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RESUMO 

 

Os problemas que afetam o trânsito nos centros urbanos tem sido um dos principais desafios 

para a engenharia de tráfego. Com o aumento da quantidade de veículos ocasionado pela 

facilidade de aquisição, a infraestrutura das vias já não comporta a quantidade excessiva de 

veículos, ocasionando congestionamentos. Uma ferramenta para ajudar os engenheiros de 

tráfego a resolver o problema de congestionamento é o estudo do fluxo de tráfego, através de 

contagem volumétrica, calculando a quantidade de veículos que passam por um determinado 

trecho da via, dando orientação de quais recursos irão dispor para sanar o problema. O 

objetivo deste trabalho foi de diagnosticar problemas e sugerir melhorias no fluxo e segurança 

para o cruzamento localizado na cidade de Maringá, considerando a necessidade de 

implantação semafórica de acordo com o estabelecido pelo Manual Brasileiro de Sinalização 

de Trânsito – Volume V. Ao final do estudo foi justificada a implantação semafórica e 

proposto outros recursos, além do semáforo, como sugestões para melhorar o fluxo de 

veículos no trecho, como a melhoria na mobilidade urbana (transporte urbano coletivo) e a 

execução de rotatórias no local. 

  

Palavras-chave: Controladores Semafóricos. Trânsito. Veículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FEASIBILITY STUDY ABOUT THE TRAFFIC LIGHT IMPLEMENTATION AT 

THE INTERSECTION OF SENADOR PETRÔNIO PORTELA AVENUE, JOSÉ 

ALVES NENDO AVENUE AND MÁRIO JOSÉ DE FARIA FERRAZ STREET IN 

THE CITY OF MARINGÁ – PR  

 

 

ABSTRACT 

 

The problems that affect traffic in urban centers has been one of the main challenges for traffic 

engineering. With the increase of the vehicles amount caused by the ease of acquisition, the 

roads infrastructure is not able to encompass these big number of vehicles anymore, causing 

traffic jams. A tool to help traffic engineers to solve the congestion problem is the study of the 

traffic flow, through volumetric couting, calculating the number of vehicles that pass through a 

specific stretch of the roads, guiding about the kind of resources that are going to be diposed to 

solve the problem. The aim of this study was to diagnose problems and to suggest improvements 

to the traffic beside safety to the intersection located in the city of Maringá, considering 

necessaire the traffic lights implementation according established by the Brazilian Manual of 

Traffic Signs – Volume V. To the end this study, it was justified the traffic light implementation 

and new resources were proposed as suggestions to improve the vehicles flow in this stretch, for 

instance: the improvement in urban mobility (collective urban transport) and the implementation 

of roudabouts in this place. 

 

Keywords: Traffic Lights Controllers. Traffic. Vehicles. 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

Com o constante crescimento dos centros urbanos e a facilidade encontrada para 

obter um veículo particular, a frota automobilística nas cidades consequentemente tende a 

aumentar, e quando o planejamento urbano não acompanha esse crescimento são ocasionados 

problemas e dificuldades de circulação viária. 

O aumento do volume de veículos trafegando nas vias, congestionamentos 

localizados que aumentam a poluição atmosférica e sonora e o aumento dos acidentes são 

alguns dos impactos negativos que viagens realizadas por automóveis tendem a causar 

(PINTO; DIÓGENES; LINDAU, 2003). Para evitar tais fatores são necessárias algumas 

medidas que tornem o sistema viário seguro, como por exemplo, realizar um planejamento 

urbano eficaz analisando os horários de pico, os horários de maior volume de tráfego e maior 

número de incidentes e outras particularidades que possam conceber soluções para um 

trânsito eficaz e constante. 

Segundo o Departamento de Trânsito foi verificado um aumento de veículos na 

cidade Maringá e região metropolitana, comparando os dados disponibilizados no estado do 

Paraná em agosto de 2016 haviam 305.487 veículos circulando pela cidade de Maringá e em 

agosto de 2018 a frota é de 313.238 veículos. Grande parte dos veículos da região 

metropolitana circula pela área urbana de Maringá, contribuindo também para o inchaço do 

trânsito. Além deste aumento considerável de veículos trafegando na região urbana, a cidade 

não foi planejada para este aumento tão repentino, gerando assim congestionamentos onde até 

então não existiam.  

Um ponto que exige atenção especial na gestão do tráfego urbano são os 

cruzamentos, pois são locais onde possíveis acidentes podem acontecer caso o sistema de 

controle de tráfego não seja o ideal estabelecido para o local. Placas, semáforos e rotatórias 

são alguns dos elementos de controle que podem ser implantados para uma interseção que 

ofereça segurança e fluidez aos usuários. 

O método proposto para este trabalho irá analisar possíveis medidas de alteração, 

melhorias e implantação de elementos semafóricos para controle de tráfego no trecho 

escolhido para evitar congestionamentos em horários de pico. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 O TRÂNSITO E SUA HISTÓRIA 

 

Conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB, 2008), no artigo 1º, § 1º, 

“Considera-se como trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos, animais isolados ou 

em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de 

carga e descarga.” Também pelo Código de Trânsito Brasileiro o termo recebe a definição: 

movimentação e imobilização de animais, pessoas e veículos nas vias terrestres. 

