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1. RESUMO 

 

No mundo contemporâneo, enfrentam-se constantemente entraves nas ruas 

causados pelo grande número de carros nas cidades. Em locais de interseções de 

vias, o congestionamento pode ser ainda mais grave e, no caso da cidade de 

Franca, esses pontos são comumente encontrados em rotatórias. Um exemplo 

dessa problemática é a rotatória da Praça Alberto de Paula, que foi foco de 

interferências urbanas nos últimos dez anos e foco de estudo para o presente 

trabalho. A pesquisa, utilizando o método HCM de análise de fluxo, bem como a 

consulta popular, visa, respectivamente, buscar entender quais vias necessitam de 

maior intervenção urbana e a atual percepção dos habitantes da cidade quanto ao 

local. Além disso, foram realizados estudos sobre o uso do solo urbano, hierarquia 

viária e mobiliários urbanos da área, a fim de compreender melhor seu desempenho. 

Ao final, foram identificadas quais vias apresentam maior fluxo de veículos e quais 

os principais pontos de congestionamento, além de identificar o nível de 

estrangulamento em que o sistema se encontra. 

Palavras-chave: Urbanismo; Intervenção Urbana; Rotatória, Trânsito, Franca – SP. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Um dos problemas mais sérios da mobilidade urbana contemporânea é o 

crescimento da motorização individual, cujo número de veículos no mundo chega a 

um bilhão, impactando o crescimento das cidades (LIBARDI, 2011). No caso da 

cidade de Franca, localizada no nordeste paulista, o problema relacionado ao 

trânsito é agravado devido à forma de seu crescimento “aos saltos” e ao mínimo 

incentivo para o desenvolvimento de diferentes modalidades de transporte coletivo.  

Este artigo discorre sobre os problemas encontrados na rotatória da Praça 

Alberto de Paula que interliga cinco avenidas, sendo elas a Avenida Santos Dumont, 

Avenida Rio Amazonas, Avenida Severino Tostes Meirelles, Avenida Wilson Sábio 

de Mello e a Avenida Elias Abraão. Localizada na zona oeste da cidade de Franca 

mencionada entre os Bairros São Joaquim, Jardim California e o Distrito Industrial. 

Tal área apresenta escassa semaforização em determinadas vias, além da falta de 

acessibilidade para o pedestre, poluição do local, devido à quantidade de veículos, 

acidentes de trânsito, tráfego caótico e congestionamento intenso em horários de 
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pico, vias estreitas que dificultam a circulação dos meios de transporte, resultando, 

dessa forma, em precária mobilidade urbana local. 

O trabalho se organiza de forma que, primeiramente, será discutido qual o 

objetivo que se deseja alcançar ao final do trabalho seguida da discução da 

metodologia utilizada. Colaca-se então como caracteriza atualmente a área e alguns 

princípios utilizados no trabalho de organização do trânsito. E, por fim, é 

apresentado e discutido os resultados obtidos.  

 

3. OBJETIVOS 

 

Analisar os problemas oriundos do cruzamento das cinco avenidas, Rio 

Amazonas, Wilson Sábio de Mello, Santos Dumont, Elias Abrãao e Severino Tostes 

Meirelles, na rotatória da Praça Alberto de Paula na cidade de Franca - SP, a fim de 

realizar um diagnóstico que possa apresentar parâmetros para uma intervenção 

futura. 

 

4. METODOLOGIA DE TRABALHO 

 

A aquisição de dados para a elaboração da presente proposta foi realizada 

em três etapas. A primeira se focou no colhimento de fontes secundárias adivindas 

da leitura de livros e artigos, consulta à documentação e histórico da área estudada 

e obsevação de projetos de intervenções realizados em áreas similares. Esta fase 

foi executada com a intenção de obter conhecimento prévio da região e entender o 

funcionamento de seu desenho urbano atual. 

