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1. RESUMO 

O problema pode ser definido pelo desenvolvimento de um modelo de simulação que 

possa avaliar a influência de diversos fatores  como o fluxo de veículos de diversos 

modais e programação semafórica  na ocorrência de congestionamentos em uma 

rotatória situada na região fronteirista de São Caetano do Sul com São Bernardo do 

Campo. Após a elaboração do modelo computacional e realização da verificação e 

validação do mesmo, cenários serão abordados e estudados para verificar quais os 

principais fatores que influenciam no  trânsito das vias, e quais condições promovem 

maior fluidez nas mesmas. 

2. INTRODUÇÃO 

De acordo com Vasconcellos (2014), os estudos econômicos associados à mobilidade 

urbana, que consideram os custos relacionados a congestionamentos, surgiram no 

terço final do século XX, como uma resposta à crise causada pelo aumento 

exponencial do uso do automóvel e, consequentemente, do “congestionamento”.  

Considerando o Relatório do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN,2016), 

São Caetano do Sul apresenta uma frota de 100 mil veículos de passeio, o que implica 

em uma média de 2 habitantes para cada 3 carros. A cidade está entre as que 

apresentam maior índice de veículo por habitante, o que pode ser explicado pela alta 

renda per capita, alto IDH e localização em uma região com grande concentração de 

empresas automobilísticas, com destaque para General Motors Mercosul.  

O município de São Caetano do Sul, que faz divisa com os municípios de São 

Bernarndo do Campo, Santo André e São Paulo, sofre com problemas de mobilidade 

urbana, resultante da sua localização ser ponto de acesso entre os municípios e por 

possuir apenas 15 quilometros quadrados, aproximadamente.  

A rotatória em estudo é o local  de encontro do fluxo de veículos dos municípios do 

ABC e São Paulo, e do Instituto Mauá de Tecnologia ( quantidade de alunos). O 

congestionamento no ponto de estudo, é consquencia de diversos fatores como a falta 

de sioncronia entre semáforos do entorno, infraestrutura deficitária, excesso de 

veículos em determinados horários e por ser o principal ponto de acesso para rodovia 

Anchieta. Dessa forma, espera-se promover potenciais melhorias para mobilidade 

urbana e satisfação dos motoristas e alunos do Instituto Mauá de Tecnologia. 

  

 



 
 

3. OBJETIVO  

O objetivo do trabalho é desenvolver um modelo de simulação de tráfego urbano que 

represente o comportamento de veículos em um conjunto de intersecções entre vias 

utilizando simulação de eventos discretos. O intervalo analisado será um trecho de 

alto fluxo na cidade de São Caetano do Sul, que compreende a rotatória da Praça 

Mauá, localizada na intersecção da Av. Guido Aliberti, Estrada das Lágrimas e Av. 

Lauro Gomes.  

4. METODOLOGIA 

Resumo de classificações 

Um resumo contendo a caracterização da pesquisa utilizada neste projeto está 
representado na Tabela 1.

 

FONTE: Elaboração própria 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para o presente estudo foi desenvolvido um modelo de simulação de eventos 

discretos (Discrete Event Simulation – DES), contendo uma rotatória próximo ao 

centro de pesquisa por questões de facilidade do acompanhamento e validação do 

experimento. Esta rotatória está localizada na cidade de São Caetano do Sul, estado 

de São Paulo. Observa-se na região, um comportamento que pode ser objeto de 

interesse para os praticantes de logística urbana: movimentação intensa de pessoas 

(centro comercial), carros (universidades e posto de combustível), caminhões 

(próximo à via Anchieta, região de intensa movimentação de carga), caminhões 

cegonha (próximo à algumas montadoras de veículos da região). A imagem do modelo 

pode ser observada na Figura 01. 

TABELA 1 - CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 



 
 

Figura 1- Modelo de simulação da rotatória 

  

Fonte: Elaboração própria 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Gráfico 1- Relação entre ocupação do sistema e tempo  

de atravessamento 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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