De acordo com o Dicionário Online de Português, trânsito significa o movimento de 

veículos e pedestres considerando em seu conjunto, corresponde a qualquer movimento ou 

deslocamento de pessoas, animais ou veículos. 

O deslocamento de uma pessoa entre um local para outro sempre existiu e se fez 

necessário desde os primórdios onde era utilizada a própria força motriz, passando pela 

domesticação dos animais e evoluindo para a invenção da roda, onde os meios de transporte 

foram sendo adaptados até chegar aos dias atuais, e consequentemente, os caminhos 

existentes foram sendo aperfeiçoados tornando o trajeto cada vez mais rápido para atender as 

necessidades de locomoção e transporte. 

O aperfeiçoamento das estradas, o aumento do poder aquisitivo das famílias e o 

aumento da linha de crédito facilitou a aquisição de um veículo motorizado individual, antes 

reduzido à alta sociedade, para a classe média. Assim o número de veículos em circulação 

aumentou, fazendo surgir congestionamentos e incidentes onde se fez necessário impor regras 

para que a circulação de pedestres, veículos e animais ocorresse com segurança. 

Conforme Franz e Seberino (2012), a evolução do trânsito no Brasil tem causado um 

aumento significativo, dos problemas de circulação devido ao acúmulo de pessoas em grandes 

centros, hoje congestionamentos são comuns em muitas cidades do país, por isso exige que os 

órgãos competentes tenham uma observação sempre atenta às mudanças para inovar as leis e 

adequá-las à realidade. 

 

2.2 SISTEMA VIÁRIO 

 

Segundo Beyer (2016), a malha viária possui um padrão entre praticamente todas as 

cidades brasileiras, que é constituída por meios de locomoção como ruas, avenidas e 

travessas, os conjuntos destes trechos de vias e cruzamentos constitui o sistema viário urbano. 
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2.2.1 Vias 

 

Via é a superfície pelo qual veículos, pessoas e animais, transitam, compreendendo a 

pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central.  É feita a diferenciação entre a via estar 

localizada em área urbana ou rural. Se a área for urbanizada, com a existência de imóveis 

edificados ao longo de sua extensão, a via é classificada como “via urbana” e, caso contrário, 

“via rural”. Código de Trânsito Brasileiro (CTB, 2008), 

Também de acordo com o CTB (2008), as vias urbanas podem ser classificadas como 

via de trânsito rápido, via arterial, via coletora e via local. Essa classificação é considerada 

principalmente para determinar os limites de velocidade, conforme previsto no artigo 61 como 

limites pré-determinados. 

 

2.2.2 Interseções 

 

Os cruzamentos entre vias, bifurcações e entroncamentos que vemos nas cidades são 

chamados pelo CTB (2008), de interseções. 

Segundo Simões & Simões (2011), as interseções são os pontos mais críticos nos 

deslocamentos urbanos, constituindo-se em gargalos para os deslocamentos, pois várias 

correntes de tráfego desejam ocupar o mesmo espaço. A capacidade da via diminui e os 

movimentos tornam-se conflitantes. 

Ainda segundo Simões & Simões (2011, p 27), os principais tipos de interseção em 

área urbana são em T, em Y e oblíqua. 

Nas interseções, o deslocamento entre dois pontos é possibilitado pela malha viária de 

várias maneiras, sendo preciso definir o movimento na direção do cruzamento, o usuário pode 

manter o sentido na mesma via ou mudar para outras. Segundo o Manual Brasileiro de 

Sinalização de Trânsito (2014, volume V), os movimentos podem ser classificados como 

convergentes, divergentes, interceptantes ou não interceptantes. 

 

2.3 SINALIZAÇÃO  

 

Conforme o CTB (2008), sinalização trata do conjunto de sinais de trânsito e 

dispositivos de segurança colocados na via pública com o objetivo de garantir sua utilização 



8 

 

adequada, possibilitando melhor fluidez no trânsito e maior segurança dos veículos e 

pedestres que nela circulam. 

Os tipos de sinalização existentes são compostos por: 

 Sinalização horizontal: marcações ou linhas no pavimento;  

 Sinalização vertical: placas suspensas sobre a pista ou fixadas; 

 Sinalização semafórica: indicação luminosa que altera o sentido de passagem. 

 

2.3.1 Sinalização Semafórica 

 

Segundo o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (2014, volume V), a 

sinalização semafórica tem por finalidade transmitir aos usuários a informação sobre o direito 

de passagem em interseções e/ou seções de via onde o espaço viário é disputado por dois ou 

mais movimentos conflitantes, ou advertir sobre a presença de situações na via que possam 

comprometer a segurança dos usuários. 

É classificada, segundo sua função, em: 

 Sinalização semafórica de regulamentação: realiza o controle do trânsito 

através de indicações luminosas, intercalando o sentido de passagem dos 

fluxos de veículos e/ou pedestres. 