Já a segunda etapa se concretizou pela consulta com a população através de 

entrevistas com pessoas cujo percurso trespassa a rotatória e que se utilizam dos 

serviços proximos as avenidas. Pretendeu-se com isso compreender quais as 

principais formas de ocupação do espaço, a percepção da população com relação à 

área abordada, ou seja, suas criticas, opiniões e sujestões, e a real necessidade de 

intervensão nesta. 

Por fim, a terceira etapa consistiu na estimativa da capacidade das avenidas 

que se interligam pela a rotatória da Praça Alberto de Paula através dos métodos de 

análise encontrados no Highway Capacity Manual (HCM). Neste, capacidade de via 
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caracteriza-se como “[...] a taxa máxima horária que pessoas ou veículos podem ser 

razoavelmente esperados na travessia de um ponto ou sessão uniforme de faixa ou 

via durante determinado período em condições regulares de via, trafico e condições 

de controle” (TRB, 1928 apud Khisty, et al, 2003 p. 224, tradução nossa). A área 

adotada para estudo é caracterizada no HCM como uma instalação de fluxo 

interrompido com intercessões sinalizadas e não sinalizadas. (Khisty, et al 2003 p. 

224, tradução nossa). O método aplicado para esta condição consiste na coleta de 

amostras do fluxo de veiculos durante quinze minutos dentro de um horário de pico 

que sera depois traduzido em uma média por hora. Considerando a variação que 

ocorre dentro desta hora, foram aplicados cálculos de moda e desvio padrão nas 

amostragens a fim de que se tornassem mais precisas.  

Para tanto, utilizou-se dos três horários de maior fluxo encontrados em geral 

dentro da cidade, sendo eles, o horário de ida ao trabalho (7h às 8h), de almoço 

(13h ás 14h) e de retorno a casa (16h às 17h). O processo se repetiu por três dias, 

dois dias de semana (quarta e quinta) e um de final de semana (sábado), em todas 

as cinco avenidas conectadas pela rotatória em um total de nove amostras por via, 

as contagens feitas visualmente. Também foi realizada a medição das avenidas para 

que se pudese confirmar a geometria das vias. Ao final, os valores encontrados nos 

cálculos das contagens foram organizados em forma de tabelas e gráficos para 

análise e escolha de intervenção que seja mais eficiente à problemática encontrada 

no local. (falar do resumo final) 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Segundo Vasconcelos (1985, p.87), o trânsito não se trata apenas de uma 

questão “técnica”, mas também uma questão social e política, representando o fluxo 

de pessoas no meio urbano, em uma sociedade industrial capitalista, no caso.  

 

O tratamento dos problemas do trânsito é, assim, uma atividade complexa, 
de “gerenciamento” dos conflitos, numa tentativa de dividir o espaço entre 
todas as pessoas que desejam circular, sendo impossível atender a todos 
simultaneamente. Busca-se, na verdade, uma situação de equilíbrio em que 
as formas de circulação tragam vantagens e desvantagens iguais para 
todos os participantes do trânsito. Mas essa “igualdade” é, na verdade, uma 
aparência, pois, como já vimos os participantes do trânsito não são iguais 
entre si, uns têm mais poder do que os outros. Por causa disso, o 
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“equilíbrio” é muitas vezes um “desequilíbrio” que favorece uns em 
detrimento de outros. (VASCONCELOS, 1985, p. 89-90) 

 

Diversos problemas de trânsito se associam à própria construção da cidade, 

de modo que a mesma costuma a crescer e a se desenvolver sem planejamento e 

sem controle, geralmente para auxiliar a circulação de veículos e não de pessoas. 

Com isso, os cidadãos são obrigados a conviver com o trânsito como ele é, cada vez 

maior e priorizando a motorização, ao mesmo tempo, a cidade vai se mantendo 

menos amigável ao pedestre. Tal convivência depende do comportamento de cada 

indivíduo, de fazer valer o seu direito a uma circulação e mobilidade seguras e 

rápidas, e também de respeitar o mesmo direito dos outros (VASCONCELOS, 1985). 

