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RESUMO 

O aumento da população urbana gera a necessidade de habitação, que aliada à 

grande densidade populacional já existente nos centros urbanos, promove a expansão urbana 

horizontal de forma a evidenciar um crescimento das cidades em direção às suas periferias. 

Segundo IBGE (2009), o crescimento geométrico médio por ano da cidade de Goiânia é de 

1,87%. Tal situação estimulou as construções de grandes empreendimentos residenciais, pelos 

fatores descritos, nas regiões mais afastadas dos centros urbanos. Tais empreendimentos 

podem ser classificados como Pólos Geradores de Viagens (PGV’s), visto que, uma vez 

instalados tais empreendimentos geram viagens e consequentemente impactos no fluxo de 

tráfego da sua área de influência, o que pode afetar a qualidade de vida da população. Nesse 

contexto, esse estudo tem como objetivo analisar os impactos causados por um 

empreendimento residencial na malha viária de sua área de influência. Tais impactos foram 

analisados a um caso localizado no município de Goiânia. 

Para tanto foi utilizada a metodologia proposta pelo DENATRAN (2001), o qual 

define o roteiro básico para elaboração de um estudo de um Pólo Gerador de Tráfego, que foi 

utilizado no Estudo de Caso. Os cálculos necessários para o seguimento da metodologia 

adotada foram feitos a partir da planilha “Determinação dos Níveis de Serviço de Uma Rótula 

Moderna Com Até 6 Acessos – Com ou Sem Retornos” do DNIT (2005). 

Com base nos resultados obtidos no Estudo de Caso foram apresentadas as 

considerações finais sobre a capacidade da interseção, nível de serviço, tendência de fluxo e 

impactos causados pelo acréscimo de fluxo de veículos. Com essa análise final, o trabalho 

contribui para a evidenciação da importância do Pólo Gerador de Viagem residencial e 

revisão da legislação local sobre uso e ocupação do solo. 

Palavras-chave: Pólo Gerador de Viagem, Engenharia de Tráfego, Planejamento 

de Transporte Urbano. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The increase in urban population creates the need for housing, which combined 

with high population density in existing urban centers, promotes urban sprawl horizontally in 

order to show a growth of cities towards their peripheries. According to IBGE (2009), the 

average annual geometric growth of the city of Goiania is 1.87%. This situation prompted the 

construction of large residential developments, by the factors described in the regions more 

remote from urban centers. Such enterprises can be classified as Generators Travel Centers 

(PGV's) because, once installed such ventures generate travel and consequently impacts on 

traffic flow in their area of influence, which can affect the quality of life. In this context, this 

study aims to analyze the impacts of a residential development in the road network in its area 

of influence. These impacts were analyzed in a case in the city of Goiania. 

We used the methodology proposed by DENATRAN (2001), which defines the 

basic script to prepare a study of a generator of traffic, which was used in the Case Study. The 

calculations required to follow the methodology were made from the worksheet 

"Determination of Levels of Service With A Modern Roundabout Up to 6 Hits - With or 

Without Return" DNIT (2005). 

Based on the results obtained in the case study were presented closing remarks on 

the intersection's capacity, service level, trend and flow impacts caused by increased traffic 

flow. With this final analysis, the study contributes to evidence of the importance of Pole 

Generator Travel residential and revision of local regulations on use and land cover. 

Keywords: Generators Travel Centers, Traffic Engineering, Urban Transportation 

Planning. 
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A. A. V. Neto, F. H. M. Filho, L. R. Martins 

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO  

1.1. APRESENTAÇÃO 

O Brasil, nos últimos anos, experimenta uma grande expansão econômica que 

afetou o crescimento populacional nas médias cidades. Segundo o IBGE (2011), a economia 

brasileira cresceu 7,5% em 2010. A evolução da economia, associada às políticas públicas de 

incentivo fiscal, geram crescimento de oportunidades de emprego nos centros urbanos, o que 

promove um interesse de pessoas advindas de cidades próximas e economicamente 

dependentes. 

O aumento da população urbana gera a necessidade de habitação, que, aliada à 

grande densidade populacional já existente nos centros urbanos, promove a expansão urbana 

horizontal, de forma a evidenciar um crescimento das cidades em direção às suas periferias. 

Segundo IBGE (2009), o crescimento geométrico médio por ano da cidade de Goiânia é de 

1,87%. Tal situação estimulou as construções de grandes empreendimentos residenciais, pelos 

fatores descritos, nas regiões mais afastadas dos centros urbanos. Tais empreendimentos 

podem ser classificados como Pólos Geradores de Viagens (PGV’s), visto que, uma vez 

instalados tais empreendimentos geram viagens e consequentemente impactos no fluxo de 

tráfego da sua área de influência, o que pode afetar a qualidade de vida da população. 

Diversos autores já vêm desenvolvendo estudos voltados à análise de PGV’s, 

especificamente referentes à shopping centers, hipermercados, hotéis e faculdades, entre os 

quais pode-se citar: Barbosa (2000), Corrêa (1999), Kneib (2004), Martins (1996), Portugal e 

Goldner (2003). 

Não muito estudado, mas com grande importância, existe ainda a análise de 

empreendimentos residenciais, devido, principalmente, ao crescimento urbano das médias e 

grandes cidades. Para tal, é possível citar os estudos realizados por Grieco e Portugal (2010). 

Nesse contexto, esse estudo tem como objetivo: analisar os impactos causados por 

um empreendimento residencial no tráfego de sua área de influência. 
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1.2. PROBLEMA 

A deficiência do serviço público de transportes implica no evidente 

descontentamento da população, que desestimulada em usufruir desse meio de deslocamento, 

tem como melhor alternativa a aquisição de seu meio de transporte próprio, como automóveis 

e motocicletas. Tal possibilidade é ainda influenciada pela facilidade de crédito incentivada 

por políticas governamentais. 

Sucintamente, a expansão urbana horizontal, influenciada pelo crescimento 

econômico, aliado à precariedade do transporte público ofertado nas médias e grandes 

cidades, tal como em Goiânia, são os principais motivadores do crescimento do número de 

veículos.  

A grande frota de veículos na malha viária urbana, adicionada às precárias 

condições das vias, tanto em relação à capacidade quanto em relação ao nível de serviço, 

provocam um dos maiores problemas das grandes metrópoles: o congestionamento, que por 

sua vez, geram custos. Segundo Marcos Bicalho, Superintendente da Associação Nacional de 

Transportes Públicos (ANTP), os congestionamentos do Brasil causam prejuízos financeiros 

de R$ 474 milhões por ano (Diário do Grande ABC, 2008). 

Os PGV’s influenciam diretamente no surgimento/agravamento de 

congestionamentos. Dessa forma, é necessário que seja feito uma análise dos impactos que 

um empreendimento residencial pode causar na malha viária de sua área de influência, que a 

médio e longo prazo, podem comprometer a acessibilidade e mobilidade, assim como a 

qualidade de vida da população local. Porém, há uma deficiência na legislação de Goiânia 

pelo fato da mesma não caracterizar um empreendimento residencial como um Pólo Gerador 

de Tráfego. 