 Sinalização semafórica de advertência: tem a função de advertir alguma 

situação perigosa, onde o condutor deve reduzir a velocidade para garantir a 

segurança. 

Segundo Araújo (2014), o subsistema de sinalização semafórica é composto 

basicamente, de um conjunto de indicações luminosas (semáforo ou grupo focal), fixado ao 

lado da via ou suspenso sobre ela, e dispositivo eletromecânico ou eletrônico (controlador) 

responsável pelo acionamento dessas indicações luminosas. 

 

2.4 CONTROLADOR SEMAFÓRICO 

 

Controlador semafórico é um equipamento que comanda o semáforo através do envio 

de pulsos elétricos para comutação das luzes dos focos. A determinação dos instantes em que 

os pulsos devem ser enviados pode ser feito manualmente ou automaticamente 

(DENATRAN, 1984). 
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Segundo Kell e Fullerton (1991) os controladores semafóricos são classificados em 

dois tipos básicos: controlador de tempo fixo e controlador atuado pelo tráfego, sendo assim 

descritos: 

 Controladores semafóricos de tempo fixo: É o tipo mais comum de controle, 

opera de acordo com programações pré-determinadas de tempo, ou seja, o 

tempo de ciclo é constante, e os instantes de mudança das fases ou estágios são 

fixos em relação ao ciclo. A determinação destes parâmetros é feita em função 

das características e volumes médios do tráfego do cruzamento em questão. Os 

controladores de tempo fixo apresentam certa flexibilidade de programação, 

pois modificado adequadamente os tempos pode-se definir comprimentos de 

ciclo, intervalos de tempo para cada caso. 

 Controladores semafóricos atuados pelo tráfego: Operam em resposta às 

modificações ocorridas no ambiente de controle, ou seja, os intervalos 

dependem do volume de tráfego, veículos ou da presença de pedestres. As 

informações do ambiente controlado são captadas por detectores de tráfego 

alocados estrategicamente nas vias ou através das botoeiras de detecção de 

presença de pedestres. Estas informações são transmitidas para o controlador o 

qual processa as informações de acordo com a estratégia de controle para o 

qual foi programado, e responde ao sistema mediante a sinalização semafórico. 

 

2.5 CRITÉRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA 

 

Segundo o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (2014, volume V), antes de 

decidir pela implantação de sinalização semafórica, deve ser avaliada sua efetiva necessidade. 

Após isso, são determinados alguns critérios iniciais para a implantação semafórica, 

verificando se o local está em fase de projeto e determinar a abordagem de estudo em termos 

de usuário (veículo ou pedestre).  

 

2.5.1 Critérios para estudos em locais existentes: Abordagem veicular 

 

Em locais existentes onde a geometria e outras características não estão previstas para 

serem alteradas, é necessário seguir os critérios demonstrados na figura 1 para implantação 

semafórica. 

 



10 

 

Figura 1 – Estudos em locais existentes 

 

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (2014, volume V) 

 

Explicação do fluxograma, utilizando o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito 

(2014, volume V) como referência: 

a) Número de colisões com vítima, evitáveis por semáforo, é maior do que Nlav? 

O número limite mínimo de colisões com vítimas, evitáveis por semáforo, 

(Nlav), que justifica a implantação de sinalização semafórica é igual a 7, observado nos 

últimos 3 anos ou 3 nos últimos 12 meses. 

b) Efetuar pesquisas iniciais 

Fazer contagem classificadas de veículos em todas as aproximações da interseção 

durante o horário de pico e levantar outros dados iniciais necessários ao estudo, como: 
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número de faixas de rolamento em cada aproximação, tempo de ciclo da rede, distância da 

interseção estudada às interseções controladas por sinalização semafórica, em caso de 

coordenação de semáforos já instalados. 

c) Condição do local é segura? 

Verificar se o local possui características que coloquem em risco a segurança dos 

usuários da interseção. Essas características referem-se principalmente à geometria da via nas 

proximidades da interseção, à existência de edificações que dificultem a visibilidade dos 

movimentos conflitantes, ou a dificuldade na percepção natural de qual via é a principal. 

d) Número de ciclos vazios é maior ou igual a NLCV? 

Ciclos vazios é o tempo de ciclo que não teria nenhuma demanda na via, caso a 

sinalização semafórica fosse instalada. Para que seja instalada a sinalização semafórica 

segundo este critério, o número de ciclos vazios por hora, na hora-pico, deve ser inferior a um 

limite estabelecido pelo projetista (NLCV) em função das características de cada cidade, mas 

sempre deve ser inferior a 4.  

A estimativa do número de ciclos vazios é feita de acordo com os seguintes passos: 

PASSO 1: Determinação do tempo de ciclo (C) em segundos, que a sinalização teria 

se instalado, ou operando de modo coordenado com semáforos já existentes, adotar o tempo 

de ciclo da rede. O tempo de ciclo da rede somente pode ser considerado se um dos semáforos 

estiver a menos de 500m da interseção estudada. 

