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RELATÓRIO DE IMPACTO DE TRÂNSITO 

 

II. Introdução 

 

 O aumento do poder de consumo da sociedade como um todo, associado com maiores 
facilidades de financiamentos para a população, trouxeram grandes benefícios para o indivíduo, no 
que se tange a qualidade de sua vida. O acesso a linhas de créditos tanto para imóveis, como para 
veículos aumentaram e facilitaram a aquisição desses itens. 

 Entretanto as facilidades individuais podem trazer problemas para o coletivo, pois a facilidade 
de adquirir seu veículo (carro ou moto) próprio contribui para o aumento considerável das frotas das 
cidades. Criando novas área de congestionamentos ou novas linhas de tráfego de veículos. Outro 
problema enfrentado é a briga por espaço. A exigência de vagas de estacionamento, para acondicionar 
todos esses veículos de forma harmônica e quando possível o mais próximo do destino final do 
condutor. 

 A implantação de novos condomínios residenciais, proporcionando por um lado maior 
qualidade na moradia criam novos polos de acúmulo de pessoas, e que mesmo com um aumento na 
aquisição de veículos geram novas demandas pelo transporte público coletivo. Gerando novas rotas ou 
aumento de passageiros nas rotas já existentes. 

 Problemas que devem ser encarados por todos os interessados, o indivíduo como ser social, a 
sociedade como um todo, os agentes públicos como reguladores e os profissionais técnicos como 
leitores das diversidades, contrapondo suas necessidades para apresentarem uma resposta de tal 
forma que a qualidade de vida do coletivo seja preservado ou reestabelecido. 

 Assim esse trabalho visa levantar os impactos causados em virtude da implantação do 
conjunto de empreendimentos, formado pelo GINCO CLUBE e pelos Condomínios FLORAIS SEVILHA, 
FLORAIS MADRI e FLORAIS BARCELONA, apontando as medidas mitigadoras ou compensatórias que 
se fizerem necessárias. 
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II.I. Código Brasileiro de Trânsito – Lei nº 9.503/97 

 

 Finalidade e objetivos do Sistema Nacional de Trânsito: 

 

“Seção I 
Disposições Gerais 

Art. 5º O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e 
entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, 
administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de 
veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, 
educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, 
fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de 
penalidades. 
Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito: 
I - estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à 
segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação 
para o trânsito, e fiscalizar seu cumprimento; 
II - fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de 
critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução das 
atividades de trânsito; 
III - estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações 
entre os seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo 

decisório e a integração do Sistema.” (BRASIL. Lei 9.503, 1997) 

 

 Competindo aos Órgãos e Entidades Municipais as seguintes obrigações: 

 

“Art. 21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito 
de sua circunscrição: 
I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no 
âmbito de suas atribuições; 
II - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de 
pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação 
e da segurança de ciclistas; 
III - implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os 
dispositivos e os equipamentos de controle viário; 
IV - coletar dados e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e 
suas causas; 
V - estabelecer, em conjunto com os órgãos de policiamento ostensivo 
de trânsito, as respectivas diretrizes para o policiamento ostensivo de 
trânsito; 
VI - executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades 
de advertência, por escrito, e ainda as multas e medidas 
administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as 
multas que aplicar; 
VII - arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos 
e objetos, e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou 
perigosas; 
VIII - fiscalizar, autuar, aplicar as penalidades e medidas 
administrativas cabíveis, relativas a infrações por excesso de peso, 
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dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as 
multas que aplicar; 
IX - fiscalizar o cumprimento da norma contida no art. 95, aplicando 
as penalidades e arrecadando as multas nele previstas; 
X - implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do 
Programa Nacional de Trânsito; 
XI - promover e participar de projetos e programas de educação e 
segurança, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN; 
XII - integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de 
Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas 
na área de sua competência, com vistas à unificação do 
licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de 
veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade 
da Federação; 
XIII - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos 
pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o 
estabelecido no art. 66, além de dar apoio às ações específicas dos 
órgãos ambientais locais, quando solicitado; 
XIV - vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para 
transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para 

a circulação desses veículos.” (BRASIL. Lei 9.503, 1997) 

 

 Assim, esse estudo vem para contribuir com o planejamento do município, apresentando 
dados de aumento pelas demandas do sistema viário como todo. Podendo, assim, planejar suas ações 
para garantir a melhor fluidez de todos os agentes envolvidos: pedestres, veículos, ciclistas ou outras 
modalidades de transporte individual ou coletivo. 
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III. Informações Gerais 

 

II.II. Identificação e Qualificação do Empreendedor 

 

Razão Social: GINCO PLATINUM INCORPORAÇÕES LTDA 

CNPJ: 22.535.638/0001-60 

Tipo do Empreendimento: Condomínio Urbanístico de Lotes para Implantação de Unidades 
Residenciais Unifamiliares e área Ginco Clube 

Endereço do proprietário: Av. Miguel Sutil, 8061, sala G-18, Duque de Caxias II, Cuiabá - MT. 

Autor do Projeto Urbanístico: Ginco Urbanismo  

Autor do EIV: Lucas Coelho de Almeida, Arquiteto e Urbanista, CAU A50982-5 

 

II.III. Dados do Empreendimento 

 

Características do Empreendimento: 

 

O Estudo contempla um conjunto de 3 (três) empreendimentos residenciais com característica 
de Condomínio Urbanístico de lotes, uma área de Clube e área reservada para futura implantação de 
lotes comerciais. Serão executados 3 (três) empreendimentos independentes, oriundos da mesma 
gleba, com acesso pela Estrada da Guarita, atual Av. João de Deus Bulhões. 

 

Categoria de Uso / Tipologia: Condomínio Urbanístico de lotes para construções 
residenciais unifamiliares. 

 

ITEM CONDOMÍNIO 
Á. DO 

EMPREEND. (m²) 
Nº DE UNID 
PRIVATIVAS 

Á. MÉDIA LOTE 
PRIVAT. (m²) 

1 Florais Sevilha 181.529,95 401 250,00 

2 Florais Madri 185.565,42 313 250,00 

3 Florais  Barcelona 162.292,72 327 250,00 

TOTAL RESIDENCIAL 529.388,09 1.041 250,00 

GINCO CLUBE 42.465,53  

 

 Localização: Estrada da Guarita, atual Av. João de Deus Bulhões, nas imediações do 
loteamento Parque das Águas. 
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IV. Caracterização do Empreendimento 

 

Além do complexo de lazer de uso comum aos condomínios, denominado Ginco Clube, serão 
implantados 3 empreendimentos com característica de Condomínio Urbanístico, com lotes para 
construção de edificações residenciais unifamiliares: 

 

“... 

Seção II – Edificações Residenciais Coletivas 

Art. 182 As edificações coletivas serão sob forma de condomínio, em que 
cada unidade imobiliária corresponde a uma fração ideal do terreno. 

...” 

Lei n° 3.112/2007, atualizada pela Lei n° N.º 4.695/2021 – Plano Diretor do 
Município de Várzea Grande 

 
Figura I -  Masterplan de Ocupação 
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 O empreendedor não irá entregar as unidades edificadas, apenas as áreas comuns, e no 
segundo momento, os proprietários-condôminos das unidades autônomas serão responsáveis pela 
edificação das suas residências, onde deverão atender toda a legislação vigente. 

 

 

Empreendimento 01 – Florais Sevilha 

 

 Conforme Projeto de Urbanismo, o empreendimento contará com 401 lotes com áreas 
aproximadas de 250 m² (cada unidade autônoma). 