Atualmente, Franca tem visto vários pontos de conflito em relação ao trânsito 

devido à constante criação de novos bairros que demandam da rede viária da cidade 

uma capacidade de acomodação de veiculos maior do que a planejada inicialmente. 

Locais comuns de congestionamento no município são interseções com rotatória. 

Considerando o conceito de intervenção de Acupuntura Urbana, cunhado pelo 

arquito e urbanista Jaime Lerner, foi escolhido uma destas situações para ser 

estudada a possibilidade de intervenção urbana na forma da Rotátoria da Praça 

Albereto de Paula.  

 

 

Figura 1 – Fotografia aérea da Rotatória da Praça Alberto de Paula 

Fonte: Autoria própria, 2018. 
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A rotatória se localiza na zona oeste do município na interseção de cinco 

avenidas: Avenida Santos Dumont, Avenida Elias Abraão, Avenida Wilson Sábio de 

Mello, Avenida Severino Tostes Meirelles e Avenida Rio Amazonas. Apesar de fazer 

parte do bairro São Joaquim segundo registro na prefeitura, ela é mais referenciada 

como “rotatória do distrito” ou “rotatória do Shopping”. O cruzamento se encontra em 

uma área de zona mista, mas algumas de suas avenidas passam por zonas 

industriais (Avenida Wilson Sábio de Mello, Avenida Severino Tostes Meirelles) e 

zonas residenciais (Avenida Rio Amazonas). 

Como definição de rotatória é possível afirmar que o cruzamento de trânsito 

desprovido de sinalização, em que todos os meios de transporte percorrem em uma 

mesma direção, em sentido anti-horário, ao redor de uma ilha central (BIE et al, 

2005 apud MONTALVÃO, 2010). Em território brasileiro, existem três dispositivos 

rodoviários do tipo rotatória ou semi-rotatória utilizados: a semi-rotatória que prioriza 

a via principal, a rotatória que opta pela via principal e a rotatória com prioridade 

para a via circular (ORTOLANI, 2003 apud BESSA JÚNIOR et al, 2006). A área em 

questão é uma rotatória que prioriza a via principal, oferecendo maior preferência 

para os veículos localizados em vias de elevado fluxo, como as Avenidas Santos 

Dumont, Wilson Sábio de Mello e Rio Amazonas. 

 

(...) um sistema viário de uma cidade tem uma capacidade, no todo e em 
suas partes, definível matematicamente. Seria, fazendo uma analogia com 
termos econômicos, a “oferta” do sistema e sua capacidade de fazer passar 
o fluxo de tráfego. Continuando com a analogia, qual seria a “demanda” do 
sistema? Ora, a demanda, como você já deve ter deduzido, é o próprio fluxo 
de tráfego, ou seja, as pessoas e os veículos que desejam passar pelas 
vias. (VASCONCELOS, 1985, p. 40) 

 

Desse modo, tendo como base a relação fundamental entre a “oferta”, que é a 

capacidade da via, e a “demanda”, a qual representa o fluxo de tráfego, constata-se 

que tal associação é um dos instrumentos fundamentais para medir o nível de 

saturação do sistema viário, ou seja, o quanto ele está congestionado ou não, e por 

isso, é chamada “taxa de saturação” (VASCONCELOS, 1985). 
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Figura 2 – Acúmulo de veículos na rotatória da Praça Alberto de Paula 
Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

Segundo Dyckman (1970), a função de um sistema urbano de transporte é 

mover pessoas e produtos de um lugar para outro, sendo que tal função se define 

pela localização dos pontos terminais e pelos canais de movimento, ou seja, a 

problemática do transporte urbano existe devido às complicações de conformação e 

planejamento urbano junto com a tecnologia do transporte. 

