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1. RESUMO 

Este trabalho consiste no desenvolvimento de uma ferramenta para estudo da 

mobilidade de veículos automotores em São Caetano do Sul, especificamente 

na Avenida Goiás, uma das principais vias da cidade. 

A finalidade do estudo é avaliar alternativas que contribuam para a melhoria do 

tráfego de veículos, utilizando métodos de simulação como suporte. 

Tendo como base o cenário atual, será criado um modelo de simulação de 

vias, que permitirá avaliar propostas de melhoria que serão apresentadas para 

Prefeitura Municipal da cidade. 

2. INTRODUÇÃO 

O foco de estudo deste trabalho será o fluxo de veículos automotores na 

Avenida Goiás, uma das principais vias da cidade e considerada o principal 

centro financeiro do município. A avenida possui cerca de quatro quilômetros 

de extensão, atravessando o município de leste a oeste, com início na Avenida 

Guido Aliberti, em São Paulo e terminando na cidade de Santo André, entre as 

Avenidas Industrial e Dom Pedro II. 

É possível observar esforços realizados por parte da atual prefeitura, como por 

exemplo, a atualização do sistema de sincronização semafórica manual para a 

melhoria da fluidez do trânsito em vias com excesso de veículos. Porém, a 

medida foi aplicada sem uma metodologia específica, por meio de tentativa e 

erro. A prefeitura possui um banco de dados com informações gerais sobre o 

tráfego da cidade, mas nunca realizou nenhum tipo de trabalho aprofundado 

com o intuito de analisar a qualidade destas informações. A proposta deste 

trabalho consiste em utilizar os dados existentes para desenvolver cenários, via 

simulação computacional, que possam ser aplicados inicialmente na Avenida 

Goiás, e se possível, implementar melhorias em outros pontos da cidade que 

possuam problemas similares. Desta forma, a mobilidade urbana de tráfego de 

veículos automotores poderá ser aprimorada e o munícipio será beneficiado 

nos aspectos econômicos e sociais. 

 
3. OBJETIVOS 

O objetivo do trabalho é avaliar alternativas que contribuam para a melhoria do 

tráfego de veículos automotores na Avenida Goiás, na cidade de São Caetano 



2 
 

do Sul, a partir do cenário existente na via, verificando a viabilidade de uso de 

um software de simulação para a análise de cenários, de acordo com 

alterações no fluxo de veículos e em condições da via. 

4. METODOLOGIA 

Para que o modelo de simulação proposto possa ser otimizado, três etapas 

principais, definidas por Chwif e Medina (2010) serão consideradas. Os autores 

afirmam que o desenvolvimento de um modelo de simulação compõe-se das 

etapas de: concepção ou formulação do modelo, a implementação do modelo e 

a análise dos resultados do modelo, etapa onde os experimentos estatísticos 

são realizados. 

Neste trabalho será utilizada a simulação de agentes que, de acordo com 

Samuelson (2005), pode ser definida como um tipo de simulação que envolve 

princípios de pesquisa operacional, inteligência artificial, teoria de redes e 

ciências cognitivas. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Depois de definido o método de pesquisa, algumas atividades foram realizadas 

de modo a possibilitar a definição do modelo conceitual do projeto. Inicialmente 

definiu-se o escopo do modelo, onde a Avenida Goiás, com seus quatro 

quilômetros de extensão foi selecionada.  

Para definição do nível de detalhamento do modelo de simulação, agendou-se 

uma reunião para esclarecimento de dúvidas e obtenção de dados do projeto 

entre as partes envolvidas, Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana 

(SEMOB) e equipe do projeto. Alinhou-se que seriam disponibilizados os 

croquis desenvolvidos pela empresa TRANZUM, em 2013, durante um projeto 

de mapeamento desenvolvido para a prefeitura, para serem utilizados como 

referência na concepção do modelo. 

Posteriormente, definiu-se os dados de entrada e saída do modelo e suas 

hipóteses. A partir destas especificações, o modelo computacional será 

desenvolvido utilizando-se o software de simulação AnyLogic. 

A verificação do modelo será realizada na próxima etapa do projeto com o 

intuito de mapear possíveis erros e falhas. Futuramente, o modelo será 
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validado com a equipe da SEMOB, garantindo assim, as condições 

necessárias para que possa ser utilizado como ferramenta de análise. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O modelo (Figura 1) ainda será verificado e validado. Após a validação, o 

modelo permitirá a análise de cenários de melhoria na questão de mobilidade 

de tráfego de veículos, que poderão ser aplicados inicialmente na Avenida 

Goiás, e se possível, em outros pontos da cidade que possuam problemas 

similares. 

FIGURA 1 – MODELO DE SIMULAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO 

 

FONTE: PRÓPRIOS AUTORES 
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