Rede coletora de esgoto: Sim Não

LOCALIZAÇÃO:

Terço favorável Terço oposto Passeio

Faixa de Viela Sanitária: Sim Não (Vide posição no lote em escala)

Antes de construir consultar o regulamento dos serviços da SANASA

Os  imóveis  que se  enquadrarem na  resolução SAN. T. IN. NT 30  informada  no site  da  SANASA  e  agências  de

atendimento,   deverão consultar   a   SANASA  para verificar   as   condições de abastecimento de água, esgotamento

sanitário e necessidade de tratamento de esgoto interno.

Residências unifamiliares estão isentas da respectiva consulta.

Viela Sanitária

LEGISLAÇÃO AEROPORTUÁRIA:

PORTARIA N°957/GC3-09/07/2015 DECEA/AGA DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO|SRPV - SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO AO VOO

OBSERVAÇÕES:

ANEXAÇÃO DE LOTES CONFORME PROT. 20227/74, PLANTA Nº 3411.64.60-03.

PLANTA LEVANTAMENTO SUBDIVISÃO ANEXAÇÃO MODIFICAÇÃO RETIFICAÇÃO QUARTEIRÃO CROANAFLEX



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo

FICHA INFORMATIVA DO CADASTRO FÍSICO DO IMÓVEL

203541

Data Emissão:
Departamento de Informação Documentação e Cadastro

Válido por 6 meses, a partir da data da expedição, salvo alterações da legislação vigente.

"É de responsabilidade civil do proprietário a conferência de medidas e área do lote ou gleba constantes no cadastro da Prefeitura em relação aos

dados  contidos  na  matrícula.  Havendo  divergências,  estas  deverão  ser  retificadas  em  cartório,  para  posterior  atualização  cadastral."

Qualquer rasura anula a consulta

Coordenadoria Departamental de Atendimento ao Cliente
23/06/2022

Página 1/3

Nome do Requerente

JACQUELINE MOREIRA DOS REIS DOMINGOS
Telefone

(19) 99196-9419
Endereço Número

Loteamento

JARDIM IV CENTENÁRIO
Lote/Gleba

030-
Quarteirão/Quadra

02539-O
Área(M²)

Tipo 1 (habite-se/CCO)

Residencial
M²

        6 6 , 6 0
Tipo 2 (habite-se/CCO)

Responsável Técnico

D.O.V.
P r o p r i e t á r i o 

DIVA, DILZA E DRICE SERINO DE ALMEIDA

Protocolo

46101/65
Requerimento Preenchido por

VICENTE GOMES CARNEIRO RAMALHO

Cód. Cartográfico

3411.64.60.0159.01001
Faixa Embratel Faixa Telefônica Existe anotações de aprovação anterior com o nº

Sem Escala

Matrícula

1241770

M²

NÃO CONSTA

RUA JOSÉ DE FRANÇA CAMARGO 169

       2 9 5 , 0 0

OBSERVAÇÕES:

CROANAFLEXQUARTEIRÃORETIFICAÇÃOMODIFICAÇÃOANEXAÇÃOSUBDIVISÃOLEVANTAMENTOPLANTA
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DECEA/AGA Departamento de Controle do Espaço Aéreo | SRPV - Serviço Regional de Protoeção ao Vôo.
Embasamento legal e demais informações consultar:
https://restricoes-aeroportuarias.campinas.sp.gov.br

CRITÉRIOS (Obrigação da Prefeitura)
Para construir, ampliar ou regularizar edificação que se enquadre em pelo menos uma das condições abaixo é obrigatória a
apresentação de autorização do SRPV:
- É obrigatória à solicitação ao DECEA se o objeto se elevar acima do terreno mais de 30 metros de altura e ultrapassar a altitude de
811,50 m. ICA 11-408/2020, 10.2.1.g(superfície horizontal externa SBKP)
- É obrigatório submeter à autorização do Orgão Regional do DECEA, tratando-se de linhas de transmissão de energia elétrica, parques
eólicos, estruturas que possuam superfícies metálicas com área superior a 500 m², pontes ou viadutos que se elevem a mais de 40
metros do solo. ICA 11-408/2020,3.5.2 PZPANA, c , ICA 11-408/2020, 10.5.1.a (vor SBKP PISTA 1 (15R-33L))
- É obrigatório submeter à autorização do Orgão Regional do DECEA, tratando-se de linhas de transmissão de energia elétrica, parques
eólicos, estruturas que possuam superfícies metálicas com área superior a 500 m², pontes ou viadutos que se elevem a mais de 40
metros do solo. ICA 11-408/2020, 3.5.2 PZPANA, c, , ICA 11-408/2020, 10.5.1.a (vor SBKP PISTA 2 (15L-33R))