 

Figura II -  Implantação – Projeto Urbanístico Florais Sevilha 

Fonte: Ginco Urbanismo 
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As vias internas do empreendimento terão caixa viária de 13 metros (via local), com exceção 
da Avenida Ginco Club  Sevilha (entrada do empreendimento), com via com caixa de 18 metros. Todas 
serão entregues devidamente pavimentas e com infraestrutura (água, esgoto, energia elétrica, 
iluminação e arborização), o empreendimento será entregue somente com as calçadas externas com 
acesso para as vias públicas, as unidades com acesso para as vias privativas (internas dos condomínios) 
terão suas calçadas executas após a conclusão das obras pelos adquirentes das unidades autônomas. 

 

Figura III -  Perfil Viário 

 

 

Figura IV -  Perfil Viário 
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Empreendimento 02 – Florais Madri 

 

 Conforme Projeto de Urbanismo, o empreendimento contará com 313 lotes com áreas 
aproximadas de 250 m² (cada unidade autônoma). 

 

Figura V -  Implantação – Projeto Urbanístico Florais Madri 

Fonte: Ginco Urbanismo 
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As vias internas do empreendimento terão caixa viária de 13 metros (via local), com exceção 
da Avenida Ginco Club Madri (entrada do empreendimento), com via com caixa de 18 metros. Todas 
serão entregues devidamente pavimentas, com infraestrutura (água, esgoto, energia elétrica, 
iluminação e arborização) o empreendimento será entregue somente com as calçadas externas com 
acesso para as vias públicas, as unidades com acesso para as vias privativas (internas dos condomínios) 
terão suas calçadas executas após a conclusão das obras pelos adquirentes das unidades autônomas. 

 

 

Figura VI -  Perfil Viário 

 

 

Figura VII -  Perfil Viário 
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Empreendimento 03 – Florais Barcelona 

 

 Conforme o Projeto de Urbanismo, o empreendimento contará com 327 lotes com áreas 
aproximadas de 250 m² (cada unidade autônoma). 

 

Figura VIII -  I
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As vias internas do empreendimento terão caixa viária de 13 metros (via local), com exceção 
da Avenida Ginco Club Barcelona (entrada do empreendimento), com via com caixa de 18 metros. 
Todas serão entregues devidamente pavimentas, com infraestrutura (água, esgoto, energia elétrica, 
iluminação e arborização) o empreendimento será entregue somente com as calçadas externas com 
acesso para as vias públicas, as unidades com acesso para as vias privativas (internas dos condomínios) 
terão suas calçadas executas após a conclusão das obras pelos adquirentes das unidades autônomas. 
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Figura IX -  Perfil Viário 
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Conforme o Projeto de Urbanismo, o empreendimento contará com um complexo de área de lazer 
que será de uso comum aos três condomínios. 

As vias internas do empreendimento terão caixa de rolamento de 6 metros e calçadas e acessos de 
pedestre com mínimo de 1,20m de largura.  

No interior do clube haverão seis bolsões de estacionamento distribuídos nas proximidades das 
áreas comuns, somando o total de 189 vagas de estacionamento, sendo 12 para PCD e 20 para idosos, 
atendendo de forma integral à legislação municipal e as Resoluções n° 303/2008 e 304/2008 do 
CONTRAN, no atendimento às vagas especiais. O detalhamento das vagas, bem como sua distribuição, 
poderá ser consultado do projeto de acessibilidade (geométrico e sinalização viária) para o 
empreendimento. 
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Figura XI -  Implantação – Projeto Urbanístico Ginco Clube 
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IV.I. Estimativa da População – Fixa e Flutuante 

 

 O empreendimento como citado anteriormente, contará com 3 condomínios independentes, 
sendo: 

 

ITEM CONDOMÍNIO Nº DE UNID PRIVATIVAS 

1 Florais Sevilha 401 

2 Florais Madri 313 

3 Florais Barcelona 327 

TOTAL 1.041 

 

  Para estimativa dessa população, foi usado como parâmetro o cadastro do perfil 
familiar dos empreendimentos da empresa nas cidades de Várzea Grande: 

 

 Florais da Mata 

 

 E Cuiabá: 

 

 Florais Itália; 
 

 Villa Jardim; 
 

 Primor das Torres. 

 

 Com base no estudo desses empreendimentos a população teórica (residente e flutuante), foi 
estimada conforme os seguintes parâmetros: 

 

Estimativa da População – Fixa e Flutuante 

 

 Para a estimativa da população, iremos separar a população em dois grupos: 

 

 População Fixa: Composta pelos moradores (ocupação plena), mais os empregados/ 
funcionários fixos ao empreendimento; 
 

 População Flutuante: Composta por visitantes, empregados diaristas e fornecedores 
ocasionais. 
 

 Trata-se de uma “população máxima teórica”, que constitui parâmetro de referência para o 
cálculo do número de viagens que o empreendimento irá gerar quando da ocupação plena do 
empreendimento.  
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População Fixa 

 

 Para o cálculo da população residente, adotou-se a hipótese de 3 habitantes por unidade 
residencial, da mesma forma, foi analisada a quantidade média de funcionários empregados separados 
em dois grupos, sendo 1 funcionário por unidade e 15 funcionários por empreendimento: 

 

Componente 
Parâmetro de 
Adensamento 

Nº de Unidades 
População Estimada – 

Projeto 

População Residente 3 hab/unid. 1041 unidades 3.123 

Empregados / Diaristas 1 hab/unid. 1041 unidades 1041 

Apoio (manutenção, portaria, 
segurança, limpeza) 

15 por empreend 3 empreend 45 

POPULAÇÃO FIXA - TEÓRICA 4.209 

 

População Flutuante 

 

 Para o cálculo da população visitante e de fornecedores foram adotados os seguintes índices: 

 

 Visitantes: 0,30 empregado diarista e visitantes para cada unidade residencial, já 
considerando o uso do Ginco Clube; 

 

 Fornecedores: 0,15 fornecedor para cada unidade residencial,  

 

Componente 
Parâmetro de 
Adensamento 

Nº de Unidades 
População Estimada – 

Projeto 

Visitantes 0,30 hab/unid. 1041 unidades 313 

Fornecedores 0,15 hab/unid. 1041 unidades 157 

POPULAÇÃO FLUTUANTE - TEÓRICA 470 

 

População Teórica – Total: 4.679 pessoas. 

 

 Assim é possível perceber a transformação que a região sofrerá nos próximos anos com a 
implantação do empreendimento, quando os dados atuais apontam uma população na ordem de 
3.123 habitantes, o empreendimento aumentará significativamente a população fixa da região. 

 

 Aumento significativo da população atual, os empreendimentos sozinhos tendem a dobrar a 
população da região de entorno. Contudo é importante salientar 02 aspectos: 

 

 Os empreendimentos não serão lançados de forma concomitante; 
 

 Esse tipo de empreendimento apresenta um tempo de maturação mais longo que 
empreendimento com entrega das unidades prontas para a moradia, em média em torno de 
10 anos para uma ocupação plena do empreendimento.  
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V. Caracterização da Área de Influência 

 

VI.I. Mapeamento da área de Influência Direta e Indireta 

 

VI.I.I. Localização do Empreendimento 

 

 A gleba original, está localizado ao norte do perímetro urbano de Várzea Grande, na Zona de 
Expansão Urbana (ZEX) conforme mapa de Zoneamento da cidade, dentro do perímetro urbano do 
município, com seu marco P01, nas coordenadas UTM 591.688,167 E e 8.277.942,719 N. Com sua 
testada principal voltada para a Estrada da Guarita (atual Av. João de Deus Bulhões), Bairro Petrópolis, 
Várzea Grande. 