1.3. JUSTIFICATIVA 

Esse trabalho se justifica pela ausência de legislação em relação ao uso e 

ocupação do solo, que caracterize empreendimentos residenciais como Pólo Gerador de 

Viagens para o município de Goiânia e pelo crescente número de empreendimentos 

residenciais de grande porte que essa cidade apresenta, uma vez que demandam estudos 

referentes aos impactos da implantação dos mesmos. 
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1.4. OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como objetivo geral identificar os impactos da construção 

de um empreendimento residencial na malha viária de sua área de influência e como objetivo 

específico alertar sobre tais impactos, mostrando a necessidade de revisão na legislação 

goiana de uso e ocupação do solo. 

1.5. METODOLOGIA DO TRABALHO 

Visando atingir os objetivos propostos anteriormente será desenvolvida uma 

metodologia constituída pelas seguintes atividades: revisão bibliográfica, etapas de tratamento 

de Pólos Geradores de Viagens, estudo de caso e finalmente as conclusões do trabalho. Tais 

atividades serão descritas a seguir. 

• Revisão bibliográfica 

Inicialmente será feita uma revisão bibliográfica com a finalidade de embasar os 

estudos realizados no presente trabalho, tais como Engenharia de Tráfego e seus conceitos, 

Planejamento de Transporte Urbano, Pólo Gerador de Viagem. 

• Estudo de Caso 

Será utilizado o procedimento proposto pelo Manual de Procedimentos para o 

Tratamento de Pólos Geradores de Tráfego (DENATRAN, 2001), no qual consta: 

caracterização do empreendimento, definição de área de influência, coleta de dados de fluxo 

de tráfego na interseção, análise da situação atual, previsão das viagens geradas pelo 

empreendimento e análise da situação futura. 

• Análise dos resultados 

Ao final do trabalho serão analisados os impactos causados pelo referido 

empreendimento em função da Capacidade e do Nível de Serviço futuro, na interseção. 

1.6. ESTRUTURA DO TRABALHO 

Esse trabalho está dividido em quatro capítulos. O capítulo 1 introduz o assunto e 

detalha a forma como o mesmo será tratado ao longo do trabalho. O segundo capítulo 

apresenta a fundamentação teórica referente à Engenharia de Tráfego, ao Planejamento de 
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Transporte Urbano e ao Pólo Gerador de Viagem, os quais são necessários para o 

entendimento desse trabalho. 

No Capítulo 3, será feito um Estudo de Caso, com aplicação da teoria descrita no 

Capítulo 2, buscando identificar os impactos causados pelo surgimento de um Pólo Gerador 

de Viagem no meio urbano, à malha viária local, destacando a utilização de metodologias 

propostas pelo Manual de Projeto de Interseções (DNIT, 2005), adaptadas do HCM 

(HIGHWAY CAPACITY MANUAL, 1985). 

O quarto capítulo apresenta as principais análises executadas quanto à aplicação 

da metodologia, descrita no capítulo 2, e quanto ao estudo de caso. Destacam-se as análises 

referentes à identificação dos impactos causados pelo PGV e tendências de fluxo de tráfego. 

Finalmente, no quinto e último capítulo, considerações finais e conclusões são 

apresentadas, assim como recomendações para futuros estudos que possam ser realizados a 

respeito do tema proposto. 
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CAPÍTULO 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. APRESENTAÇÃO 

Neste capítulo serão apresentados os conceitos que embasarão todo o processo de 

entendimento, análise e conclusão do trabalho. Inicialmente serão apresentados preceitos 

teóricos relacionados a Planejamento de Transporte Urbano. Em seguida, serão mostrados os 

pontos da Engenharia de Tráfego, tais como: fluxo e capacidade, importantes para a 

realização do estudo. Finalmente, uma breve descrição dos aspectos que caracterizam o 

estudo de PGV’s será apresentada. 

2.2. PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE URBANO 

O planejamento de transporte é a atividade que define a infraestrutura necessária para 

assegurar a circulação de pessoas e mercadorias e que organiza os sistemas de transporte que 

estão sujeitos à regulamentação pública, inclusive à tecnologia e o nível de serviço a ser 

ofertado (ANTP, 1997).  

A execução de um planejamento é a base para atingir diversos fatores de benefícios à 

sociedade, tais como:  

• Diminuição da poluição, uma vez que diminui o número de veículos utilizados;  

• Aumento da produtividade de trabalhadores e consequentemente das empresas, 

oferecendo maior crescimento econômico; 

• Eliminação de estrangulamentos (redução de congestionamentos);  

• Progresso da eficiência de deslocamentos; 

• Redução das desigualdades na distribuição de acessibilidade e mobilidade. 

Portanto, o atendimento dos itens descritos, organizando os espaços, diminuindo os 

impactos ambientais e favorecendo a mobilidade, implicam na melhoria da qualidade de vida 

da população. 

Os modelos de planejamento dos transportes devem definir, entre outros aspectos, as 

diretrizes a serem adotadas visando à solução de problemas relacionados à mobilidade e os 

impactos gerados pela inserção, dentro da estrutura urbana, de empreendimentos geradores de 

viagens, entre outros problemas. As diretrizes definidas por meio dos preceitos do 
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planejamento de transporte urbano são usadas para o planejamento da infraestrutura que a 

cidade disponibiliza para os deslocamentos existentes. Assim, para a determinação dos 

parâmetros e elementos que constituem essa infraestrutura, é necessário o entendimento dos 

conceitos, métodos e técnicas inerentes à Engenharia de Tráfego. 

2.3. ENGENHARIA DE TRÁFEGO 

Engenharia de Tráfego é a área de conhecimento que tem como objetos o 

planejamento, o projeto geométrico e a operação de tráfego em vias. Tem como objetivo 

garantir o movimento seguro, eficiente e conveniente de pessoas e bens (PIGNATARO, 

1973). 

O conhecimento da engenharia de tráfego é a base para a definição dos elementos 

e parâmetros que caracterizam o tráfego local. Esses conceitos serão utilizados para análise da 

situação atual em comparação com a situação após a instalação do PGV na estrutura urbana. 

2.3.1. Elementos da Engenharia de Tráfego 

O estudo dos Elementos do Tráfego não depende somente de fatores físicos, como 

vias e veículos, mas também de fatores humanos, como o usuário. Assim, é importante defini-

los, tendo em vista que cada um deles contribui com a qualidade do tráfego, sendo necessário 

para o desenvolvimento do presente trabalho. 

2.3.1.1. Vias 

A via é a infraestrutura destinada à circulação de veículos. O conjunto das vias é o 

sistema viário, o qual é responsável pela acessibilidade, mobilidade e diluição do fluxo de 

uma determinada região (GRANDO, 2008).  

Quanto à função físico-operacional (DETRAN-GO, 2005), as vias urbanas podem 

ser classificadas em: 

• Vias locais: caracterizadas por interseções em níveis não semaforizados, destinadas 

apenas a acessos locais a áreas restritas; 

• Vias coletoras: destinadas a coletar e distribuir o trânsito, que tem a necessidade de 

entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro 

das regiões da cidade; 
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• Vias arteriais: caracterizadas por interseções em níveis, geralmente controladas por 

semáforo, com acessibilidade a lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, 

possibilitando o trânsito entre regiões da cidade. 