PASSO 2: Determinação do número de ciclos por hora (NC), através da fórmula a 

seguir: 

NC = 3600 / C             (1) 

PASSO 3: Determinação do fluxo total das aproximações (FTS). 

PASSO 4: Determinação do número médio de veículos por ciclo (m), de acordo com a 

fórmula a seguir: 

m = FTS / NC              (2) 

PASSO 5: Determinação do número de ciclos em que não existem veículos chegando 

à interseção (NCV), de acordo com a fórmula a seguir: 

NCV = e
-m

 x NC             (3) 

 

e) Efetuar pesquisas de espera 

Determinar o tempo total de espera dos veículos da via secundária. 

f) Na transversal, tempo total de espera indica sinalização semafórica? 
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Se o tempo total de espera for menor a 6000 ucp x segundo, por hora, que corresponde 

a um atraso médio de 15 segundos sofrido por um fluxo de 400 ucp/hora na via secundária, a 

sinalização semafórica não deve ser implantada. 

No caso do tempo total de esperar for maior a 14000 ucp x segundo, por hora, que 

corresponde a um atraso médio de 35 segundos para um fluxo de 400 ucp/hora na via 

secundária, a sinalização semafórica deve ser implantada. 

Caso o tempo de espera fique entre 6000 e 14000 ucp x segundo, por hora, a decisão 

de implantação da sinalização semafórica fica por parte do técnico encarregado do estudo a 

partir de análises complementares. 

g) Solução não semafórica 

Adotar solução que garanta a segurança do tráfego na interseção sem comprometer a 

fluidez do trânsito. Dentre elas, destaca-se: redução das velocidades nas aproximações, 

adequação da geometria, mudança no sentido de circulação, implantação de minirrotatórias. 

h) Sinalização semafórica 

Realizar estudos posteriores para definir a estratégia e o tipo de sinalização semafórica 

a ser utilizada, além de realizar estudos quanto ao posicionamento e funcionamento do 

semáforo. 

 

2.6 VOLUME DE TRÁFEGO E CONTAGEM VOLUMÉTRICA 

 

De acordo com o IPR (2006), o volume de tráfego é definido como o número de 

veículos que passam por uma seção de uma via em um determinado intervalo de tempo.  

O volume de tráfego varia ao longo do tempo de acordo com o tipo de via. Percebe-se 

que nas vias urbanas os volumes são aproximadamente constantes durante os dias da semana, 

e que existe um leve declínio nos fins de semana e feriados. 

As variações são classificadas pelas seguintes escalas de variações cíclicas temporais, 

a variação sazonal que se processa mensalmente ao longo do ano; a variação diária que ocorre 

através da semana; a variação horária ao longo do dia; e a variação dentro de uma hora. 

No caso da programação semafórica, conforme o Manual Brasileiro de Sinalização de 

Trânsito (2014, volume V), o volume de tráfego veicular é sempre determinado por sentido de 

circulação do tráfego, e é geralmente formado por diferentes tipos de veículos. 

O tráfego é composto por veículos que se diferem entre si quanto ao tamanho, 

velocidade e peso. Para ter a composição do tráfego são realizadas as contagens 
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classificatórias, que tem por finalidade quantificar e classificar por tipo os veículos que 

passam por um determinado trecho da via, durante um intervalo de tempo. 

Conforme Akishino (2007), a unidade de medida usual adotada para o tráfego é 

veículos por dia, sendo também adotado veículos por hora, por semana, por ano, dependendo 

do objeto do estudo a ser realizado. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

Maringá é um município localizado no Noroeste do Estado do Paraná, com latitude 

23º25’38’’ S e longitude 51º56’15’’ W, mostrado na figura 1. Na sua região metropolitana 

constam atualmente treze municípios, sendo eles: Ângulo, Mandaguaçu, Floresta, Marialva, 

Ivatuba, Sarandi, Paiçandu, Astorga e Iguaraçu, Presidente Castelo Branco, Doutor Camargo, 

Itambé e Mandaguari. 

 

Figura 1 – Localização geográfica de Maringá 

 

Fonte: http://www.guiageografico.com/mapas/mapa-brasil.htm 

 

Em sua rede viária, Maringá é composta por vias locais, coletoras e arteriais, não 

possuindo vias de trânsito rápido. Apesar de ter uma boa distribuição de suas vias, a cidade 
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apresenta alguns problemas pontuais no trânsito. Um dos fatores possivelmente é o 

crescimento do número de veículos. 

O trecho estudado foi o cruzamento entre as avenidas Senador Petrônio Portela, José 

Alves Nendo e a Rua Mário José de Faria Ferraz, a fim de analisar possíveis medidas de 

alteração e implantação de elementos semafóricos para controle de tráfego, de acordo com os 

dados coletados no local e normas estabelecidas por órgãos nacionais de trânsito, em especial 

o manual de trânsito do DENATRAN (Departamento Nacional de Trânsito). A figura 2 

mostra o cruzamento estudado e em destaque, o ponto de coleta de dados. 