 

Figura XII -  Localização 

Fonte: Mapa Prefeitura de Várzea Grande – Editado pelo Autor 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Brosen_windrose-fr.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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I- Mapa 01 – Planta de Localização 
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VI.I.II. Área de Influência Direta e Indireta 

 

 Este EIV/RIV tem o objetivo de viabilizar e amenizar possíveis impactos urbanos que poderão 
ocorrer da instalação desse empreendimento. Bem como das inter-relações entre as diferentes 
relações do meio urbano e ambiental. 

 

 Para definir as áreas de influência, seguimos a orientação do Termo de Referência, emitido 
peal Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo, o qual estabelece: 

 

 Área de Influência Direta – AID: a região do entorno geral mais próximo do empreendimento, 
e os seus acessos que delimitam e levam ao empreendimento – área compreendida dentro de 
um círculo de raio igual a 1,50 km a partir do empreendimento; 

 

 Área de Influência Indireta – AII: região eu engloba os acessos ao empreendimento, o sistema 
viário, infraestrutura, sistema de abastecimento de água e esgoto sanitário, drenagem, 
equipamentos públicos, posto médico, creche, escolas, entre outros equipamentos púbicos - 
área compreendida dentro de um círculo de raio igual a 3,00 km a partir do empreendimento. 

 

Figura XIII -  Área de Influência 

 
Fonte: Mapa Prefeitura de Várzea Grande – Editado pelo Autor  

Lote - Empreendimentos 

AII – 3,0 km 

AID – 1,5 km 

Av. ”A” (Rua 
Leonina da Cunha) 

Av. João de Deus 
Bulhões 
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II- Mapa 02 – Área de Influência Direta e Área de Influência Indireta 
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VI.II. Diagnóstico da área de Entorno 

 

 O acesso ao empreendimento será pela Estrada da Guarita, atual Av. João de Deus Bulhões, a 
qual passou por duplicação para o evento da Copa do Mundo do Brasil 

 

Figura XIV -  Localização - Entorno 

Fonte: Prefeitura Municipal de Várzea Grande 

 

Figura XV -  Localização 

 Fonte: Prefeitura Municipal de Várzea Grande – editado pelo autor 
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Figura XVI -  Imagem do Lote 

   
 

Figura XVII -  Imagem do Lote 

 
 

Figura XVIII -  Av. João de Deus Bulhões 

 

 

 O acesso principal do empreendimento com o Centro de Várzea Grande e com a cidade de 
Cuiabá, se dará principalmente pelas Avenidas: 

 

 Avenida João de Deus Bulhões (Estrada da Guarita); 
 

 Rodovia Mario Andreazza 
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Figura XIX -  Principais Acessos 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Várzea Grande – editado pelo autor 

 

VI.III. Hierarquização Viária 

 

 Os sistemas viários das cidades são hierarquizados conforme legislações municipais e as 
referências nacional, o município de Várzea Grande através do Plano Diretor, definiu a Lei do Sistema 
Viário, classificando as vias, de acordo com a sua função e importância, em 09 (nove) itens: 

 

I. Via Regional; 
 

II. Via Perimetral; 
 

III. Via Arterial; 
 

IV. Via Radial; 
 

V. Via Coletora; 
 

 
 
 
 
 

VI. Via Parque; 
 

VII. Via Local; 
 

VIII. Vias Rurais; 
 

IX. Ciclovias. 
 

 

 Devido as características do entorno imediato, foi feita a análise das principais vias 
considerando 03 raios de distâncias do empreendimento: 

 

 Área de Influência Direta – raio de 1,5 km; 
 

 Área de Influência Indireta – raio de 3,0 km; 
 

 Cruzamento entre a Avenida Passagem da Conceição com Rodovia Mário Andreazza – raio de 
3 km. 
 

Cuiabá 

Centro de 
Várzea Grande 

Terreno 

COT Pari 

Av. A (Leonina 
Nunes da Cunha) 

Av. João de Deus 
Bulhões  

Rod. Mário Andreazza 
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 O cruzamento da Avenida João de Deus Bulhões com a Rodovia Mário Andreazza, apesar da 
distância de 3 km até o empreendimento, foi considerado, devido ao gargalo que acontece nesse 
entroncamento, o qual será devidamente analisado nesse estudo. 

 

Figura XX -  Principais Acessos 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Várzea Grande – editado pelo autor 

 

 Conforme o mapa de hierarquização viária do município, a região conta com vias planejadas 
visando a ampliação dos acessos. Vale destacar como acesso ao empreendimento, a Via Arterial Av. 
João Bulhões de Deus e a Via Radial Planejada Avenida A (Rua Leonina Nunes da Cunha ou Avenida 
Chapéu do Sol), passaram recentemente por ampliação das suas caixas viárias 

 

 

.  
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III- Mapa 04 – Hierarquização Viária 
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VI.IV. Mapa das Linhas de Ônibus 

 

 O empreendimento apresentará uma demanda por transporte público com previsão de 
demanda considerando a geração de viagens a pé. Utilizando a metodologia de TORQUATO (2013), 
onde se estima que após a ocupação absoluta do empreendimento e com a oferta do serviço de 
transporte coletivo em AID (Área de Influência Direta), temos: 

 

N° de viagens geradas a pé (06:30h – 20:00h) = 1,23 x 1.041 = 1.281 viagens a pé 

 

Figura XXI -  Distribuição Modal das viagens. Fonte: TORQUATO (2013) 

 

Esse será o principal problema para de mobilidade da região. Novamente por conta da baixa 
densidade, não foram identificados linhas de ônibus na Área de Influência Direta. 

 

 

 



 
28-56 

9912- arqlucascoelho@gmail.com – (65) 9912-4696 / (65) 3694-2682 

http://www.lucascoelhoarquitetura.com/ 

 

Figura XXII -  Linhas de ônibus – Av. Chapéu do Sol 

 
Fonte: Aplicativo MeuÔnibus 

 

 Na imagem acima o aplicativo não apresenta nenhuma linha de ônibus na região de influência 
direta ao empreendimento, as linhas de ônibus na região circulam pela Avenida Parque Sabiá do bairro 
Maraína e na Rodovia Mário Andreazza. 

 

Figura XXIII -  Linhas de ônibus – B. Nova Esperança – Rod. Mário Andreazza 

    
Fonte: Aplicativo MeuÔnibus  
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VI.V. Levantamento e Identificação das Características das Vias 

 

 A avaliação dos impactos na área de trânsito e de transporte ocorreu sobre o sistema viário de 
acesso ao empreendimento, em atenção ao Termo de Referência foi considerada uma área inscrita em 
um círculo com raio de 1,5 Km, medido a partir do centro do lote do empreendimento, além da análise 
do cruzamento da Avenida João Bulhões de Deus com Rodovia Mário Andreazza, distante de 3,03 km 
do empreendimento. Assim, consta deste item a análise das seguintes vias: 

 

1. Avenida João de Deus Bulhões; 
2. Avenida Leonina Nunes da Cunha (Av. Chapéu do Sol); 
3. Rodovia Mário Andreazza 

Figura XXIV -  Pontos de Conflito 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Várzea Grande – Editado pelo Autor 

 

 As informações técnicas e condições existentes necessárias à formulação deste Estudo, na fase 
de diagnóstico foram coletadas através de observações, efetuando-se medições em campo e consultas 
a órgãos específicos de trânsito. Tais analises foram feitas “in loco”, e as contagens realizadas com 
apoio de filmagens de Drones, os vídeos estão disponíveis para verificação dessa distinta secretaria. 