• Vias de trânsito rápido: caracterizadas por acessos especiais com trânsito livre, sem 

acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível. 

2.3.1.2. Veículos 

O veículo é um meio de transporte utilizado para permitir os deslocamentos. 

Evidentemente, existem diferentes tipos de veículos tais como carros, caminhões, motos, etc. 

Para possibilitar e padronizar os cálculos e análises adota-se um fator de conversão para cada 

tipo de veículo, que será convertido para uma única unidade de comparação, denominado 

unidade de carro de passeio (ucp). Os valores de conversão são apresentados na Tabela 2.1. 

 

Tabela 2.1 – Níveis de Fator de equivalência em carros de passeio. 

Fonte: Manual de Estudos de Tráfego do DNIT, 2006  

Onde: VP = veículo de passeio; 

 CO = caminhão; 

 SR/RE = semi-reboque/ reboque; 

 M = moto; 

 B = bicicleta; 

 SI = sem informação. 

2.3.1.3. Usuário 

O usuário é o alvo principal e o objeto dos estudos do sistema de transporte, sendo 

ele quem possui necessidade de deslocamento e geração de viagens. 
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2.3.2. Fluxo ou Volume de Tráfego (q) 

Fluxo ou volume é o número de veículos que passará em determinada seção de 

uma via ao longo do tempo. Para análise do fluxo de tráfego, é feito uma modelagem como 

ferramenta de aplicação do conhecimento gerado. 

A abordagem macroscópica é aquela que analisa o sistema viário de uma maneira 

mais ampla, dentro de sua área de influência, com ênfase na capacidade de diluição do tráfego 

e a possibilidade de ocorrências de pontos de estrangulamento, sendo essa a abordagem de 

maior importância no desenvolvimento desse estudo. A equação (1) mostra como é feito o 

cálculo de fluxo de tráfego: 

          Equação (1) 

Onde: q: fluxo ou volume de tráfego; 

 N: número de veículos; 

 T: tempo. 

2.3.3. Taxa de Fluxo (qi) 

É o parâmetro utilizado para analisar a quantidade de veículos que trafegam numa 

determinada seção durante um tempo em que há estabilidade de fluxo. Geralmente, o tempo 

adotado é de 15 minutos, conforme é ilustrado na Figura 2.1: 

 

Figura 2.1 – Taxa de fluxo. 

A fórmula para o cálculo da taxa de fluxo é a mesma para o cálculo de fluxo de 

tráfego, sendo que essa simplesmente fixa um tempo de 15 minutos. 
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2.3.4. Capacidade de Interseções 

Capacidade é um parâmetro que mede o quanto uma via suporta o tráfego. Sendo 

assim, a capacidade das interseções depende do volume de tráfego, da facilidade de manobras 

e do tempo gasto pelo usuário para sair da via secundária e se inserir no fluxo da via principal. 

Como as interseções não semaforizadas têm a função de permitir um fluxo 

contínuo da via principal, a capacidade da mesma é calculada em função dos veículos que 

acessam essa via pelas vias secundárias.  

As interseções não semaforizadas, especificamente as rotatórias, apresentam as 

seguintes vantagens (DENATRAN, 1991):  

• Baixo custo de manutenção; 

• Fluxo ininterrupto; 

• Diminuição do ruído de tráfego;  

• Redução dos retardamentos;  

• Maior conforto para o motorista ao dirigir neste tipo de cruzamento;  

• Maior segurança; redução ou eliminação do policiamento. 

O Manual de Projetos de Interseções em Nível Não Semaforizadas em Áreas 

Urbanas (DENATRAN, 1991) lista algumas desvantagens inerentes à utilização de rotatórias, 

a saber: 

• Dificuldades maiores para a circulação de pedestres; 

• Custo elevado de implantação; 

• Necessidade de grande área para sua implantação.  

O cálculo de capacidade é efetuado segundo o Manual de Projeto de Interseções 

(DNIT, 2005), que é uma adaptação do manual do HCM (HIGHWAY CAPACITY MANUAL, 

1985).  

2.3.5. Capacidade Básica (Gi) 

Capacidade básica é um parâmetro isolado, calculado sem interferência de outros 

fatores; se refere ao fluxo secundário que poderá realizar suas manobras na interseção. Para o 

cálculo da capacidade básica, são usados os volumes antes da entrada na rotatória, como 

mostra a equação (2): 
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         Equação (2) 

 
Onde:  Gi = capacidade básica da entrada i (ucp/h) 
 

Ki = fluxo de tráfego na pista rotatória (ucp/h) 
 
 nki = número de faixas de tráfego na pista rotatória antes da entrada i 
 
 nzi = número de faixas de tráfego na entrada i 
 
 tg = valor média do intervalo mínimo entre veículos na rotatória 
 
 tf = valor médio do intervalo entre dois veículos sucessivos da entrada, que entram no 
mesmo intervalo de veículos da rotatória, em segundos 
 
 tmin = valor mínimo do intervalo entre veículos da rotatória, em segundos. 
 

Para os valores de tg, tf e tmin, são usados valores calculados na Alemanha (4,1, 

2,9 e 2,1, respectivamente) que servem de aproximação para a situação do Brasil. 

2.3.6. Fator de pedestre (f) e Capacidade de entrada (Ci) 

A interferência que a travessia de pedestres causa na capacidade básica da via é 

parametrizada no fator de pedestre (f). É determinado a partir das Figuras 2.2 e 2.3, 

dependendo do número de faixas de tráfego. Nessas tabelas, entra-se com valores de fluxo na 

rotatória e fluxo de pedestres e obtém-se o parâmetro desejado.  

 

Figura 2.2 – Fator de pedestre para uma faixa de tráfego. 
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Figura 2.3 – Fator de pedestre para duas faixas de tráfego  

Fonte: Manual de Projeto de Interseções do DNIT, 2005. 

Através das curvas é possível analisar que quanto maior é o fluxo de pedestres, 

maior é o impacto na capacidade básica. Ainda, quanto maior o fluxo na rotatória, menor é a 

interferência da travessia do pedestre. Assim, esse fator indica a influência que a travessia de 

pedestre tem sobre a interseção, diminuindo ou não sua capacidade de entrada. 

A Capacidade de entrada é a capacidade da via já corrigida, calculada 

multiplicando o fator de pedestre pela Capacidade básica, reajustando-a para uma análise mais 

real, como é mostrado na equação (3): 

          Equação (3) 

Onde: Ci = capacidade de entrada i (ucp/h); 

Gi = capacidade básica (ucp/h); 

f = fator de pedestre. 

2.3.7. Capacidade Residual (Ri) 

Capacidade residual é referente à reserva de capacidade na via, ou seja, o quanto 

de fluxo ela ainda pode suportar. Se seu valor for zero, a via já está operando em sua 

capacidade máxima, e se seu valor for negativo, significa que a via está operando com um 

fluxo maior que sua capacidade.  
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É a partir desse parâmetro que se verifica o tempo médio de espera e posterior 

qualidade do tráfego. A capacidade da rotatória é obtida em função da diferença entre a 

Capacidade de Entrada e o Fluxo de Entrada mostrada na equação (4). 