 

6. RESULTADOS 

 

Através da metodologia aplicada foram abtidos dois tipos de resultado: um de 

ordem qualitativa, por meio dos questionários feitos in loco, e um de ordem 

quantitativa obtido com a aplicação do metodo HCM. Com estes dados foi possivel 

identificar quais os principais problemas que devem ser remediados de acordo com 

o desejo da população e onde ocorre e quais são os conflitos mais relevantes dentre 

os fluxos de carros. 

Primeiramente, foram realizados um total de 50 entrevistas com individuos 

presentes na região em diferentes horas do dia. Ao analisar as respostas, 88% dos 

entrevistados quando questionados se estavam satisfeitos com a área responderam 
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“não” e apontaram como maior problema o trafego lento encontrado no local durante 

horários de pico totalizando 38,8% dos resultados, seguido por problemas de 

acessibilidade de pedestres e ciclistas com 29,4% e a falta de equipamentos 

urbanos como semáforos e faixa de pedestres em partes da área com 22,8%. 

Outras adversidades como acidentes, poluição atmosferica e poluição sonora foram 

pouco comentadas (9%). Dos que se mostraram positivos enquanto a área, 50% 

realmente não viram nenhum problema com o local, 33,4% viram problemas com 

relação ao transito e 16,6% em relação a problemas com o transito pedestres e 

ciclista. Vale ressaltar que dos que disseram estar “satisfeitos” 66,7% preferem 

utilizar percursos que evitam passar pela rotatória. 

Já os resultados da coleta de fluxos foram organazadas em um total de 45 

tabelas, sendo três por dia para as cinco avenidas feitas nos três horarios de estudo. 

Sobre eles, foi calculada a média, moda, mediana e o desvio padrão para que o 

estudo ficasse mais preciso, tornando possível a eliminação dos valores que ficavam 

fora do desvio padrão. Para fins de apresentação, resumiram-se os resultados finais 

em uma única tabela, que pode ser vista a seguir. Nela se encontra a média diária, 

com o desvio padrão, conseguida através do somatório das médias dos dias de 

quarta-feira, quinta-feira e sábado de uma semana, em cada avenida.  

 

Tabela 1 – Resultados diário do volume de veiculos da avenidas. 

 Quarta-Feira 

(veículos./h.faixa) 

Quinta-Feira 

(veículos./h.faixa) 

Sábado 

(veículos./h.faixa) 

Av. Santos Dumont 1698 - 1861 1271 - 1404 831 - 922 

Av. Elias Abraão 710 - 790 1059 - 1193 337 - 396 

Av. Wilson Sábio de 

Mello 

1331 - 1529 813 - 965 492 - 566 

Av. Severino Tostes 

Meirelles  

596 - 713 695 - 886 320 - 376 

Av. Rio Amazonas 660 - 750 830 - 983 457 - 531 

Fonte: Autoria própria, 2018 

 

De acordo com a Lei de Plano viário da cidade de Franca, Lei Complementar 

nº 57 de 18 de agosto de 2003, o máximo volume operacional em avenidas é de 300 
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a 900 veículos./h.faixa, o que engloba quatro das cinco avenidas estudadas. Pela 

mesma lei, a Avenida Elias Abraão é indentificada como via coletora e distribuidora 

que já tem um máximo volume operacional de 300 a 600 veículos./h.faixa.  

 É possivel verificar, por meio dos dados obtidos como as vias, em sua 

maioria, possuem um número um volume de veiculos bem acima da capacidade 

máxima de operação durante o meio de semana com os níveis. A exceção ocorre na 

Avenida Severino Tostes Meirelles, que se mantém dentro dos padrões durante 

todos os periodos. A Avenida Santos Dumont possui o maior numero de veiculo/h. 

em todos os dias, mas também é a de maior tamanho entre todas as avenidas com 

70 metros. Outras avenidas com acúmulos estremamente elevados como a Wilson 

Sábio de Mello possuem apenas 20 metros. 