 Entre as condições existentes estão às características e composição do tráfego atual, as 
características geométricas da via, o número e largura das faixas de tráfego, as condições de superfície 
do pavimento, entre outros. 

 Os levantamentos relativos para volume de fluxo veicular para fins de análise da Capacidade 
Viária e Nível de Serviço, foram coletados quando das visitas realizadas nos meses de setembro e 
outubro de 2020, nos horários de pico da manhã e da tarde. Esses levantamentos se referem 
basicamente à caracterização da região inserida na área de abrangência contendo verticalização, uso 
do solo, perfil das vias e infraestrutura básica existente. 
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Obs.: a) A análise das características da capacidade viária e níveis de serviços foram realizadas em um 
ano atípico, onde principalmente as escolas não estão em funcionamento, alterando a configuração do 
tráfego na região. 

b) Optou-se por aplicar neste relatório índices e modelos de produção de viagens consolidados e 
praticados em cidades que apresentam porte e características de mobilidade urbana semelhantes e 
modelos de outros estudos da mesma tipologia do empreendedor – condomínio urbanísticos – como 
referência para análise de impacto de tráfego. 

 

 Foram capturadas imagens fotográficas dos locais de importância para a avaliação da 
mobilidade viária, realizadas visitas em empreendimentos com características similares ao ora 
proposto a fim de obter informações relativas à inserção dos multifamiliares na malha viária local. 

 Na sequência estão apresentadas as informações coletadas nos levantamentos em campo 
anteriormente referidas. 

 

VI.IX.I -  Avenida João de Deus Bulhões 

 

Como já apontado, essa via também recebeu investimentos e ampliações para o evento da 
Copa do Mundo para o Brasil, melhorando e ampliando as configurações geométricas da via.  

Entretanto, como toda a região, mesmo com as ampliações da caixa viária, a região possui um 
nível baixo de adensamento com baixa movimentação tanto de veículos como de pedestres, com 
configuração de uso na sua maioria residencial e com predominância de chácaras de recreio e lazer e 
alguns galpões/armazéns. 

Conforme a Lei de Hierarquização Viária, está classificada como Via Arterial, com caixa viária 
de 24,00 ou 36,00 metros. Com configuração homogênea, possui caixa viária de 23,20 m. Com duas 
faixas de rolamento por sentido de fluxo sendo uma faixa de rolamento de 08,60 metros outra de 9,00 
metros, possuindo canteiro central, espaço para a implantação de calçadas e ciclofaixa. 

  

Características físicas da via: 

 

a) Possui duas pistas de rolamento, uma por sentido, cada uma delas com duas faixas de mesmo 
sentido de fluxo. 
 

b) As pistas são divididas por canteiro central; 
 

c) A configuração geométrica em média é: 
b)1. Pista: 08,60 e 9,00 metros – total 17,60 metros; 
b)2. Canteiro central: 1,00 metro; 
b)3. Calçada de 2,30 de cada lado – total 4,60 m; 
b)4. Ciclofaixa; 
b)5. Total da via: 23,20 metros. 

 
d) A avenida não possui calçada; 

 
e) Não existem semáforos na via, nem redutores de velocidade na via; 

 
f) A superfície de rodagem está em bom estado de conservação, bem como a sinalização viária; 
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g) A via não possui iluminação pública. 

 

 

Figura XXV -  Seção transversal da Av. João de Deus Bulhões 

 
 

Registros Fotográficos: 

 

Figura XXVI -  Av. João de Deus Bulhões 

 
 

Figura XXVII -  Av. João de Deus Bulhões 
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VI.IX.II - Avenida Leonina Nunes da Cunha (Av. Chapéu do Sol) 

 

Toda a região do Pari, com a vinda da Copa do Mundo para o Brasil, recebeu investimentos em 
infraestrutura, principalmente pelo fato que era para ser construído o COT do Pari (Lote em frente ao 
empreendimento). Dessa forma, tanto a Avenida Leonina Nunes da Cunha (Avenida Chapéu do Sol), 
como a Av. João Bulhões de Deus (Passagem da Conceição), receberam obras de melhorias e 
ampliação das suas caixas viárias.  

Em contrapartida, com a paralização das obras do COT a região não se consolidou na 
velocidade esperada, assim, a avenida não apresenta grande ocupação, com muitas áreas cruas 
(grandes glebas não parceladas. Aproveitar uma infraestrutura pronta, para implantação de novos 
empreendimentos é saudável para o município, diluindo os custos de manutenção e aproveitamentos 
das obras realizadas. 

Conforme a Lei de Hierarquização Viária, está classificada como Via Radial Planejada, com 
caixa viária de 22,00 ou 32,00 metros. Com configuração homogênea, possui caixa viária de 25,00 m. 
Com caixa de rolamento de 08,50 metros para cada sentido de fluxo, possui canteiro central, mas não 
apresenta calçadas. 

 Formada por duas pistas de rolamento, com duas faixas de circulação cada pista, de tal forma 
que cada sentido de movimento possui duas faixas de circulação. 

 

Características físicas da via: 

 

h) Possui duas pistas de rolamento, uma por sentido, cada uma delas com duas faixas de mesmo 
sentido de fluxo, com largura total de 09,40 metros cada pista, sendo duas faixas de rolamento 
e uma faixa de acostamento por sentido. 

i) As pistas são divididas por canteiro central de largura variável de 05,50 a 6,50 metros; 
j) A configuração geométrica em média é: 

b)6. Pista: 09,40 metros por sentido – total 18,80 metros; 
b)7. Canteiro central: 6,20 metros; 
b)8. Total da via: 25,00 metros. 

k) A avenida não possui calçada; 
l) Os principais cruzamentos com a via são por ligação direta na avenida, principalmente quando 

tangencia os bairros residenciais; 
m) Não existem semáforos na via, nem redutores de velocidade na via; 
n) A superfície de rodagem está em bom estado de conservação, bem como a sinalização viária; 
o) A via não possui iluminação pública. 

 

Figura XXVIII -  Seção transversal da Av. Leonina Nunes da Cunha (Av. Chapéu do Sol) 
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Registros Fotográficos: 

Figura XXIX -  Avenida Leonina Nunes da Cunha (Avenida Chapéu do Sol) 

 
 

Figura XXX -  Avenida Leonina Nunes da Cunha (Avenida Chapéu do Sol) 
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Figura XXXI -  Avenida Leonina Nunes da Cunha (Avenida Chapéu do Sol) – entrada Florais da Mata 

 
 

Figura XXXII -  Avenida Leonina Nunes da Cunha (Avenida Chapéu do Sol) 
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VI.IX.III - Resumo das Características Físicas das Vias 

 

Tabela: Tabela Resumo das características físicas das vias na Área de Influência Direta do 
empreendimento 

 

LOGRADOURO 
TIPO DE 

PISTA 
CANTEIRO 
CENTRAL 

FAIXAS (POR 
PISTA / SENTIDO) 

CICLOFAIXA ILUMINAÇÃO CALÇADA 

Avenida Leonina 
Nunes da Cunha (Av. 

Chapéu do Sol) 

Dupla Sim 2 por sent. Não Não Não 

Av. João de Deus 
Bulhões 

Dupla Sim 2 por sent. Sim Não Sim 
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VI. ANÁLISE DA OPERAÇÃO ATUAL 

 

VII.I. Conceitos 

 

 O diagnóstico das condições físico-operacionais do sistema viário deve se basear no estudo de 
capacidade de tráfego e do nível de serviço nas interseções semaforizadas ou não, das rotas de acesso 
na área de influência do empreendimento. 

 A análise de capacidade viária deve ser realizada a partir de pesquisas de contagem 
volumétrica classificada de veículos na área de influência, na hora pico do empreendimento e do 
sistema viário.  