    Equação (4) 

Onde: Ri = capacidade residual da entrada i (ucp/h); 

Zi = fluxo da entrada i (ucp/h); 

 Ci = capacidade de entrada i (ucp/h). 

2.3.8. Tempo Médio de Espera (TMS) e Nível de Serviço (LOS) 

Denomina-se Tempo Médio de Espera o tempo gasto para um veículo que circula 

em uma via secundária se inserir no fluxo da rotatória. Para o cálculo do TMS é utilizado a 

Figura 2.4, na qual se entra com os valores de Capacidade Residual e Capacidade de Entrada. 

 

Figura 2.4 – Tempo Médio de Espera. 

Fonte: Manual de Projeto de Interseções do DNIT, 2005. 

Observa-se que as curvas de capacidade de entrada convergem quando os valores 

de capacidade residual são altos, o que nos mostra que, para tais valores de capacidade 

residual a capacidade de entrada é desconsiderada, nos levando a um baixo valor de tempo 

médio de espera. 
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Com o Tempo Médio de Espera em mãos, entra-se na Tabela 2.2 e encontra-se o 

valor do Nível de Serviço do movimento da rotatória. 

 

Tabela 2.2 – Nível de Serviço em função do TMS. 

Fonte: Manual de Projeto de Interseções do DNIT, 2005. 

São estabelecidos seis níveis de serviço, caracterizados para as condições 

operacionais de uma via de fluxo ininterrupto (Figura 2.5, reproduzido do HCM 2000); os 

níveis de serviço de outras facilidades são definidos de forma análoga:  

• Nível A = situação de grande fluidez do tráfego, com baixo volume e velocidades 

altas, limitadas somente pelas condições físicas da via. Nessa situação, um usuário não 

é influenciado pela atividade do outro; 

• Nível B = surgimento de outros veículos na pista, praticamente sem alteração na 

velocidade de tráfego; 

• Nível C = condições toleráveis de tráfego e diminuição considerável da liberdade de 

manobras; 

• Nível D = situação de instabilidade, com comprometimento da manobrabilidade pela 

presença de outros usuários e variação da velocidade dos veículos; 

• Nível E = tráfego próximo a capacidade da via, com baixas velocidades e surgimento 

de paradas; 

• Nível F = baixa velocidade de operação e surgimento de filas e congestionamentos. 
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Figura 2.5 – Representação visual dos seis níveis de serviço  

Fonte: HCM, 2000. 
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2.4. PÓLOS GERADORES DE VIAGENS (PGV’s) 

O transporte tem uma função na organização e na estruturação do espaço urbano, 

uma vez que o crescimento e desenvolvimento das cidades ocorreram fortemente vinculados 

aos sistemas de transporte (KNEIB et. al., 2010).  

Neste contexto, a inserção no espaço urbano de grandes empreendimentos 

geradores de viagens, tais como hipermercados, shopping centers, universidades, aeroportos, 

terminais, tendem a modificar os padrões de deslocamentos. Tais empreendimentos são 

definidos como Pólos Geradores de Viagens (PGV’s).  

O PGV é considerado um elemento modificador da estrutura urbana e sua 

implantação afetará as características referentes à fluidez e dinamismo do sistema viário no 

qual o mesmo estará inserido. 

O surgimento de um PGV pode impactar de forma negativa a sua área de 

influência em termos de aumento do tempo de deslocamento, elevação no volume de tráfego, 

impacto ambiental, aumento de número de acidentes e degradação da qualidade de vida da 

população afetada. Nestes termos, torna-se necessária sua análise, já que as alterações no uso 

e ocupação do solo está intimamente ligado ao crescimento do tráfego. 

2.4.1. Conceitos e definições 

Os pólos geradores de tráfego são empreendimentos de grande porte que atraem 

ou produzem grande número de viagens, causando reflexos negativos na circulação viária em 

seu entorno imediato e, em certos casos, prejudicando a acessibilidade de toda a região, além 

de agravar as condições de segurança de veículos e pedestres (DENATRAN, 2001). Os 

PGV’s geralmente são estudados em função de sua área construída, da sua oferta de vagas de 

estacionamento e também de acordo com destinação do uso do solo. 

2.4.2. Parâmetros para caracterização como PGV 

A metodologia utilizada para caracterização de um empreendimento como PGV 

difere de uma cidade para outra, de acordo com a legislação local. As Tabelas 2.3, 2.4, 2.5 e 

2.6 apresentam os parâmetros utilizados em Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba e Goiânia 

respectivamente. Foram escolhidas tais cidades por serem metrópoles em nível mais avançado 

do que Goiânia em relação ao crescimento urbano horizontal 
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Belo Horizonte 
Atividade  Área computável (m²)  Capacidade 

Residencial  -  150 unidades 

Não residencial 
                                                

6.000  
- 

Autódromos, hipódromos e estádios esportivos 

 -  - 
Terminais rodoviários, ferroviários e aeroviários 
Vias de tráfego de veículos com duas ou mais 
faixas 
Ferrovias subterrâneas ou de superfícies 

Empreendimentos gerais  -  
300 pessoas 

sentadas 

Tabela 2.3 – Parâmetros de caracterização de um PGV utilização em Belo Horizonte. 

São Paulo 
Atividade  Área computável (m²)  Capacidade 

Habitação   500 veículos 

Prestação de serviço de saúde 
                                                

7.500  
  

Prestação de serviço de educação 
                                                

2.500  
  

Locais de reunião   

500 pessoas Atividade e serviços públicos de caráter especial   

Atividades temporárias   

Prática de exercício físico ou esporte 
                                                

2.500  
  

Tabela 2.4 – Parâmetros de caracterização de um PGV utilizados em São Paulo. 

Curitiba 
Atividade  Área computável (m²)  Capacidade 

Empreendimentos gerais                                                 5.000  - 

Tabela 2.5 – Parâmetros de caracterização de um PGV utilizados em Curitiba. 

Goiânia 
Atividade  Área computável (m²)  Capacidade 

Centro de abastecimento e mercados                                                 2.000  - 

Não residenciais                                                 5.000  - 

Estabelecimentos de ensino                                                 2.000  600 aluno/turma 

Terminais de carga ou passageiros                                                 1.000  - 

Estações férreas ou de metrô  -  - 

Tabela 2.6 – Parâmetros de caracterização de um PGV utilizados em Goiânia. 

Fonte: Manual de Procedimentos para o Tratamento de Pólo Gerador de Tráfego do 

DENATRAN, 2001. 
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As legislações das metrópoles de referência fazem a caracterização de 

empreendimento residencial como Pólo Gerador de Viagem. Porém, como observado na 

Tabela 2.6, a Legislação de Goiânia não considera um empreendimento residencial 

multifamiliar como PGV, por esse motivo não é exigido um estudo de impacto de tráfego na 

área de influência local em função da instalação de tal empreedimento.  

Assim, a mesma é falha, pois esses empreendimentos podem causar transtornos, 

causando congestionamentos pela grande demanda de viagens e, consequentemente, 

desconforto para os usuários. 

2.4.3. Licenciamento do PGV 

O licenciamento do PGV indica que o mesmo se encontra regularizado, ou seja, 

seus impactos e influência estão sob a ciência da prefeitura. Para que seja aprovado o 

licenciamento da obra pelo órgão municipal responsável, alguns procedimentos e 

especificações são requeridos, que são apresentados nos itens seguintes.   