 

Figura 2 – Mapa da localização do ponto de coleta de dados 

 

Fonte: Google Maps adaptado 

 

3.2 PESQUISA EXPLORATÓRIA 

 

Para o estudo em questão, foi realizada uma pesquisa exploratória com o levantamento 

de dados. Este levantamento foi através de contagem volumétrica dos veículos, onde no 

momento da contagem esses veículos foram classificados por tipo (automóvel, caminhão, 

ônibus, utilitários e motocicleta). 

Para a realização deste levantamento foi elaborado uma planilha onde consta a data, os 

horários de coleta de dados, aos quais são em intervalos de 15 minutos e o tipo de veículo que 

passa pelo cruzamento, como mostra a tabela 1. 
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Foi realizado o levantamento em um total de 10 dias, sempre de segunda a sexta-feira 

das 07h30min às 08h30min em todos os sentidos das vias, de todos os veículos que passaram 

pelo cruzamento. 

Tabela 1 – Tabela de contagem de veículos 

DATA HORÁRIO CARRO MOTO CAMINHÃO  ÔNIBUS UTILITÁRIO FLUXO 

  

07:30 - 07:45             

07:45 - 08:00             

08:00 - 08:15             

08:15 - 08:30             

FLUXO POR HORA             
Fonte: Adaptado Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume V (2014) 

 

3.3 ANÁLISE PARA IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA 

 

Para a verificação da viabilidade ou não de sinalização semafórica no cruzamento, foi 

realizado um estudo de acordo com o Volume V do Manual Brasileiro de Sinalização de 

Trânsito (2014), utilizando os critérios estabelecidos para estudos em locais existentes com 

abordagem veicular, visto que o cruzamento não está em fase de projeto e o número de 

pedestres que circulam na via é bem inferior comparado ao número de veículos, de acordo 

com pesquisas feitas no local. 

Desta forma, foram analisados e seguidos os seguintes critérios: 

a) Número de colisões com vítimas, evitáveis por sinalização semafórica, é maior do 

que Nlav? 

De acordo com boletins de ocorrência do corpo de bombeiros, no período de 2015 à 

2018, foram registrados 08 acidentes de moto e carro com vítimas. Segundo o Manual de 

Sinalização, o número mínimo limite de colisões com vítimas, que justifica a implantação 

semafórica é igual a 7, observando nos últimos 3 anos ou 3 nos últimos 12 meses. Porém, foi 

estabelecido que este item não foi atendido, pois não possui todas as informações sobre o tipo 

de acidente ocorrido nos boletins, não sendo possível dizer se seriam evitados com a 

existência de semáforo no local. Desta forma, foi dado sequência ao estudo. 

b) Efetuar pesquisas iniciais 

Foi realizada a contagem de veículos durante um horário de pico, em um período de 

10 dias. Conforme demonstra a tabela 2 e o gráfico 1, os horários de pico são entre às 

07h30min e 08h, onde passaram pelo cruzamento a maior quantidade de veículos nos dias de 

contagem, totalizando 17170 veículos neste período de 30 minutos durante os 10 dias. Esse 
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volume pode ser justificado por conta da aproximação do cruzamento a uma faculdade, escola 

e também, por ser o horário que as pessoas geralmente saem para trabalhar. Após esse horário 

houve um decréscimo no total de veículos que passaram pelo cruzamento. 

 

Tabela 2 – Quantidade de veículos por tipo e horário da coleta de dados 

Horário Automóvel Moto Caminhão Ônibus Utilitários 

07:30 - 07:45 5524 2630 104 145 414 

07:45 - 08:00 5220 2485 85 148 415 

08:00 - 08:15 4559 2369 114 119 450 

08:15 - 08:30 4050 1866 141 113 501 

Total 19353 9350 444 525 1780 

    
Soma 31452 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

É possível observar pelo gráfico 1 o volume de cada tipo de veículo que passa pelo 

cruzamento, além de analisar o horário de pico. 

 

Gráfico 1 – Volume e tipos de veículos que trafegam pelo cruzamento 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Podemos constatar pelo gráfico 2 o percentual de cada tipo de veículo que passa pelo 

cruzamento em estudo. 
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Fonte: Autoria própria (2018)  

 

O tipo de veículo que mais transita pelo cruzamento é o automóvel, sendo seguido 

pelas motos e pelos utilitários.  

c) Condição do local 

De acordo com as visitas feitas no local analisando as condições de sinalização, estado 

da via e pontos de conflitos no cruzamento foi constatado a importância da implantação 

semafórica no local, devido à insegurança para os usuários que trafegam pela mesma. 

Observando os seguintes pontos: 

 Pontos de conflitos 

É possível observar vários pontos de conflitos existentes no cruzamento que com o 

aumento do volume de veículos trafegando pela via se tornam ainda mais inevitáveis. As 

conversões feitas pelos veículos são arriscadas, sendo que na maioria das vezes o motorista 

precisa avaliar se a próxima brecha é suficientemente extensa para que ele possa avançar, 

sabendo que pode se envolver numa colisão se errar o julgamento. Essas conversões se 

tornam perigosas em vários pontos, conforme demonstrado nas figuras 3 e 4 a seguir. 
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Figura 3 – Pontos de conflito no local 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Figura 4 – Pontos de conflito no local 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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 Sinalização 

É possível observar que as sinalizações horizontais existentes nas proximidades e no 

local do cruzamento são bem conservadas e de fácil observação, conforme mostrado na figura 

5, mas nem sempre são respeitadas. A maioria dos motoristas não respeitam as faixas de 

pedestres existentes, tendo o pedestre que arriscar atravessar em um momento de brecha do 

volume de veículos ou entre eles. 