 O conceito de capacidade de uma via pode ser entendido como a máxima vazão possível 
fisicamente que um determinado segmento desta via pode suportar, respeitando as condições 
operacionais, de pavimento, de geometria e ambientais. Usualmente a capacidade é expressa em 
veículos por hora (veic./h) ou mais especificamente em veículos equivalentes (Veq/h) por hora, ou seja, 
na corrente de tráfego transforma-se todo e qualquer tipo de veículo em autos, através de 
ponderação ou equivalência relativa à ocupação do espaço físico e condições de deslocamento.   

Na análise das capacidades viárias, o recurso do NS (Nível de Serviço) é uma ferramenta 
interessante, pois indica as condições operacionais dentro da corrente de fluxo que o motorista 
experimenta enquanto trafega. 

 O “Highway Capacity Manual – HCM” propõe que esta condição operacional é correlacionada 
com o atraso médio por veículo e estabelece 6 níveis para a condição operacional da via, onde a 
capacidade é a máxima taxa de fluxo horária nas quais pessoas ou veículos possa atravessar um ponto 
ou uma seção uniforme de uma faixa ou via, durante um dado período de tempo, sob as condições 
existentes da via, do tráfego e dos controles de tráfego.  

 O conceito de capacidade é bastante simples, pois se trata do número máximo de veículos que 
pode passar em uma faixa de fluxo, em uma mesma direção (ou em ambas para vias de sentidos 
opostos) durante uma unidade de tempo e nas condições normais de tráfego. 

 Para o estudo de capacidade existem dados já tabelados que servem como norteadores das 
condições ideais de circulação. Por exemplo: para uma faixa de fluxo de 3,6m, velocidade de fluxo livre 
de 70Km/h, sabe-se que a capacidade máxima comportada (fluxo de saturação) em condições ideais é 
de 1900 veículos por hora /sentido (HCM).  

 A tabela abaixo, transcrita do Capítulo 15 do HCM2000, apresenta os Níveis de Serviço para 
rodovias de múltiplas faixas, tendo como base a velocidade de fluxo livre, taxa máxima de 
volume/capacidade e taxa máxima de fluxo de serviço para cada uma das categorias de via. 
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Tabela : Níveis de Serviço para Rodovias de Múltiplas Faixas 

VELOCIDADE DE 
FLUXO LIVRE 

CRÍTÉRIO 
NÍVEL DE SERVIÇO 

A B C D E 

100Km/h 

Densidade máxima (Veículo/Km/faixa) 7 11 16 22 25 

Velocidade média (Km/h) 100,00 100,00 98,4 91,5 88 

Taxa máxima volume/capacidade (v/c) 0,32 0,50 0,72 0,92 1,00 

Taxa máxima de fluxo de fluxo de serviço 
(veículos/h/faixa) 

700 1100 1575 2015 2200 

90Km/h 

Densidade máxima (Veículo/Km/faixa) 7 11 16 22 26 

Velocidade média (Km/h) 90,0 90,00 89,8 84,7 80,8 

Taxa máxima volume/capacidade (v/c) 0,30 0,47 0,68 0,89 1,00 

Taxa máxima de fluxo de fluxo de serviço 
(veículos/h/faixa) 

6,30 990 1435 1860 2100 

80Km/h 

Densidade máxima (Veículo/Km/faixa) 7 11 16 22 27 

Velocidade média (Km/h) 80,0 80 80 77,6 74,1 

Taxa máxima volume/capacidade (v/c) 0,28 0,44 0,64 0,85 1,00 

Taxa máxima de fluxo de fluxo de serviço 

(veículos/h/faixa) 
560 880 1280 1705 2000 

70Km/h 

Densidade máxima (Veículo/Km/faixa) 7 11 16 22 28 

Velocidade média (Km/h) 70,0 70,00 70,00 69,6 67,9 

Taxa máxima volume/capacidade (v/c) 0,26 0,41 0,59 0,81 1,00 

Taxa máxima de fluxo de fluxo de serviço 

(veículos/h/faixa) 
490 770 1120 1530 1900 

FONTE: HCM2000 

 

 Na análise das capacidades viárias, o recurso do NS (Nível de Serviço) é uma ferramenta 
interessante, pois indica as condições operacionais dentro da corrente de fluxo que o motorista 
experimenta enquanto trafega. É um parâmetro utilizado para avaliar as condições operacionais de 
tráfego, podendo ser determinado para trechos de vias ou aproximações de interseções e classificados 
em seis categorias: A,B,C,D,E F. É uma medida qualitativa do serviço oferecido ao motorista que 
percorre uma via, considerando o efeito de vários fatores, tais como: velocidade, tempo de viagem, 
interrupções no tráfego, liberdade de movimentos, conforto e conveniência do motorista e 
indiretamente, segurança e custos operacionais. Basicamente pode-se definir os Níveis de Serviço 
conforme abaixo descrito: 

 

A) Nível de Serviço A 

 

Descreve as condições de fluxo completamente livre.  O manejo dos veículos não virtualmente 
afetado pela presença de outros veículos, e há restrições apenas pelas características geométricas da 
via e pelas decisões do próprio motorista.  As condições de manobra na corrente de tráfego são boas.  
Pequenas interrupções na corrente de tráfego são facilmente absorvidas sem que seja necessário a 
alteração da velocidade praticada. 

 

B) Nível de Serviço B 
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Também indica a condição de fluxo livre, porém a presença de outros veículos começa a ser 
notada pelo motorista.  A velocidade média é a mesma que no Nível de Serviço A, mas os motoristas 
têm uma condição de manobra um pouco pior e começam a perder a condição de liberdade de 
manobras na corrente de tráfego.  Pequenas perturbações são, ainda, absorvidas facilmente, porém 
podem acontecer perturbações localizadas. 

 

C) Nível de Serviço C 

 

A influência da densidade de tráfego na condição operacional começa a ser significativa.  A 
condição de manobras é claramente afetada por outros veículos.  A velocidade média começa a se 
reduzir e pequenas perturbações podem causar sérias deteriorações na qualidade do serviço, e filas 
podem se formar quando ocorrer alguma interferência na corrente de tráfego. 

 

D)  Nível de Serviço D 

 

As condições de manobras são severamente restritivas até a formação de congestionamentos.  A 
velocidade praticada se reduz com o aumento da intensidade de fluxo.  As pequenas interferências 
podem ser absorvidas mas haverá a formação de filas e a deterioração dos serviços. 

 

E)  Nível de Serviço E 

 

Representa as condições operacionais próximas à capacidade da via, e na corrente de tráfego tem-
se um comportamento instável.  As densidades variam, dependendo das condições localizadas.  Os 
veículos trafegam sob uma condição de mínimo espaço físico para manter um comportamento 
uniforme.  Interrupções na corrente de tráfego não conseguem mais ser dissipadas com rapidez e, 
normalmente, causam filas levando rapidamente para o Nível de Serviço F. 