Todo novo empreendimento deve apresentar junto ao órgão responsável um 

Estudo de Impacto Ambiental e um Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA).  

Ainda, para os PGV’s, devem ser anexo o Estudo de Impacto de Trânsito e o 

Relatório de Impacto de Trânsito (EIT/RIT). A seguir, serão apresentadas as diretrizes para o 

Termo de Referência, necessário para a elaboração do EIT/RIT, para a cidade de Goiânia 

(LEI nº 8645, de 23 de julho de 2008). 

2.4.3.1. Informações Gerais do Empreendimento 

As informações gerais para registro do empreendimento são: 

• Proprietário (pessoa física ou jurídica); 

• Localização; 

• Tipo de Atividade Comercial; 

• Área do Terreno; 

• Área da Edificação: computável e total; 

• Responsável técnico pelo Projeto Arquitetônico e pelo EIT/RIT; 

• Horário de funcionamento; 

• Previsão População Fixa: Diretoria e Funcionários; 
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• No caso de reforma com ampliação diferenciar a população existente da população 

acrescida. 

2.4.3.2. Informações internas ao empreendimento 

Para caracterizar e definir o empreendimento, serão necessárias algumas 

especificações quanto à edificação e estacionamento projetado, conforme será apresentado a 

seguir.  

2.4.3.2.1.  Edificação 

De acordo com o tipo de edificação, são exigidas certas informações, a saber: 

• Escolas: 

   Número de alunos por período; 

   Número de professores por período; 

   Número de funcionários; 

   Numero de salas de aula; 

   Horário de entrada e saída de alunos. 

• Local de Reunião de Pessoas (salão de eventos, auditórios, etc.): 

   Número total de assentos e/ou previsão de pessoas 

2.4.3.2.2.  Estacionamento Projetado 

É importante que o empreendimento tenha capacidade de acolher as viagens 

geradas. Por esse motivo, devem ser previsto no projeto do empreendimento um determinado 

número de vagas de estacionamentos, a saber: 

• Número de vagas para automóvel; 

• Numero de vagas para motos; 

• Número de vagas para ambulâncias; 

• Número de vagas para ônibus; 

• Número de vagas para táxi; 

• Número de vagas para Pessoas com Mobilidade Reduzida; 

• Número de vagas para carga e descarga: veículos utilitários e caminhões: 
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2.4.3.2.3.  Circulação Externa nas Vias Lindeiras 

A circulação externa nas vias lindeiras tem sua importância na análise da 

capacidade de diluição do tráfego gerado pelo empreendimento. Essa análise é feita com base 

nos seguintes itens: 

• Largura das vias lindeiras e cruzamentos adjacentes (em caso de quadra completa, os 

cruzamentos que compõem a quadra); 

• Sentido de circulação das vias; 

• Sinalização de trânsito existente; 

• Proposta de alteração de sinalização, caso necessário; 

• Uso do Solo das vias lindeiras. 

2.4.3.2.4.  Acessos – Projeto Arquitetônico 

Outro fator importante a ser analisado, pela necessidade de conhecimento da 

facilidade de acesso do empreendimento, é a interface da infraestrutura do empreendimento 

com a da malha viária local, a serem caracterizadas a seguir:  

• Localização das entradas e saídas de veículos com especificação de uso (veículos 

leves, pesados, ambulâncias, etc.); 

• Localização de bloqueios para controle de acesso de veículos, caso existente; 

• Dimensões, raios de curvatura; 

• Sentido de direção; 

• Extensão do rebaixamento de guias; 

• Sinalização; 

• Distância das esquinas. 

2.4.3.2.5.  Área de embarque e desembarque 

A caracterização da acessibilidade do empreendimento é importante para a 

verificação da comodidade e organização de embarque e desembarque dos usuários. Ela será 

analisada pelos seguintes fatores: 

• Acessos e sentido de circulação; 

• Dimensões das baias; 

• Usos: automóvel particular, táxi, ambulâncias, ônibus, vans, transporte escolar, etc. 
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2.4.3.3. Cálculo da geração de viagens  

Para analisar se a malha viária irá suportar o acréscimo de viagens geradas pelo 

empreendimento, é necessário que seja feita uma previsão desse incremento, através de 

modelos matemáticos. A Legislação exige que utilize as metodologias recomendadas pelo 

DENATRAN ou literatura especializada comprovadamente reconhecida por Instituições 

Federais de Ensino, companhias de tráfego, congressos científicos ou publicações científicas 

de notável conceituação. 

2.4.3.4. Adequação ao Órgão Municipal de Trânsito 

O termo de referência deverá ser adaptado a especificidade de empreendimento, 

de acordo com o Órgão Municipal de Trânsito. 
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CAPÍTULO 3 – PROPOSTA METODOLÓGICA PARA 

TRATAMENTO DO PGV 

3.1. APRESENTAÇÃO 

Para estudar os impactos de um PGV na sua área de influência são necessários 

algumas atividades, a saber: definição do objeto, definição da área de estudo, criação de um 

banco de dados, análise da circulação na área de influência na situação sem o 

empreendimento, previsão da demanda futura de tráfego, avaliação de desempenho e 

identificação dos impactos na circulação na situação com o empreendimento, análise dos 

resultados. Tais atividades são descritas a seguir. 

3.2. DEFINIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Nessa seção será definido o empreendimento que irá gerar impactos no sistema 

viário de sua área de influência. A definição do empreendimento é fundamental para a 

identificação das varáveis que serão necessárias para análise de seus impactos, pois com base 

nesta definição será possível classificá-lo ou não como PGV, e conseqüentemente determinar 

a sua área de influência. 

Para a definição do empreendimento é importante o levantamento de dados 

específicos, tais como: área construída, área efetivamente locável, tipo de edificação, 

disponibilidade de estacionamento e transporte público na região. 

3.3. DEFINICAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA 

Definido o objeto, passa-se a definição da sua área de influência como forma de 

verificar os impactos que serão gerados em decorrência de sua implantação na estrutura 

urbana. A área de influência se refere à abrangência da malha viária afetada pelas viagens 

geradas. 

A área de estudo pode ser calculada de diversas formas variando conforme a 

Legislação local. Geralmente, utilizam-se como critérios de cálculo variáveis específicas do 

empreendimento como: a área construída, a disponibilidade de vagas de estacionamento e 

estimativa de usuários.  
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3.4. COLETA DE DADOS 

Nessa etapa são coletados dados para a análise do impacto do empreendimento no 

sistema viário de sua área de influência. Tais dados permitem analisar a capacidade de vias 

e/ou rótulas de acesso ao empreendimento, os quais possibilitarão identificar em etapa 

posterior o impacto por estes sofridos. 

A coleta de dados se caracteriza pela contagem volumétrica de tráfego referente 

ao elemento constituinte do sistema viário a ser analisado, o qual auxiliará na identificação do 

nível de serviço atual da interseção, embasando a previsão futura de tráfego, que será 

incrementado pela instalação do empreendimento. Essa contagem deve ser feita num ponto 

específico dentro do raio de abrangência da área de influência. 

