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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo estudar os desafios da mobilidade 

urbana brasileira e focar no estudo da cidade de Campinas. Busca-se com esta 

analise propor melhorias no fluxo de veículos da Rua Carolina Florence com 

Avenida Doutor Theodureto de Almeida Camargo, através da modificação da 

sinalização horizontal das vias e do uso da simulação computacional para a geração 

de cenários que otimize o fluxo de veículos nas vias proporcionando qualidade de 

vida, conforto e menor impacto ambiental para os usuários que utilizam o sistema 

viário de campinas. O automóvel é o grande desejo pela maioria da população, esse 

modal de transporte degrada o meio ambiente e a qualidades de vida das cidades. 

 

INTRODUÇÃO 
 

O conceito de mobilidade urbana está ligado à moderna visão de sociedade 

mais sustentável. A opção por veículos automotores individuais no Brasil, feita no 

século passado, que acena não ser mais sustentável, construiu as condições de 

trânsito que vivemos na atualidade, com congestionamentos, poluição, alto consumo 

de combustíveis fósseis, estresse e violência ao volante, segundo dados da 

Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (EMDEC, 2016). 

 

OBJETIVO 

 

Analisar alternativas para melhorar o fluxo de veículos no cruzamento das 

vias Avenida Doutor Theodureto de Almeida Camargo e Rua Carolina Florence, 

gerando fluidez no trânsito das vias e do entorno, apresentando alternativa para 

redução do tempo de trânsito, reduzindo emissão de poluentes ao meio ambiente 

através da eliminação do congestionamento do trânsito e apresentando um projeto 

alternativo de menor custo e menor tempo de execução. 

 

METODOLOGIA 

 

Para a elaboração deste trabalho, será utilizado o modelo de revisão 

bibliográfica sobre mobilidade urbana, Código de Transito Brasileiro (CTB), Manual 
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Brasileiro de Sinalização de Trânsito (Volume I – Sinalização Vertical de 

Regulamentação / Volume II – Sinalização Vertical de Advertência / Volume IV-  

Sinalização Horizontal), sistemas de transportes eficientes e o uso de um software 

de simulação de cenários para a verificação de novas disposições de vias no 

sistema.  

DESENVOLVIMENTO 
 

Dados divulgados em outubro de 2014 pelo Departamento Nacional de 

Trânsito (Denatran), mostram que há 840.666 veículos na cidade de Campinas, que 

circulam por 4,5 mil quilômetros de ruas e avenidas, segundo a Empresa Municipal 

de Desenvolvimento de Campinas. Ou seja, levando em consideração que nos 

últimos quatro anos a frota de Campinas teve um aumento de 145 mil veículos no 

período, a população cresceu 75 mil, e se somadas em linha reta os carros de 

modelo popular, que possuem em média quatro metros de comprimento, entre 2022 

e 2023, não haveria mais ruas suficientes para tanto veículos (POPULAR, 2015). 

De acordo com a Emdec, os principais horários de pico no trânsito 

acontecem das 7h às 8h30; e das 16h30 às 18h30 e as vias mais problemáticas são: 

John Boyd Dunlop, Amoreiras, Prestes Maia. Júlio Prestes, Norte-Sul e Theodureto 

de Almeida Camargo (SINFRECAR, 2016). 

A contagem do fluxo veicular realizado em 2009 pela empresa EMDEC por 

equipamentos de radares na Rua Carolina Florence sentido centro/bairro cruzando 

com a Avenida Theodureto de Almeida Camargo, registrou um volume diário médio 

(VDM) de 15.160 veículos. No sentido bairro/centro o equipamento de radar 

registrou um volume diário médio (VDM) de 15.140, totalizando um total em ambos 

os sentidos de 30.330 veículos. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 
 

O projeto de modificação do layout da sinalização horizontal da Avenida 

Doutor Theodureto de Almeida Camargo sentido Avenida Brasil foi realizado pela 

Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas EMDEC no dia 24/06/2016 

com acompanhamento no local, ocorreu a interdição da via no período das 22:00h 

do dia 24/06/2016 às 03:00h do dia 25/06/2016. Conforme o projeto, foi alterado a 

sinalização existente passando de duas para três faixas de rolamento nesse trecho, 
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permanecendo duas faixas para sentido Avenida Brasil e uma faixa exclusiva para 

acesso à rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332) reduzindo o congestionamento 

local. 

Figura1:Via com layout antigo.        Figura2: Primeira faixa.               Figura3: Medição técnica da faixa. 

  

Fonte: ZUZART, A. P. (2016).          Fonte: ZUZART, A. P. (2016).     Fonte: ZUZART, A. P. (2016).    
 

Figura4:Gabarito da segunda faixa.  Figura5: Aplicação da tinta epóxi.  Figura6: Via com layout novo.  

 q 

 

Fonte: ZUZART, A. P. (2016).         Fonte: ZUZART, A. P. (2016).       Fonte: ZUZART, A. P. (2016).  
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