 

F)  Nível de Serviço F 

 

Representa fluxo forçado ou interrompido.  Isto ocorre quando há uma chegada de volume maior 
que a capacidade da via pode atender, respeitando-se as condições de controle, tal como o controle 
semafórico que reduz a possibilidade de atendimento à demanda de chegada de forma proporcional 
ao tempo de verde em relação ao tempo de ciclo.  Filas são formadas rapidamente e são atendidas 
somente quando a intensidade de fluxo cai e a capacidade da via consegue atender ao fluxo de 
chegada.  Operacionalmente, a situação com a formação de filas é totalmente instável e muitas vezes 
há longos períodos de tempo que os motoristas experimentam a parada total do veículo, e ocorre uma 
situação do tipo “para e anda” por alguns períodos.  Este nível de serviço pode indicar que ocorre a 
formação de filas localizadas e, também, a condição de congestionamento. 
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Figura XXXIII -  Classificação do Nível de Serviço (relação entre Fluxo X Velocidade). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XXXIV -  Princípio da relação entre Fluxo X Velocidade da corrente de tráfego 
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 Um dos principais fatores abordados na análise de capacidade é o atraso que os veículos 
sofrem quando estão na corrente de fluxo, significando que há redução de velocidade ou parada 
efetiva na corrente de tráfego e deve ser interpretado como uma comparação em uma situação não 
controlada. 

 Para interseções controladas por regra de prioridade o nível de serviço está relacionado ao 
tempo de espera a que estão sujeitos os veículos durante as manobras de cruzamento. A espera média 
de um veículo em uma interseção é definida pelo HCM como o intervalo de tempo entre o instante de 
sua chegada até o momento em que o veículo inicia a manobra de cruzamento. Caso já exista uma fila 
de veículos na interseção o instante de chegada corresponde ao instante em que o veículo junta-se ao 
final da fila; caso contrário ele corresponde ao instante em que o veículo posiciona-se na linha de 
retenção da interseção e decide-se se deve ou não realizar o cruzamento. 

 Para interseções semaforizadas a qualidade da operação está relacionada ao verde em relação 
ao tempo de ciclo do controle semafórico, assim como o modo de operação do controle semafórico. 
Nesse caso costuma-se adotar como atraso o valor referente às paradas, chamado de atraso individual 
de parada e computado como o tempo em que o veículo não está em movimento. O atraso médio de 
parada é o somatório dos atrasos individuais de parada dividido pelo volume de veículos na 
aproximação, no mesmo intervalo de tempo. 

 Valores do atraso médio nas faixas dos Níveis de Serviço para interseções controladas por 
regra de prioridade (HCM). 

 

Tabela : Níveis de Serviço para interseções controladas por regra de prioridade. 

Nível de Serviço Atraso Médio Total (seg/veíc.) 

A ≤ 10 

B >10 ≤ 15 

C >15 ≤ 25 

D >25 ≤ 35 

E >35 ≤ 50 

F >50 

FONTE: HCM2000 

Valores do atraso médio nas faixas dos Níveis de Serviço para interseções semaforizadas. 

 

Tabela : Níveis de Serviço para interseções semaforizadas 

Nível de Serviço Atraso Médio em parada por veículo  (seg/veíc.) 

A ≤ 10 

B >10 ≤ 20 

C >20 ≤ 35 

D >35 ≤ 55 

E > 55 ≤ 80 

F >80 

FONTE: HCM2000 

VII.II. Análise do Volume de Tráfego 
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 A contagem de trânsito nas vias de entorno, apresentaram valores extremamente baixo, 
movido por 02 motivos principais: 

 

 A região possui densidade muito baixa, com grandes vazios, áreas cruas (glebas não 
parceladas), mas está provida de excelente infraestrutura viária; 
 

 A pandemia que ocorreu em 2020 fechando as cidades e principalmente com as ESCOLAS sem 
aulas e o trabalho remoto, diminuíram ainda mais o baixo deslocamento na região. 

 

 A contagem de tráfego levou em consideração a equivalência entre os diversos tipos veiculares 
e a esse levantamento dá-se o nome de contagem classificada de veículos. No que se refere à unidade 
de carros (UPC), o HCM – Highway Capacity Manual, manual publicado pela Transportation Research 
Board (TRB) que apresenta técnicas para o cálculo da capacidade e a determinação do nível de serviço 
para as diversas facilidades de transporte, recomenda valores diversos em função das características 
da via e, sobretudo em função das características do tráfego. 

 Considerando que o tráfego das vias analisadas é típico de malha urbana, em nível e que os 
ônibus que trafegam no sistema viário são do tipo urbano, com larga predominância para os veículos 
médios, a UPC adotada para os trechos foi de: 

 

AT-1,0 

(automóvel) 

MT=0,25 

(motos) 

ON=2,0 

(ônibus/caminhão 2 eixos) 

p/ trechos c/ pouca inclinação 

ON=3,0 

(ônibus/caminhão 2 eixos) 

p/ inclinação acentuada 

 

 Na realização deste estudo, nas vias analisadas foram realizadas contagens volumétricas 
classificadas de sentido com totalizações a cada 15 minutos. Os trabalhos foram realizados nos 
períodos de pico da manhã (7h00 às 9h00) e da tarde (17h00 às 19h00), entre os dias 08 de setembro 
e 01 de outubro de 2020, os levantamentos foram realizados nos seguintes dias da semana: 

 

 Terça-feira; 
 Quarta-feira; 
 Quinta-feira. 

 Foram ainda adotados, para o estudo de capacidade das vias com controle através de conjunto 
semafórico, a orientação do DENATRAN – Departamento Nacional de Trânsito, em seu Manual de 
semáforos, a relação para o cálculo do fluxo de saturação em aproximações padrões, que corresponde 
ao número máximo de veículos capazes de atravessar o cruzamento para o período de 1 hora de 
tempo de verde do cruzamento (vei/htv), conforme segue: 

 

S =525x L 

Onde: 

S = Fluxo de Saturação 

L = Largura da aproximação 

 

 Como demonstrado nesse relatório, todo o fluxo de movimento de chegada e saída para o 
empreendimento se concentra na Av. João de Deus Bulhões, dessa forma foram analisados os pontos 
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de intersecção dessa via, considerando os retornos existentes como os principais pontos de conflito de 
trânsito, com possíveis atrasos, conforme imagem abaixo: 

 

 Foram considerados 02 pontos de contagem: 

 

Figura XXXV -  Pontos de Conflito 

 

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – Editado pelo Autor 

 

 O ponto 01 do mapa é o cruzamento entre as avenidas João de Deus Bulhões e Av. 

Leonina Nunes da Cunha; 

 
 O ponto 02 do mapa é o cruzamento da Av. João de Deus Bulhões e Rod. Mário 

Andreazza; 

 

 

 

 

VII.III. Contagem do Fluxo de Veículos 

1 

2 
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Avenida Leonina Nunes da Cunha x 

Av. João de Deus Bulhões 

 

Figura XXXVI -  Contagem de veículos Av. Leonina Nunes da Cunha x Av. João de Deus Bulhões 

 
FONTE: Google Earth – editado pelo autor 

 

Fluxos Veiculares nos Cruzamentos 

 

Tabela: Volumes de tráfego por movimento do cruzamento da Av. João de Deus Bulhões com Av. 
Leonina Nunes da Cunha (Av. Chapéu do Sol) – Retorno 01 - Resumo (PM e PT). 

Movimento 
Período Matutino Período Vespertino 

Volume TO Volume TO 

1 125 0,20 92 0,07 

2 71 0,04 27 0,02 

Total Geral 196 119 

 

Tabela : Valores de Fluxo de saturação, capacidade e volume atual de veículos na hora pico. 

Via Analisada / Sentido Fluxo de Saturação Volume Atual de Volume Atual Volume / Capacidade (v/c) 

1 

A
v. 
Le
o
ni
n
a 
N
u
n
es 
d
a 
C
u
n
h
a 

2 

Av. João Bulhões de Deus 
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da Via (Vph) Veículos (pico da 
manhã) 

de Veículos 
(pico da tarde) Manhã Tarde 

Av. João de Deus Bulhões 
1050 125 92 0,119047619 0,08761905 

Acesso Av. João de Deus 
Bulhões 

1085 - 27   0,02488479 

 

 Analisando os dados apresentados pode-se concluir: 

 

 Trânsito contínuo, não identificando atrasos nas viagens; 
 

 Baixa a relação da capacidade operacional da via com a sua atual demanda; 
 

 Volume maior apresentado no sentido centro no pico da manhã. 
 