3.5. ANÁLISE DO TRÁFEGO NA ÁREA DE INFLUÊNCIA NA 

SITUAÇÃO SEM O EMPREENDIMENTO 

Nessa etapa é feita a análise do tráfego na área de influência sem o 

empreendimento como forma de identificar a situação atual da capacidade e do nível de 

serviço do elemento do sistema viário. 

A análise da capacidade e a identificação do nível de serviço atual do elemento 

considerado são realizadas com base no manual do DNIT (Manual de Projeto de Interseções, 

2005), o qual foi adaptado do manual do HCM. Para a execução dessa etapa são utilizados os 

dados de contagem volumétrica levantados na etapa anterior.  

3.6. PREVISÃO DA DEMANDA FUTURA DE TRÁFEGO 

Nessa etapa será previsto o número de viagens futuras que serão geradas em 

função da implantação do empreendimento, considerando a situação atual da malha viária. O 

cálculo do número de viagens é realizado por meio de um modelo matemático de geração de 

viagens elaborado pelo ITE (1991), o qual é aplicado com freqüência em estudos já 

desenvolvidos, obtendo-se resultados consideráveis. A Tabela 3.1 apresenta o modelo de 

geração de viagens a ser usado nesse estudo. 
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Tabela 3.1. – Modelo de geração de viagens em função do tipo de uso do solo. 

Fonte: ITE, 1991. 
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3.7. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E IDENTIFICAÇÃO DOS 

IMPACTOS NO TRÁFEGO NA SITUAÇÃO COM O 

EMPREENDIMENTO 

Essa etapa tem como objetivo a avaliação de desempenho e identificação dos 

impactos no tráfego uma vez implantado o empreendimento. A avaliação de desempenho será 

executada por meio da análise do nível de serviço do elemento do sistema viário, assim como 

a identificação do impacto será feita por meio da análise de capacidade considerando o 

acréscimo de viagens geradas pelo empreendimento. 

Tanto a análise de capacidade quanto a identificação do nível de serviço será feita 

utilizando o manual do DNIT (Manual de Projeto de Interseções, 2005). 

3.8. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Finalmente, nessa etapa são feitas as análises dos resultados obtidos com a 

realização do estudo. Nessa etapa é feita uma comparação do nível de serviço atual do 

elemento com o nível de serviço futuro considerando o acréscimo das viagens geradas com a 

implantação do empreendimento. Assim, será possível verificar se o elemento analisado 

suportará ou não o incremento de solicitação (viagens futuras geradas). 
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CAPÍTULO 4 – ANÁLISE DO IMPACTO DE TRÁFEGO DO 

EMPREENDIMENTO “A”: ESTUDO DE CASO 

4.1. APRESENTAÇÃO 

Nesse capítulo será realizado o estudo de impacto de tráfego a ser gerada pela 

implantação de um empreendimento residencial localizado no município de Goiânia, como 

forma de caracterizar tal empreendimento como um Pólo Gerador de Viagens, visto que o 

mesmo não é considerado como tal em legislação específica do município, o que implica na 

ausência de estudos para a liberação do licenciamento de construção do empreendimento 

residencial. 

Assim, ao aplicar os conceitos e técnicas voltadas ao estudo de PGV’s ao 

empreendimento analisado será possível identificar os impactos decorrentes de sua 

implantação na estrutura urbana. Para tanto, foram feitas pesquisas volumétricas de tráfego 

em uma rotatória que é considerada o ponto mais crítico de acesso ao empreendimento. 

Assim, seguindo as etapas definidas no capítulo 2 referentes ao tratamento de 

PGV’s, foram executadas as seguintes atividades: definição do empreendimento, definição da 

área de influência, coleta e tratamento de dados, análise da circulação na área de influência na 

situação sem o empreendimento, previsão da demanda futura de tráfego, avaliação de 

desempenho e identificação dos impactos no tráfego na situação com o empreendimento. 

4.2. DEFINIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

O empreendimento desse estudo de caso é o Residencial A (a Figura 4.1 mostra a 

localização do empreendimento dentro da estrutura urbana do município de Goiânia). Abaixo 

seguem suas características gerais.  
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Figura 4.1 – Localização do Residencial A na estrutura urbana de Goiânia. 

• Localização: Setor Goiânia 2, Goiânia-GO. 

•  Características do empreendimento: Nove blocos de apartamentos residenciais, de um, 

dois e três quartos, tendo 15 pavimentos cada (térreo e 14 tipos), totalizando 756 

unidades habitacionais, com média de 54,45 m² por unidade, e 781 vagas de garagem. 

•  Área construída: 29.075,48 m². 

•  Situação atual: Obra embargada pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes 

Contra o Meio Ambiente (DEMA), por estar edificada em área de preservação 

permanente – obra situada entre o Rio Meia Ponte e Ribeirão João Leite. 

4.3. DEFINIÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA 

A Tabela 4.1, criada a partir da Lei nº 8.645, extraída do Diário Oficial nº 4.414 

de 25 de Julho de 2008, define como raio da área de influência, para os empreendimentos 

caracterizados como Pólo Gerador de Viagem no município de Goiânia. Como a legislação 

não prevê a caracterização de um empreendimento residencial como PGV, para fins desse 

trabalho consideramos que o Residencial Reale se enquadra nessa categoria e calculamos a 

área de influência de acordo com as diretrizes apontadas para PGV’s não residenciais. 
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Área crítica de influência de empreendimentos 

Raio da área de 
abrangência (m) 

Área efetivamente 
ocupada (m²) 

< 500 < 5.000 

< 500 5.000 ≤ x ≤ 10.000 

< 1.500 10.000 < x ≤ 50.000 

< 2.000 > 50.000 
Tabela 4.1 – Área de influência em função da área efetivamente ocupada. 

A partir da definição do empreendimento, têm-se uma área efetivamente ocupada 

de 41.168,40 m², que nos leva a um raio da área de influência de 1.500 m. A Figura 4.2 

mostra, em planta, a delimitação dessa área (escala: 1:200.000). 

 

Figura 4.2. – Representação visual dos pontos críticos, localização do empreendimento e área 

de influência. 

Dentro dessa área de influência, dois pontos críticos de escoamento foram 

destacados, como mostra a Figura 4.2. O primeiro é a interseção da Av. Pedro Paulo de Souza 

com a Av. Perimetral Norte, e o outro é a interseção, situada na entrada do bairro Goiânia 2, 

da Av. Pedro Paulo de Souza com a  Av. Desembargador José Neto Carneiro. Nesse segundo 

ponto, considerado o mais importante, pois liga o bairro ao centro da cidade, existe uma 

rotatória. As análises feitas a seguir serão realizadas em relação a esse ponto crítico de 

escoamento. 
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4.4. COLETA DE DADOS 

Para análise da situação atual da rotatória, foi gerado um banco de dados através 

de contagem de tráfego, necessário para o levantamento do volume. A contagem foi realizada 

no período de 06:00 até 19:00 horas, sendo esse o intervalo de tempo considerado com maior 

fluxo, havendo acréscimo de 15 min em cada período para verificação da tendência do 

mesmo. A figura 4.3 indica a disposição da rotatória, sendo que o empreendimento se 

encontra ao norte da mesma. 