 

Figura 5 – Sinalização horizontal: Faixa de pedestre 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

As sinalizações horizontais e também verticais deixam claras as vias preferenciais e o 

direito de passagem, mas um fato ocorrente no cruzamento, principalmente nos horários de 

pico, é a grande quantidade de veículos que trafegam pela Avenida José Alves Nendo, 

impedindo a passagem de carros da Avenida Senador Petrônio Portela e da Rua Mário José de 

Faria Ferraz, aumentando assim o tempo de espera e consequentemente a imprudência de 

muitos motoristas em avançar a preferencial. 

Além disso, outro fato que ocorreu com frequência durante a pesquisa foi o 

desrespeito com as placas que sinalizavam os sentidos proibidos de conversão, causando 

maiores transtornos. Nas figuras 6 e 7 a seguir é possível observar as sinalizações existentes. 
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Figura 6 – Sinalização vertical 

  

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Figura 7 – Sinalização vertical/horizontal 

   

Fonte: Autoria própria (2018) 
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d) Número de ciclos vazios é igual ou maior a NLCV? 

De acordo com o Manual de Sinalização, para que a sinalização semafórica seja 

instalada segundo este critério, o número de ciclos vazios por hora, na hora-pico, deve ser 

inferior a um limite estabelecido pelo projetista (NLCV) em função das características de cada 

cidade, mas sempre deve ser inferior a 4. Para verificar esse critério é necessário estabelecer o 

número de ciclos por hora (NC), de acordo com o tempo de ciclo (C) em segundos. Foi 

utilizado, nesse caso, o tempo de ciclo do semáforo mais próximo, que fica localizado a uma 

distância em torno de 400 metros do cruzamento estudado, aderindo assim ao Manual de 

Sinalização que estabelece uma distância inferior a 500 metros para adotar o tempo de ciclo 

operante na rede. O tempo de ciclo determinado foi de 60 segundos, utilizando um 

cronometro in loco. O NC foi calculado com a seguinte equação: 

C = 60 segundos 

NC = 3600/C 

NC = 60 ciclos por hora 

  

Com o NC e o volume médio de veículos (FTS) estabelecidos, é calculado o número 

médio de veículos por ciclo de acordo com a seguinte equação. 

m = FTS / NC 

m = 3145,2 / 60 

m = 52,42 

 

Após isso, foi calculado o número de ciclos vazios chegando à interseção (NCV). 

Utilizando a seguinte equação: 

NCV = e
-m

 x NC 

NCV = e
-52,42

 x 60 

NCV = 1,03x10
-21

 

  

Como o número de ciclo vazios chegando na interseção é muito menor ao número de 

veículos por ciclo, se explica a implantação da sinalização semafórica no local.  

Conforme observado e demonstrado nos dois últimos critérios, a necessidade da 

implantação de sinalização semafórica no local é positiva, sendo assim, não é preciso dar 

continuidade no estudo dos demais critérios, pois não mudaria o resultado final do estudo, 

visto que a implantação já foi comprovada.  
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3.4 SUGESTÕES ALTERNATIVAS PARA MELHORIAS DO TRECHO ESTUDADO 

 

Além da implantação da sinalização semafórica, também justificada e apontada como 

sugestão de melhoria nesse capítulo, outros métodos podem ser utilizados e estudados para 

melhorar o tráfego do cruzamento estudado. 

Conforme Costa (2010), analisando a situação dos cruzamentos urbanos, observa-se 

uma série de fatores que influenciam diretamente na fluidez do trânsito. Critérios como 

visibilidades, prioridade em áreas de entrelaçamento de fluxos, o uso excessivo de semáforos, 

o aumento da frota de veículos combinado com as restrições na geometria das vias públicas 

reflete negativamente no nível de serviço das interseções. 

Simões (2001) defende que os semáforos devem ser instalados em situações onde o 

número de veículos sejam superiores a 500 veículos/hora na via principal e 150 veículos/hora 

no sentido de maior movimento da via secundária. 

Podemos observar na tabela 3 sendo analisado somente um dia de coleta que o número 

de veículos ultrapassou este valor, justificando assim também, a proposta de colocação de 

sinalização semafórica. 