 Entretanto, os altos números das três avenidas tem sentido quando 

consideradas as cirscuntacias de uso de passagem por tais vias. As Avenidas Elias 

Abraão e Wilson Sábio de Mello são as únicas vias de acessos rápidos para o Bairro 

São Joaquim e o Distrito Industrial, respectivamente. Outras rotas para entrada e 

saída cruzam por bairros e passam por vias mais lentas, normalmente vias locais ou 

que podem sofrer com congestionamentos da mesma forma. Nesse último caso, 

ocorre com frequência com moradores do Bairro São Joaquim, que buscam sair 

pelos bairros mais próximos, como o bairro São Sebastião. 

Considerando que o problema do trânsito não está isolado dos demais 

elementos do planejamento urbano (Dyckman, 1970 p. 146), foram feitos, além da 

consulta à população e amostragem de fluxo, outros três estudos de entorno, que 

abrangem uso do solo, mobiliário urbano e hierarquia viária. A postura tomada pelos 

autores teve como base a atitude ideal proposta por Dyckman (1970). 

 

A atitude do urbanista com relação ao problema de transporte tem dois 
aspectos: 1) a definição das funções e necessidades do sistema e 2) 
propostas social e economicamente válidas para atingir esses objetivos. 
Essa atitude depende da existência de estudos básicos do uso da terra nas 
cidades de maneira a relacionar esse uso com as necessidades de 
transporte [...]. (Dyckman, 1970 p. 147) 

 

O uso do solo comprovou que a área segue dentro dos padrões de ocupação 

proposto pelo zoneamento da cidade. Consistindo-se de uma zona de uso misto, a 

maior abrangencia de estabeleciementos foram de cunhos comerciais e de serviços. 

Já os mobiliários urbanos se mostraram suficientes na maioria das vias, a exceção 
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das Avenidas Wilson Sábio de Melo e Elias Abraão cuja falta de semaforos e 

dependência dos fluxos das demais vias causassem grandes acumulos de veículos 

em horários de maior conflito. A falta de sinalização e faixas de pedestre também 

dificulta o cruzamento das ruas por pessoas e bicicletas. 

Os resultados demonstram que é necessário, na área, uma intervenção que 

torne mais eficiente o trânsito de veículos entre as avenidas Santos Dumont e 

Wilson Sabio de Mello diminuindo o acúmulo de veículos no centro da rotatória. 

Também mostra que o número de veículos superior à capacidade das vias não está 

associado com o uso do solo urbano de seu entorno. Uma melhor semaforização na 

área e sua inserção nas vias que ainda não a apresentam seria benéfico para a 

rotatória. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A rotatória da Praça Alberto de Paula se mostra como um caso diferenciado, 

pois, enquanto normalmente esse tipo de cruzamento ocorre entre quatro vias, a 

área estudada se trata de um cruzamento entre cinco vias, sendo uma via coletora e 

quatro vias arteriais, todas com grande fluxo de veículos. Essa situação dificulta 

encontrar soluções que resolvam por completo os conflitos da área. Portanto, 

entender o funcionamento do local é de ampla importância para buscar a melhor 

solução possível. 

Com o resultado das entrevistas, pode-se entender que a maior prioridade de 

uma possivel intervenção urbana deveria ser a melhora no fluxo de veiculos nas vias 

durante horários de pico.   

O método utilizado para a contagem dos veículos de cada uma das cinco 

avenidas, em três dias diferentes da semana, em três horários distintos em cada, foi 

de muita importância para a percepção das direções dos maiores fluxos de veículos 

na área, sendo possível notar em que ponto se localizada o maior problema de 

congestionamento. Neste caso, a maior concentração de fluxo se encontra entre às 

Avenidas Santos Dumont e Avenida Wilson Sábio de Mello e os piores pontos de 

congestionamento se encontram nas Avenidas Wilson Sábio de Mello, Avenida Elias 

Abraão e no semáforo que se encontra no meio da rotatória. 
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Com essas informações, opiniões da população local por meio das entrevistas 

e dados de fluxo, torna-se possível pensar em uma intervenção na rotatória, visando 

sempre a melhor resolução da maior problemática encontrada na área. 
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