 

Figura 4.3 – Localização dos pontos de coleta. 

Essa contagem foi feita nos três pontos da rotatória, como mostra a Figura 4.3. 

Em cada ponto se situaram 2 observadores, os quais analisavam dois movimentos: “Z” para os 

veículos que, do fluxo secundário, entram no fluxo da rotatória, e “K” para os veículos que 

percorrem o arco da rotatória (Figura 4.4), separando ainda esses movimentos de acordo com 

sua origem e destino, em relação aos pontos da rotatória. Para a contagem, foi utilizada a 

tabela apresentada no Anexo I, onde são especificados o tipo do veículo, o movimento 

realizado e a orientação de acordo com a origem e o destino dos veículos. 

 

Figura 4.4 – Esquema representativo dos movimentos analisados na rotatória.  

Fonte: Manual de Projeto de Interseções do DNIT, 2005. 
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Usando a Tabela 2.1, o fluxo verificado para cada tipo de veículo foi convertido 

para uma unidade padrão de cálculo, chegando-se aos seguintes resultados mostrados nas 

Tabelas 4.2 e 4.3: 

 Para o movimento “K”: 

D E S T I N O TOTAL DO 

  1 2 3 ARCO Ki 

O R I G E M 

1 0 3 1 4 
2 0 0 661 661 
3 1.174 0 0 1.174 

Tabela 4.2 – Fluxo convertido em ucp para movimento “K” na situação atual. 

 E para o movimento “Z”: 

D E S T I N O TOTAL DO 

  1 2 3 ACESSO Zi 

O R I G E M 

1 0 707 628 1.335 
2 1.174 0 5 1.179 
3 508 3 0 511 

Tabela 4.3 – Fluxo convertido em ucp para movimento “Z” na situação atual. 

4.5. ANÁLISE DA CIRCULAÇÃO NA ÁREA DE INFLUÊNCIA NA 

SITUAÇÃO SEM O EMPREENDIMENTO 

A criação do banco de dados da situação atual nos permite o cálculo da 

Capacidade de Interseção. 

Usando a planilha proposta no Manual de Projeto de Interseções do DNIT (2005), 

apresentada no Anexo II, que considera valores como fator de pedestre, Capacidade Básica e 

Capacidade Residual, obtêm-se os valores de Tempo Médio de Espera, os quais são 

mostrados na Tabela 4.4:  
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Acesso 

ou arco 

Acesso 

Zi 

(ucp/h) 

Arco 

Ki 

(ucp/h) 

Capacidade 

Básica Gi 

(ucp/h) 

Fator 

pedestre 

(f) 

Capacidade 

Ci (ucp/h) 

Capacidade 

Residual Ri 

(ucp/h) 

Tempo 

médio de 

espera (s) 

1 1.335 4 2.475 1,0 2.475 1.141 6,0 

2 1.179 661 1.463 1,0 1.463 284 13,0 

3 511 1.174 449 1,0 449 -62 - 

Tabela 4.4 – Cálculo do TMS para situação atual. 

Fonte: Manual de Projeto de Interseções do DNIT, 2005. 

Com o auxílio da Tabela 2.2 e utilizando o Tempo Médio de Espera e a 

Capacidade Residual calculados, chega-se à conclusão de que a interseção em estudo possui 

os seguintes Níveis de Serviço, para cada ponto. Mostrados a seguir na Tabela 4.5:  

Acesso ou arco Nível de Serviço 

1 A 
2 B 
3 F 

Tabela 4.5 – Níveis de serviços dos pontos da rotatória para situação atual. 

Como um dos acessos possui o nível de serviço F (acesso 3), como apresentado na 

Tabela 3.5, logo, considera-se todo conjunto da interseção com tal nível de serviço, seguindo 

as recomendações técnicas de dimensionamento de interseções apresentadas no Manual do 

DNIT. Assim, como apresentado no item 2.3.8., constatou-se que a rotatória apresenta no 

estado atual baixa velocidade de operação e surgimento de filas e congestionamentos. 

4.6. PREVISÃO DA DEMANDA FUTURA DE TRÁFEGO 

Utilizando o modelo de geração de viagens em função do tipo de uso do solo 

apresentado na Tabela 3.1 (ITE, 1991), foi determinada a previsão do acréscimo gerado pela 

implantação do PGV em função do número de habitações. Esse acréscimo será de 408 ucp/h 

para o período da tarde e de 332 ucp/h para o período da manhã. Sabendo que, partindo do 

bairro Goiânia 2, o principal acesso ao centro da cidade se dá pela rotatória analisada e 

considerando a pior situação, todas as viagens geradas foram direcionadas para a rotatória. 
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O acréscimo nos movimentos da rotatória foi distribuído de forma proporcional à 

distribuição obtida no banco de dados atual. A Tabela 4.6 apresenta a distribuição viagens 

calculada, considerando o acréscimo de viagens geradas em função da implantação do 

empreendimento. 

Movimento Origem Destino Período Acréscimo (ucp) 
Z 2 1 tarde 285,00 
Z 3 1 tarde 124,00 
K 3 1 tarde 285,00 
Z 1 3 manhã 156,00 
Z 1 2 manhã 176,00 
K 2 3 manhã 156,00 

Tabela 4.6 – Distribuição do fluxo gerado dentre os movimentos da rotatória nos horários de 

pico. 

4.7. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E IDENTIFICAÇÃO DOS 

IMPACTOS NA CIRCULAÇÃO NA SITUAÇÃO COM O 

EMPREENDIMENTO 

Com o acréscimo de viagens calculado, as planilhas de fluxo convertido em ucp 

nos horários críticos são expostas nas Tabelas 4.7 e 4.8. 

 Para o movimento “K”: 

D E S T I N O TOTAL DO 

  
1 2 3 ARCO Ki 

O R I G E M 

1 0 3 1 4 
2 0 0 817 817 
3 1.459 0 0 1.459 

Tabela 4.7 – Fluxo convertido em ucp para movimento “K” com previsão futura. 

E para o movimento “Z”: 

D E S T I N O TOTAL DO 

  
1 2 3 ACESSO Zi 

O R I G E M 

1 0 883 784 1.667 
2 1.459 0 5 1.464 
3 632 3 0 635 

Tabela 4.8 – Fluxo convertido em ucp para movimento “Z” com previsão futura. 
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Com tais alterações na contagem de tráfego, a planilha para cálculo do Nível de 

Serviço apresenta os seguintes resultados de Tempo Médio de Espera. Mostrados na Tabela 

4.9. 

Acesso 

ou arco 

Acesso 

Zi 

(ucp/h) 

Arco 

Ki 

(ucp/h) 

Capacidade 

Básica Gi 

(ucp/h) 

Fator 

pedestre 

(f) 

Capacidade 

Ci (ucp/h) 

Capacidade 

Residual Ri 

(ucp/h) 

Tempo 

médio de 

espera (s) 

1 1.667 4 2.475 1,0 2.475 809 6,0 

2 1.464 817 1.272 1,0 1.272 -192 - 

3 635 1.459 328 1,0 328 -307 - 

Tabela 4.9 – Cálculo do TMS com previsão futura. 

Fonte: Manual de Projeto de Interseções do DNIT, 2005. 