 

Tabela 3 – Volume de veículos que passaram pelo cruzamento no dia 15/05/2018 

Data Horário Automóvel Moto Caminhão Ônibus Utilitários Total 

15/mai 
terça 

07:30 - 07:45 608 278 13 15 47 961 

07:45 - 08:00 587 294 9 19 58 967 

08:00 - 08:15 427 254 16 10 57 764 

08:15 - 08:30 488 214 18 9 54 783 

FLUXO POR HORA 2110 1040 56 53 216 3475 
Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Sugere-se a adoção da sinalização semafórica, como proposta para melhorar o fluxo de 

veículos e poder evitar o congestionamento. Este tipo de sinalização é uma das alternativas 

para o gerenciamento de conflitos em interseções. Tem a função de efetuar o controle do 

trânsito na interseção, através de indicações luminosas, alternando o direito de passagem dos 

vários fluxos de veículos e/ou pedestres. 

Com isso também pode haver a redução de acidentes de trânsito, seja entre autos ou 

autos x pedestres. Diminuindo assim o número de colisões com vítimas registradas pelo corpo 

de bombeiros, conforme consta no item 3.3 letra (a). 
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Com a implantação da sinalização semafórica de regulamentação, tanto o fluxo de 

veículos como de pedestre fica orientada em todos os seus sentidos. 

Em caso de estudos futuros, e estes evidenciem que não há um fluxo intenso de 

pedestres nos demais horários do dia e para evitar a parada desnecessária do fluxo de veículos 

na via, é possível a colocação de botoeiras, os quais são dispositivos que tem a função de 

detectar a solicitação de pedestres para a travessia da via, de forma que o tempo de travessia 

associado a essa demanda seja implementado pelo controlador de tráfego. Deve então ser 

utilizada sinalização educativa que indique ao pedestre a necessidade de acionar a botoeira 

para realizar a travessia. 

A segunda proposta sugerida para a melhoria do fluxo de trânsito e a mais indicada 

pelos especialistas em tráfego é a mobilidade urbana, em especial a melhoria do transporte 

coletivo. Este tipo de mobilidade é muito vantajoso para o fluxo de trânsito, para o município, 

para o usuário e para meio ambiente. 

Segundo a CNI (1994), o transporte público urbano está associado ao transporte de 

massa, este que garante maior mobilidade aos indivíduos, possuindo maior índice de rapidez e 

segurança quando sujeito a aglomerações. 

O transporte urbano coletivo é de grande importância para a diminuição do grande 

volume de tráfego que está ocorrendo no trecho estudado, pois se houver a troca do veículo 

privado pelo de transporte público ocorreria a diminuição de veículos na via, além de 

contribuir com a redução de acidentes de trânsito e com o meio ambiente. 

O problema em implantar ou melhorar o transporte urbano coletivo, está na 

administração, pois é privada onde o município através de licitação, determina qual empresa 

irá usufruir realizar este tipo de transporte. Como empresa, ela visa o lucro, com redução de 

sua carga tributária e custo. Se houver melhoria no transporte coletivo urbano, com um 

número maior de veículos para o transporte e horários flexíveis, a empresa irá repassar os 

custos, consequentemente aumentando o valor da tarifa de transporte. 

E por fim a última sugestão de melhoria do fluxo de veículos no trecho estudado é a 

adoção de rotatórias. Conforme o Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) a 

melhor maneira para se evitar congestionamentos é a implantação de interseções por 

rotatórias. 

As rotatórias são uma interseção na qual o tráfego circula num só sentido ao redor de 

uma linha central. Linha central essa, geometricamente medida após um estudo de tráfego que 

é de grande importância no bom andamento do processo (DNIT, 2005). 
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4 CONCLUSÃO 

 

O principal objetivo deste estudo foi de verificar a quantidade de veículos que 

transitam pelo trecho estudado e a partir destes dados analisar se a implantação semafórica é 

justificada ou não, e sugerir outras medidas para possíveis melhorias na via. 

Após finalizar o estudo do cruzamento entre as Avenidas Senador Petrônio Portela, 

José Alves Nendo e Rua Mário José de Faria Ferraz apurou-se a importância de alteração na 

configuração da via atual, como a implantação de rotatórias, possibilitando maior segurança e 

fluidez para os usuários que nela transitam. 

A adoção de semáforos além de resolver o problema do “pare e siga” comum nos 

congestionamentos, resolveria também a questão do desgaste emocional do usuário, pois isto 

evitaria do motorista ficar avaliando continuamente se a próxima brecha é suficientemente 

extensa para avançar, sabendo que pode se envolver numa colisão se errar o julgamento. 

A análise para se justificar a precisão real da implantação semafórica nos cruzamentos 

se comprovam pelos problemas de circulação e custos de implantação, além de verificar se 

não vai ocorrer uma espera excessiva, que acaba desviando a credibilidade dos semáforos. 

Quando a implantação semafórica é indicada, diminui os riscos de acidentes, auxilia a fluidez 

do tráfego e possibilita um maior conforto para veículos e pedestres transitarem na via. 