 

Av. João de Deus Bulhões x  

Rodovia Mário Andreazza 

 

Figura XXXVII -  Cruzamento – Av. João de Deus Bulhões x Rod. Mário Andreazza 

 
Fonte: Google Earth – Editado pelo Autor 

 

Tabela: Volumes de tráfego por movimento nos retornos da travessia da Rodovia Mário Andreazza – 
Retorno 03 - Resumo (PM e PT). 

Movimento 
Período Matutino Período Vespertino 

Volume TO Volume TO 

01 76 0,12 78 0,06 

02 125 0,08 27 0,02 

03 245 0,40 78 0,06 

04 71 0,04 27 0,02 

01 

02 

03 04 
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Total Geral 201 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela : Valores de Fluxo de saturação, capacidade e volume atual de veículos na hora pico. 

Via Analisada / Sentido 
Fluxo de Saturação 

da Via (Vph) 

Volume Atual de 
Veículos (pico da 

manhã) 

Volume Atual 
de Veículos 

(pico da tarde) 

Volume / Capacidade (v/c) 

Manhã Tarde 

Acesso 01 1050 76 78                  0,07                 0,07  

Acesso 02 1435 - 27                  0,02  

Acesso 03 1050 245 78                  0,23                 0,07  

Acesso 04 1435 - 27                  0,02  

 

 Analisando os dados apresentados pode-se concluir: 

 

 Apesar do baixo volume, foi verificado atrasos, principalmente nos movimentos de 
cruzar a Rod. Mário Andreazza. 

 Esse atraso está mais associado a geometria da via do que necessariamente o volume 
de veículos; 

 

VII.IV. Avaliação do Nível de Serviço 

 

 Após análise da capacidade viária apresentada no item anterior, verificou-se que a maioria das 
vias do entorno do empreendimento operam com capacidade ociosa, mesmo na hora pico. 

 

 O maior gargalo foi encontrado no cruzamento da Av. João de Deus Bulhões com a Rod. Mário 
Andreazza. Devido a geometria, o movimento de entrada na Av. João de Deus Bulhões, saindo dos 
retornos situados na Rod. Mário Andreazza, devido à proximidade da manobra, ocasiona um processo 
de atraso dos veículos. 

 

 Tal situação está sendo normalizada pela prefeitura com a instalação de 02 semáforos na Rod. 
Mário Andreazza, a intenção é segurar o fluxo da rodovia, permitindo o cruzamento da via em 
segurança. 

 

Figura XXXVIII -  Semáforo – Rod. Mário Andreazza 
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Figura XXXIX -  Semáforo – Rod. Mário Andreazza 

 
 

 

 Face aos dados obtidos, observa-se que as vias do entorno e interseções operam, 
como já havíamos verificado quando da análise da capacidade da malha viária, em 
situação de equilíbrio estável; 
 

 No cruzamento da Rod. Mário Andreazza apresenta o maior atraso, essa característica 
se deve a geometria da via, uma vez que são retornos, com prioridade para quem está 
seguindo pela rodovia, esse ponto é o local onde os veículos, em sua maioria, fazem o 
retorno para seu destino, ocasionando um pequeno acúmulo de veículos. 

 
 Mesmo assim, o fluxo de veículos nas vias operando em equilíbrio não causam grandes 

prejuízos para o correto fluxo de veículos das vias. 
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VII. Atração de Viagens 

 

VIII.I. Determinação do Tráfego Gerado Segundo a Distribuição Modal e Definição 
do Nível de Serviço Futuro 

 

 Os estudos de demanda de tráfego envolvem quatro etapas principais: geração, distribuição 
das viagens, divisão modal e alocação das viagens, que cumprem as funções de estimar a demanda de 
tráfego gerado / atraída e distribuí-la nas rotas de acesso ao empreendimento. 

 Com base nas bibliografias analisadas percebe-se também que os dados relacionados ao 
horário de realização das viagens têm como horários de pico os intervalos entre as 6h30 e 8h30 no 
período matutino , em que são realizadas 30% das viagens diárias, com novo pico no período 
vespertino ocorrendo entre as 17h30 e 19h30, com cerca de 25% das viagens de retorno concentrado 
nesse horário. 

 Para o cálculo, foi considerado a demanda do empreendimento com 1.041 unidades. Aplicado 
os percentuais bibliográficos: 

 

V(hp)  = 1.041 x 0,30 = 313 veículos e 1.041 x 0,25 = 261 veículos 

 

 Para o cálculo das viagens atraídas pela população flutuante formada pelos empregados da 
área residencial e por fornecedores e visitantes admitiu- se as seguintes proporções: 

 

 No caso dos empregados dos condomínios, na proporção de 45 pessoas e das domésticas 
diaristas admitiu-se a proporção de 40% do total de UH para o condomínio horizontal (1.041 x 40% = 
417), perfazendo um total de 462 pessoas. 

 

 Para os clientes e fornecedores a razão de 0,15 pessoas / unidade habitacional, (1.041 x 0,15), 
totalizando 157 pessoas.  

 

 Sendo assim, temos um total de 619 pessoas na população flutuante. 

 

 Conclui-se então: 

 

 Volume de 499 Veq./hp, no pico da manhã (PM); 
 

 Volume de 417 Veq./hp, no pico da tarde (PT); 
 

Referência: segundo estudos realizados pela Oficina Engenheiros Consultores Associados que elaborou 
o Plano de Mobilidade Urbana da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, no ano de 2011 

 

 Importante salientar, que esse empreendimento é de lotes para construção futura das 
unidades habitacionais, tal observação é importante pois esse tipo de empreendimento apresenta 
uma fase de maturação maior que os empreendimentos prontos para morar. Para ilustrar melhor essa 
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relação de ocupação plena do empreendimento, segue uma sequência de imagens de satélites do 
empreendimento Florais da Mata, da mesma empresa, vizinho ao novo empreendimento: 

Data da foto: 05/01/2017 – fonte Google Earth: 

 

Figura XL -  Florais da Mata 

 
Fonte: Google Earth – Editado pelo autor 

 

 Nessa primeira imagem o empreendimento está pronto, contudo, sem edificações 
residenciais. 

 

Data da foto: 18/08/2017 – fonte Google Earth: 

 

Figura XLI -  Florais da Mata 
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Fonte: Google Earth – Editado pelo autor 

 

 Com 07 meses, as primeiras edificações já começam a aparecer. 

Data da foto: 25/05/2019 – fonte Google Earth: 

 

Figura XLII -  Florais da Mata 

 
Fonte: Google Earth – Editado pelo autor 

 

 Passados 02 anos da 1º imagem, o empreendimento tem menos 20% de edificações 
executadas. 

 

Data da foto: 09/04/2020 – fonte Google Earth: 

 

Figura XLIII -  Florais da Mata 

 
Fonte: Google Earth – Editado pelo autor 

 Essa última imagem é a mais recente disponível na plataforma, e menos da metade do 
empreendimento ainda não foi edificado. 
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VIII. Impactos da Mobilidade Viária 

 

 Após a análise da situação hoje e a estimativa da situação futura, com a geração de novas viagens tanto de saída do empreendimento, como de 
chegada ao empreendimento, podemos analisar os reais impactos gerados ao sistema viário. Assim, com base nesses dados, elaboramos a tabela abaixo, 
demonstrando a situação de hoje e adicionamos as novas demandas para simularmos uma situação futura com funcionamento pleno do empreendimento. 