Novamente, com a Tabela 2.2 e com o Tempo Médio de Espera em mãos, chega-

se aos Níveis de Serviço abaixo, na Tabela 4.10: 

Acesso ou arco Nível de Serviço 

1 A 
2 F 
3 F 

Tabela 4.10 – Níveis de serviços dos pontos da rotatória com previsão futura. 
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CAPÍTULO 5 – ANÁLISE DOS RESULTADOS 

5.1. APRESENTAÇÃO 

Neste capítulo serão evidenciadas as análises dos fatores resultantes determinados 

no capítulo anterior, como a capacidade da interseção e o nível de serviço em que a mesma se 

encontra, bem como a influência sofrida pela interseção referente à estimativa de acréscimo 

de viagens no local de estudo. 

5.2. RESULTADOS ALCANÇADOS 

Como foi visto anteriormente, a contagem de veículos e a análise detalhada 

realizada indica que a rotatória se encontra seriamente afetada pelo tráfego que opera. Assim, 

tem-se que a mesma, na situação atual, já trabalha acima de sua capacidade de escoamento do 

fluxo, apresentando um ponto com Nível de Serviço F, como constatado na Tabela 4.5. Assim 

sendo, não existem condições de suporte para o fluxo atual. 

Com o acréscimo estimado de viagens originadas pelos moradores do 

empreendimento em estudo, calculado na Tabela 4.6, é possível comparar as Tabelas 4.2 e 

4.3, que abrangem o fluxo atual, com as tabelas 4.7 e 4.8, que evidenciam o fluxo estimado, 

mostrando que houve um crescimento desse fluxo em 25% pelo aumento das viagens geradas. 

Para a situação descrita foram recalculados a Capacidade Residual e o Tempo 

Médio de Espera. Nesse cálculo foi encontrado mais um valor de Capacidade Residual 

negativo, ou seja, mais um ponto da rotatória estará operando acima de sua capacidade. 

Chegando, então, aos valores de Nível de Serviço apontados na tabela 4.10, apresentando 

mais um ponto com nível de serviço F, dando o primeiro sinal de que o empreendimento 

causará impacto nessa interseção. 

Analisando a contagem realizada em campo, através da planilha exposta no 

Anexo I, temos uma baixa quantidade de veículos referentes ao transporte público, sendo os 

ônibus representando 1,7% do total de veículos que passaram pela interseção no horário de 

pico.
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Ainda, foi possível constatar uma tendência de fluxo de veículos na Av. Pedro 

Paulo de Souza, nos horários críticos: pela manhã, sentido Criméia Leste; e pela noite, sentido 

Goiânia 2, como é ilustrado na Figura 5.1. 

 

Figura 5.1 – Esquema representativo dos movimentos analisados na rotatória.  

Logo, os resultados apontam que a rotatória, que no presente momento apresenta 

problemas com a absorção do tráfego, será mais solicitada num futuro próximo, o que 

aumentará os congestionamentos e todos os aspectos negativos ligados aos mesmos, 

diminuindo a qualidade de vida dos moradores da região e de quem utiliza as vias. 
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CAPÍTULO 6 – CONCLUSÃO 

6.1. APRESENTAÇÃO 

Nesse capítulo serão apresentadas as conclusões relativas ao impacto que o pólo 

gerador de viagem pode causar em sua área de influência. A estrutura da conclusão será 

definida em três tópicos, a saber: resultados alcançados, limitações do trabalho, sugestões para 

futuros trabalhos. 

6.2. CONCLUSÃO QUANTO AOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

Os Pólos Geradores de Viagens são um dos grandes problemas das metrópoles e, 

em algumas delas, como é o caso do município de Goiânia, não é dada a devida importância a 

análise referente. A deficiência dessa análise pode causar transtornos aos usuários. 

Os principais impactos observados são os congestionamentos em decorrência do 

alto tempo de espera, que implica diretamente na qualidade de vida do usuário, tendo em vista 

que os picos de tráfego são no período da manhã, quando o usuário se desloca para seu 

trabalho ou escola, e no fim do dia, quando o mesmo retorna à sua residência. 

 Outra constatação feita durante o estudo de caso foi o baixo número de veículos 

de transporte público como apresentado nos resultados. Essa análise evidência a necessidade 

de execução de um bom Planejamento de Transporte Urbano buscando melhorar a circulação 

de pessoas com um eficiente sistema de Transporte Público, visando diminuir a quantidade de 

veículos particulares circulando nas vias. 

Sabendo dessa tendência de maior uso de veículos particulares, houve uma estimativa das 

viagens futuras. Com a previsão da demanda futura e posterior cálculo do nível de serviço é 

possível analisar que os movimentos de saída e de entrada do bairro Goiânia 2 das 07:00 às 

08:00 horas e das 18:00 às 19:00 horas, respectivamente, são os horários mais críticos. Com a 

intensificação do tráfego no período citado, a tendência é que os usuários iniciem o trajeto 

habitual cada vez mais cedo, o que provocará com o decorrer do tempo um aumento do 

horário de pico na interseção. Assim, é essencial que haja um planejamento e propostas de 

soluções e, resolvendo os problemas relacionados, a interseção estará apta a receber as 

viagens geradas. 
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Por fim, levando em consideração todos os impactos recorrentes citados 

anteriormente, temos que a implantação de um empreendimento residencial causa 

consideráveis impactos na malha viária de sua área de influência. Assim, não havendo 

caracterização de tais empreendimentos como PGV’s pela Legislação de Goiânia, concluímos 

que a mesma apresenta seria deficiência e necessita ser revisada. 

6.3. LIMITAÇÕES DO TRABALHO 

As principais dificuldades para a realização do trabalho se apresentaram no 

momento da contagem volumétrica em campo dos veículos. Isso devido a pequena quantidade 

de pessoas para fazer a contagem de veículos e também pelo fato de ser realizada 

manualmente.  

Outra dificuldade encontrada está associada a bibliografia nacional de Engenharia 

de Tráfego, principalmente em relação aos PGV’s residenciais, que se resume aos manuais do 

DENATRAN e órgão gestores de algumas metrópoles.  

Por fim, a deficiência apresentada pela Legislação de Goiânia, que não prevê 

parâmetros para caracterização de grandes empreendimentos residenciais como PGV’s, 

dificultou a continuidade do estudo. 

6.4. SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 

O bairro Goiânia 2 é uma região que se apresenta em processo de expansão, 

abrangendo várias construções habitacionais. O estudo realizado nesse trabalho analisou 

somente um dos empreendimentos existentes no local e seus impactos na área de influência. 

Assim sendo, uma sugestão de trabalho futuro seria em relação à análise dos outros 

empreendimentos residenciais que lá se instalam, para que assim se possa dimensionar com 

mais exatidão os impactos na malha viária da região. É válido lembrar que existem vários 

outros bairros de Goiânia na mesma situação descrita, cabendo, portanto, estudos semelhantes 

para mensuração dos efeitos nocivos aos usuários do sistema de tráfego. 
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ANEXO I 

Tabela para contagem de fluxo de tráfego em interseções. 
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ANEXO II 

Tabela para cálculo de capacidade de rotatórias (Manual de Projeto de Interseções do DNIT, 

2005). 

 


