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ESTUDO DE MELHORIA NO TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM A CONSTRUÇÃO 

DO NOVO VIADUTO PARALELO AO ATUAL RUBENS PAIVA 

 

1 RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo realizar um estudo de tráfego no 

Viaduto Rubens Paiva, localizado no Km 59 + 850m da Rodovia Anchieta – SP150 

em Cubatão/SP, e posteriormente verificar a melhoria no fluxo de veículos com a 

construção do novo viaduto paralelo ao atual.  

 

2 INTRODUÇÃO 

 

A região em estudo apresenta um histórico de frequentes congestionamentos 

que são gerados por diversos motivos, entre eles, o crescimento populacional e o 

impacto do trânsito causado pelo crescente volume de cargas movimentadas pelo 

complexo portuário da Baixada Santista. Os estudos de tráfego são de grande 

importância para o planejamento geral das vias e por meio deles será possível 

estabelecer parâmetros de comportamento dos fluxos de veículos e de suas 

principais características, podendo assim comprovar a viabilidade da duplicação do 

viaduto bem como prever as necessidades do tráfego no futuro. 

 

3 OBJETIVOS 

 

Objetivo geral: Apresentar as problemáticas do tráfego de veículos na região 

onde está sendo executada a obra de duplicação do Viaduto Rubens Paiva. 

Objetivo específico: Fazer um estudo da demanda atual de veículos no 

Viaduto Rubens Paiva, analisar sua capacidade e nível de serviço, demonstrar o 

diagnóstico da situação atual, apresentar projeções de tráfego, estudar o Projeto 

Executivo de sua ampliação, comprovar a viabilidade da construção. 

 

4 METODOLOGIA 

 

A estrutura da metodologia desenvolvida para o estudo de tráfego será 

dividida em: Coleta e levantamento de dados, diagnóstico da situação atual, estudos 
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de tráfego, projeções de tráfego e estudo do projeto executivo.  

 

5 DESENVOLVIMENTO 

 

O Viaduto Rubens Paiva funciona como uma via de fluxo divergente, com 

uma faixa de cada lado (Foto 1). Após sua ampliação, o atual Viaduto funcionará 

com as duas faixas de domínio com fluxo convergente, sentido Bairro Jardim 

Casqueiro e o acesso será feito pelos veículos que provém do centro do município 

de Cubatão pela Rodovia Tancredo Neves e do município de Santos pela Rodovia 

Anchieta (Foto 2). O novo viaduto paralelo ao Rubens Paiva será composto por três 

faixas de fluxo convergentes sentido Cubatão e São Paulo.  

  

Foto 1 – Situação atual do trecho   Foto 2 – Situação futura do trecho 

 

Para estudo de tráfego analisou-se os projetos executivos atual e futuro, 

averiguando-se o comprimento, quantidade e largura das faixas de rolamento, 

largura de acostamento, inclinação das rampas de acesso e número de acessos em 

cada sentido, bem como foram realizadas contagens volumétricas, iniciando-se os 

cálculos para obtenção da capacidade e nível de serviço em ambas as situações. 

Para obtenção dos resultados, foi estudado também os dados contidos no Relatório 

de Estudos de tráfego e Capacidade fornecido pelo DER/SP. 

Dados fornecidos pelo DER/SP, encontrados no Relatório Técnico RT-

SPD060150-000.000-000-J04/001 que contém dados de Volume Médio Diário feito 

no ano de 2010 e Taxa de Crescimento Anual de Demanda (Tabela 1), foram 

utilizados para elaboração de um gráfico e obtenção de uma equação de regressão 

linear, para ser estimada a condicional da variável y (volume médio diário no ano 

que se quer estudar – Gráfico 1). 
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Tabela 1 – Volume Médio Diário Anual   Gráfico 1 – Relação VMDA x Anos 

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Com base nos cálculos realizados, utilizando informações coletadas no 

horário de pico de tráfego, define-se que o viaduto atual opera em nível E, com 

velocidades reduzidas e grande volume de veículos. De acordo com esse resultado 

e com as projeções de demanda, conclui-se que é necessária a ampliação do 

viaduto para que ele opere em num nível de serviço mais equilibrado, restando 

assim a comprovação por meio de cálculos a eficácia da futura duplicação. 
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