 

Tabela: Valores comparativos do Nível de Serviço sem e com o empreendimento para hora pico em interseção não semaforizada. 

Via Analisada / 
Sentido 

Fluxo de 
Saturação da 

Via (Vph) 

Volume Atual de Veículos Volumes Adicionais 
Volume / 

Capacidade 
(v/c) Atual 

Volume / 
Capacidade 
(v/c) Futuro 

NS - 
Atual 

NS - 
Futuro 

Pico Manhã Pico Tarde PM - Add 
PM - 
Total 

PT - Add 
PT - 

Total     

Av. João de Deus 
Bulhões - Acesso Av. 
Leonina Nunes da 
Cunha (Av. Chapéu do 
Sol) 

1050 125 92 499 624 417 509            0,119                  0,59   A   C 

  

Com a implantação dos empreendimentos, é natural que impactos sejam gerados durante a execução da obra e posteriormente, no período de ocupação e 
adensamento. 

Em razão disso, este relatório tem o objetivo de elencar esses impactos e sugerir Medidas Mitigadoras e Compensatórias para viabilizar e adequar o meio 
físico do trânsito na área de influência estudada. 

 

IX. Impactos sobre a Infraestrutura 
 

a. Geração de tráfego na área do empreendimento e nas principais vias de acesso 

 Impacto gerado diretamente no aumento da circulação de veículos pesados no período de obras e veículos leves na implantação do empreendimento. 

É estimado um acréscimo de viagens em horário de pico de      viagens em PM e 417 PT (viagens geradas pelo empreendimento). 
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 Conforme item supracitado, a intersecção de acesso mais próxima aos condomínios (Av. João de Deus Bulhões com Av. Leonina Nunes da Cunha), 
encontram-se em equilíbrio operacional “ESTÁVEL”, com movimentos predominantemente em nível de serviço “A”. 

 O acréscimo de fluxo a ser gerado pelo empreendimento irá trazer um pouco de aumento de atraso médio e devido ao volume/ capacidade futura da 
via, considerando todo o adensamento dos empreendimentos, o nível de serviço será “C”. 

 Como mitigação de acesso direto ao empreendimento está sendo previsto em projeto faixas de acúmulo de cerca de 60,00 m no acesso às portarias 
para acomodação média de 12 veículos em fila de espera. 

Outra medida mitigadora para o acesso ao condomínio são as faixas para desaceleração e aceleração, dispostas na Via Planejada, denominada 
“Avenida Via Parque”, para interferir o mínimo possível em cruzamento de fluxos nessa via. 

Em relação a medidas compensatórias, sugerimos a manutenção da sinalização horizontal e vertical em ponto de interferência direta com a Avenida 
João de Deus Bulhões a ser estabelecido por esta secretaria, visto que grande parte do entorno se encontra em estado regular de conservação. 

 

b. Aumento da demanda local por transporte público e privativo individual 
 

 O adensamento do condomínio e o aumento pela demanda de serviços, fará com que haja acréscimo na produção de viagens geradas e atraídas pelo 
novo empreendimento, conforme ocupação gradativa dos lotes. 

 Conforme item VI.IV, o aumento pela necessidade de transporte para 1.281 viagens a pé, como medida mitigadora sugerimos a execução de abrigos 
de ônibus e pontos de parada próximos a entrada dos empreendimentos, em virtude do levantamento realizado onde os pontos de transporte coletivo estão 
localizados a uma distância considerável para ser percorrida a pé. 

 Consta no projeto de acessibilidade sinalização viária das vias de acesso e apresentado à Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, a 
previsão de baias para instalação de abrigos de ônibus, bem como a indicação de pontos de parada. Este projeto apresenta também, a disposição de vagas de 
estacionamento com faixa na via de rolamento, no canteiro central e em bolsões próximos às portarias que serão externos aos empreendimentos e de uso 
público. Cabe a esta secretaria a avaliação sobre a alteração da linha específica para atendimento dos serviços de transporte público, conforme demanda. 

Impacto Qualificação Área de Influência Intensidade 

Geração de 
tráfego na área do 
empreendimento e 
nas principais vias de 
acesso 

Irreversível AID e AII Baixa 

Aumento da Irreversível AID e AII Baixa 
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demanda local por 
transporte público 

Tabela: Resumo de impactos em AID e AII. 

 

c. Outros Impactos 
 

É perceptível que, após a conclusão de todos os empreendimentos, nem como sua total ocupação, a via entrará em nível de saturação elevado, chegando 
ao nível D, um alerta importante para o desenvolvimento da região. Esse número considera quase a totalidade de viagem no mesmo sentido. Contudo, como 
os mapas demonstrado, a região está sendo planejada, existindo muitas vias planejadas para serem abertas, essas adequações ao longo dos anos, visam 
amenizar os impactos, distribuindo a circulação por diferentes vias.  

Conforme Projeto de Urbanismo que considera a implantação dos três condomínios e o clube, haverá ampliação do sistema viário para acesso aos 
empreendimentos, áreas públicas e em cumprimento ao disposto no Art. 35 da Lei, Subseção II, da Lei nº 4.697/2021, que contribuirá, também para o 
escoamento do tráfego e NS futuro. 

O conceito de capacidade de uma via pode ser entendido como a máxima vazão possível fisicamente que um determinado segmento desta via pode 
suportar, respeitando as condições operacionais, de pavimento, de geometria e ambientais.  Usualmente a capacidade é expressa em veículos por hora 
(veic/h) ou mais especificamente em veículos equivalentes (Veq) por hora, ou seja, na corrente de tráfego transforma-se todo em qualquer tipo de veículo em 
autos através de ponderação ou equivalência relativa a ocupação do espaço físico e condições de deslocamento (tamanho, velocidade, aceleração). Desta 
forma os veículos diferentes pela sua natureza (carros, motos, ônibus e caminhões) recebem pesos diferenciados de maneira que, ao final, todos sejam 
entendidos como um veículo padrão. 

As áreas de instalações industriais, de processamento de alimentos, frigoríficos, comércios de produtos animais e afins, localizadas em AII e AID foram 
contabilizadas neste estudo para os cálculos de geração de viagem, considerando saturação, capacidade e volume atual de veículos na hora pico, nas 
tabelas apresentadas e nos pontos de intersecção objetos de estudo. Englobando a espécie “de carga” - entendendo que as atividades utilizam caminhões, 
caminhonetes, utilitários e derivados -, na categoria veículos, conforme Art. 96 da Lei n° 9.503/97. 

Não é objeto deste estudo o impacto gerado especificamente pelos resíduos sólidos e odor do transporte de cargas vivas e/ou abatidas, vistos que 
existem normas sanitárias e legislação específica que regulamentam desde a infraestrutura até o transporte do produto final, sendo que a observação 
dessas normativas é responsabilidade da indústria e a fiscalização fica a cargo dos órgãos regulamentadores. 
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X. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente Relatório de Impacto de Transito analisou as características em áreas de influência 
direita e indireta no entorno dos condomínios a serem implantados, sendo Florais Sevilha, Madri e 
Barcelona e o Ginco Clube, para avaliar os impactos sobre infraestrutura física e operacional de 
trânsito e transporte demandados pela implantação dos empreendimentos, demonstrando os dados 
de sua viabilidade. 

Concluímos que a instalação dos condomínios e da área do clube, em conformidade com as 
medidas mitigadoras e compensatórias e demais atributos legais de uso e ocupação do solo, propõe o 
avanço da cidade e cumpre sua função social de propriedade através da ocupação de vazios urbanos. 
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