Como estudos futuros sugere-se pesquisar quais são as adequações de mobilidade 

urbana mais adequada para o trecho estudado ou se a implantação da sinalização semafórica 

ainda prevalece sobre a mobilidade urbana. Sendo interessante que estes estudos futuros 

levem em conta o número de pedestres que atravessam a via. Sugerem-se também, estudos 

sobre a viabilidade de implantação de rotatória no local, como forma de melhoria na fluidez 

do trânsito. 
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APÊNDICE A – TABELA DE CONTAGEM VOLUMÉTRICA CLASSIFICADA 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ 

PESQUISA DE TRANSPORTE 

FICHA DE CONTAGEM VOLUMÉTRICA 

DATA HORÁRIO CARRO MOTO CAMINHÃO  ÔNIBUS UTILITÁRIO FLUXO 

  

07:30 - 07:45             

07:45 - 08:00             

08:00 - 08:15             

08:15 - 08:30             

FLUXO POR HORA             

  

07:30 - 07:45             

07:45 - 08:00             

08:00 - 08:15             

08:15 - 08:30             

FLUXO POR HORA             

  

07:30 - 07:45             

07:45 - 08:00             

08:00 - 08:15             

08:15 - 08:30             

FLUXO POR HORA             

  

07:30 - 07:45             

07:45 - 08:00             

08:00 - 08:15             

08:15 - 08:30             

FLUXO POR HORA             

  

07:30 - 07:45             

07:45 - 08:00             

08:00 - 08:15             

08:15 - 08:30             

FLUXO POR HORA             

  

07:30 - 07:45             

07:45 - 08:00             

08:00 - 08:15             

08:15 - 08:30             

FLUXO TOTAL              
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APÊNDICE B – TABELAS DE CONTAGEM DE VEÍCULOS 

 

DATA HORÁRIO CARRO MOTO 
CAMINHÃO 
2 E 3 EIXOS 

ÔNIBUS UTILITÁRIO FLUXO 

12/abr 
quinta 

07:30 - 07:45 518 210 5 4 11 748 

07:45 - 08:00 573 298 12 11 11 905 

08:00 - 08:15 485 310 15 15 14 839 

08:15 - 08:30 417 217 20 21 16 691 

FLUXO POR HORA 1993 1035 52 51 52 3183 

13/abr 
sexta 

07:30 - 07:45 604 395 7 14 32 1052 

07:45 - 08:00 382 234 6 13 19 654 

08:00 - 08:15 460 186 12 16 35 709 

08:15 - 08:30 381 115 14 21 24 555 

FLUXO POR HORA 1827 930 39 64 110 2970 

07/mai 
segunda 

07:30 - 07:45 457 196 6 18 34 711 

07:45 - 08:00 501 185 4 15 45 750 

08:00 - 08:15 441 221 5 11 44 722 

08:15 - 08:30 345 167 12 12 51 587 

FLUXO POR HORA 1744 769 27 56 174 2770 

08/mai 
terça 

07:30 - 07:45 523 265 11 21 36 856 

07:45 - 08:00 484 235 11 22 49 801 

08:00 - 08:15 477 281 3 8 50 819 

08:15 - 08:30 324 165 13 9 63 574 

FLUXO POR HORA 1808 946 38 60 198 3050 

09/mai 
quarta 

07:30 - 07:45 616 260 15 19 61 971 

07:45 - 08:00 556 293 9 15 36 909 

08:00 - 08:15 523 218 12 9 51 813 

08:15 - 08:30 416 201 10 7 54 688 

FLUXO POR HORA 2111 972 46 50 202 3381 

10/mai 
quinta 

07:30 - 07:45 595 222 13 15 43 888 

07:45 - 08:00 444 196 3 11 46 700 

08:00 - 08:15 448 239 8 11 51 757 

08:15 - 08:30 425 195 18 10 64 712 

FLUXO POR HORA 1912 852 42 47 204 3057 

11/maio 
sexta 

07:30 - 07:45 461 248 7 11 29 756 

07:45 - 08:00 554 192 8 12 64 830 

08:00 - 08:15 398 215 20 13 50 696 

08:15 - 08:30 418 179 11 7 58 673 

FLUXO POR HORA 1831 834 46 43 201 2955 
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DATA HORÁRIO CARRO MOTO 
CAMINHÃO 
2 E 3 EIXOS 

ÔNIBUS UTILITÁRIO FLUXO 

15/mai 
terça 

07:30 - 07:45 608 278 13 15 47 961 

07:45 - 08:00 587 294 9 19 58 967 

08:00 - 08:15 427 254 16 10 57 764 

08:15 - 08:30 488 214 18 9 54 783 

FLUXO POR HORA 2110 1040 56 53 216 3475 

16/mai 
quarta 

07:30 - 07:45 579 297 18 16 58 968 

07:45 - 08:00 562 277 11 13 43 906 

08:00 - 08:15 418 198 7 11 51 685 

08:15 - 08:30 413 204 14 9 59 699 

FLUXO POR HORA 1972 976 50 49 211 3258 

17/mai 
quinta 

07:30 - 07:45 563 259 9 12 63 906 

07:45 - 08:00 577 281 12 17 44 931 

08:00 - 08:15 482 247 16 15 47 807 

08:15 - 08:30 423 209 11 8 58 709 

FLUXO POR HORA 2045 996 48 52 212 3353 

FLUXO TOTAL  19353 9350 444 525 1780 31452 

 