LIMITES (Valores de referência calculados conforme a portaria que poderão ser avaliados pelo SRPV)
- Altitude máxima do topo da edificação/objeto na coordenada selecionada: 811.50 m (superfície horizontal externa SBKP)
- Altura máxima do topo da edificação/objeto na coordenada selecionada: 122.50 m
- Altitude no solo: 689,77 m (coordenada 285045.00,7466514.00 interpolada / MDT - Laser Aerotransportado Aerocamp 2014)

Observações complementares
Altura: Distância vertical em relação a uma referência no solo;
Altitude: Distância vertical em relação a nível médio dos mares (datum vertical do Sistema Geodésico Brasileiro: Imbituba)
Altitude no solo: Altitude de referência calculada com a utilização de Modelo Digital de Terreno (MDT) processada a partir da
interpolação de pontos classificados com o “tipo terreno” de densidade de aproximadamente 2 pontos por m², obtidos com a tecnologia
de aquisição aerotransportada de dados LIDAR (Light Detection And Ranging) em Julho de 2014. A altitude fornecida é calculada no
centroide do lote, dependendo da posição da construção do terreno, o valor pode mudar, principalmente em terrenos maiores.
Movimentações de terra (corte e aterro) posteriores a Julho de 2014, bem como alterações indicadas no projeto pode interferir neste
valor. Portanto, no caso de grandes terrenos ou de situações onde a altitude do objeto projetado for parecida com a “altitude máxima”
da superfície mais restritiva, assim como em caso de movimentos de terra, deve-se considerar uma outra análise pormenorizada ou,
em alguns casos, o desenvolvimento de um levantamento planialtimétrico mais recente.

INFRA-ESTRUTURA

Rede de Distribuição de Água: Sim Não

LOCALIZAÇÃO:

Terço favorável Terço oposto Passeio

Rede coletora de esgoto: Sim Não

LOCALIZAÇÃO:

Terço favorável Terço oposto Passeio

Faixa de Viela Sanitária: Sim Não (Vide posição no lote em escala)

Antes de construir consultar o regulamento dos serviços da SANASA

Os  imóveis  que se  enquadrarem na  resolução SAN. T. IN. NT 30  informada  no site  da  SANASA  e  agências  de

atendimento,   deverão consultar   a   SANASA  para verificar   as   condições de abastecimento de água, esgotamento

sanitário e necessidade de tratamento de esgoto interno.

Residências unifamiliares estão isentas da respectiva consulta.

Viela Sanitária

LEGISLAÇÃO AEROPORTUÁRIA:



INFORMAÇÕES ZONEAMENTO Nº Requerimento:

203541
Data Emissão:
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ROSSIMARI IZIDIA OLIVEIRA LIMA288373
Matrícula Responsável  Zoneamento
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Cód. Cartográfico
3411.64.60.0159.01001

Macrozona

Zoneamento
Zona ZC4 – Zona de Centralidade 4, Resolução CONAMA 004/95, Portaria COMAER 249/GC5/2011.
Zoneamento anterior, para efeito de Coeficiente de Aproveitamento Básico (CA bas), nos termos do Parágrafo único artigo 67 da LC
208/18: zona 12-doze.
Sugerimos verificar o disposto no decreto de aprovação de loteamento: 678/55 e atualizações posteriores em consonância com as
diretrizes urbanísticas definidas pelo Plano Diretor para região, salvo os casos que o mesmo definiu tratamento especial.
Verificar a aplicabilidade da norma de transição prevista na Lei Compl. 208/2018 - art 197 - § 1°.

de Estruturação Urbana; (APG): Amarais
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  Relatório de Impacto no Tráfego
Aprovação Comercial (CSEI)

Avenida Governador Pedro de Toledo, n° 2720 – Lote 016 – Quadro O 
Jardim IV Centenário | Campinas 

Nascimento de Lemos, n° 691 – Bairro Vila Lemos | Campinas 

(19) 99144-1807 | www.grupojlima.com.br 

 

 

ANEXO 4 - Projeto Arquitetônico 

Relatório de Impacto no Tráfego 
Aprovação Comercial (CSEI) 

Quadro O – Quarteirão 02539 
Jardim IV Centenário | Campinas - SP 

| Campinas – SP 

P
á

g
in

a
6

5
 



195.529.798-38



195.529.798-38



Avenida Governador Pedro de Toledo, n° 2720 

Rua Dona Alayde Nascimento de Lemos

(19) 99144

 

  Relatório de Impacto no Tráfego
Aprovação Comercial (CSEI)

Avenida Governador Pedro de Toledo, n° 2720 – Lote 016 – Quadro O 
Jardim IV Centenário | Campinas 

Nascimento de Lemos, n° 691 – Bairro Vila Lemos | Campinas 

(19) 99144-1807 | www.grupojlima.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 - Projeto Simplificado 
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