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RESUMO 

O crescimento acelerado do tráfego nas grandes cidades brasileiras tem trazido um grande desafio aos 

planejadores urbanos. O incentivo governamental ao uso do transporte individual motorizado, através 

da disponibilização de crédito fácil, as condições atrativas por parte do comércio para compra de 

carros, a comodidade e adaptabilidade proporcionada por estes veículos, aliados à escassez de 

espaços urbanos para ampliação da estrutura viária, tornam cada vez mais difícil o trabalho dos 

planejadores em melhorar a mobilidade urbana. O presente trabalho mostra como o Instituto de 

Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC – se utilizou de ferramentas computacionais de micro 

simulação de tráfego para estudar soluções de ampliação de capacidade na Av. Manoel Ribas, visando 

uma maior fluidez das linhas de transporte coletivo que nela circulam, em conjunto com a implantação 

de ciclofaixa paralela ao meio-fio, de forma proporcionar para a população alternativas de transporte 

seguras, sustentáveis e baratas. 

 

1. Considerações Iniciais 

A Avenida Manoel Ribas tem grande importância no sistema 

viário de Curitiba, pois faz a ligação entre o Centro Histórico 

da cidade com o Município de Campo Magro, na Região 

Metropolitana, passando pelo bairro gastronômico de Santa 

Felicidade. Neste trajeto, também, permite a ligação com o 

Contorno Norte de Curitiba. Em seu trecho mais a noroeste, 

entre a Rua Domingos Strapasson e o Contorno Norte, a 

avenida carece, atualmente, da devida estrutura e 

capacidade para dar a fluidez necessária ao tráfego, 

especialmente às doze linhas de transporte coletivo que 

servem a região. Com o objetivo de ampliar a capacidade da 

via e aumentar a velocidade operacional do transporte 

coletivo, o IPPUC decidiu contratar o projeto executivo de 

requalificação da avenida no ano de 2012. No início do ano 

de 2013, com a chegada de nova administração Municipal, foi 

Figura 1: Localização da Av. 

Manoel Ribas no Município de 

Curitiba. FONTE: IPPUC. 



aventada a possibilidade e a viabilidade de se implantar uma ciclofaixa ao longo da via, 

ofertando aos munícipes uma alternativa de transporte sustentável e barata. Pela restrição 

espacial existente no local, esta alternativa requer que em um dos sentidos de circulação da 

via tenha apenas uma faixa de circulação. 

Para auxiliar o processo de tomada de decisão quanto à solução a ser adotada, foi 

desenvolvido o estudo de verificação de desempenho do sistema viário através de micro 

simulação de tráfego para o trecho da Av. Manoel Ribas entre as Ruas Domingos Strapasson 

e Napoleão Manosso. Estes dois cruzamentos são semaforizados e são determinantes na 

capacidade operacional da via. Assim, foram estudadas três configurações distintas, as quais 

são: 

 

a) Situação Atual – uma faixa de tráfego por sentido, com estacionamento em 

remansos e paradas de ônibus na pista de rolamento; 

b) Projeto IPPUC 2012 – projeto contratado pelo IPPUC e desenvolvido no ano de 

2012, contemplando duas faixas de tráfego por sentido na maioria do trecho, sendo 

que nas aproximações mais críticas dos cruzamentos semaforizados foram previstas 

três faixas para aumento de capacidade; 

c) Proposta com Ciclofaixa 2013 – proposta com a inclusão de ciclofaixa na pista 

de rolamento, onde é possível, e com ciclovia no passeio nos trechos mais estreitos. 

 

2. Levantamento dos Dados 

Os volumes de tráfego foram levantados através de pesquisas de contagem veicular, 

realizadas pelo Setor de Pesquisas do IPPUC, entre 17 e 19 horas nos seguintes 

cruzamentos: 

- Av. Manoel Ribas x Rua Napoleão Manosso 

- Av. Manoel Ribas x Rua Domingos Strapasson. 

Os veículos foram contados e separados em três categorias (carros, ônibus e caminhões), 

sendo acumulados em intervalos de 15 minutos. 

A Figura 2 mostra o perfil de fluxo para a Av. Manoel Ribas, dentro das duas horas de 

realização da pesquisa.  

 



 

Figura 2: Perfil de fluxo de tráfego para a Av. Manoel Ribas dentro das duas 

horas pesquisadas. FONTE: IPPUC. 

 

Como o estudo tem por objetivo avaliar a capacidade máxima e o nível de serviço na situação 

mais crítica para o sistema viário, os dados da contagem de duas horas foram agrupados de 

forma a se obter a hora de pico, onde ocorre o maior carregamento possível dos 

cruzamentos. Para este trecho da Av. Manoel Ribas, à hora de pico ocorre das 17h30min às 

18h30min. 

Os fluxos direcionais nas aproximações dos cruzamentos são mostrados nas Figura 3. 

  

Figura 3: Fluxogramas para a hora de pico (2013) nos cruzamentos da Av. Manoel Ribas com a Rua 

Napoleão Manosso e com a Rua Domingos Strapasson. BASE: Google Earth. 

 

Os dados referentes à geometria, configuração de circulação e formação de filas do trecho 

foram retirados das fotos aéreas, projetos disponíveis e de vistorias em campo. 



3. Avaliação de Desempenho do Sistema 

3.1. Metodologia Utilizada 

O trabalho foi desenvolvido com base em micro-simulação de tráfego através do software 

AIMSUN, da empresa TSS, o qual é um programa computacional para modelagem de redes 

viárias e de simulação microscópica que usa a teoria de “car following 1” (lei da perseguição) 

com base nas distâncias, ou headways, entre veículos. 

O motivo da escolha de modelos de micro-simulação em oposição a outros métodos e 

pacotes de software, como Highway Capacity Software (HCS), é que a simulação através de 

micro-modelagem nos permite avaliar os efeitos que diferentes elementos do sistema viário 

causam uns sobre os outros. Efeitos como a proximidade entre interseções ou estreitamentos 

de pista, ou então a formação e dissolução de congestionamentos em vias urbanas em 

determinados períodos de tempo são situações complexas de ser avaliadas com as 

metodologias simples, sendo fundamental o uso da micro-simulação para tanto. 

Como resultado do processo de modelagem e simulação, o software fornece, entre outras 

informações, dados chamados de Medidas de Eficiência do sistema, ou no inglês, MOE – 

Messure of Effectiveness, com os quais podemos realizar todos os tipos de avaliações 

possíveis para cada trecho do sistema viário simulado. Como se trata de um modelo 

estocástico, onde números aleatórios são associados às características dos veículos e dos 

motoristas, para que se produzam resultados mais condizentes com a realidade, é necessário 

que se gere diversas simulações com diferentes grupos de números aleatórios. Confiar nos 

resultados produzidos por apenas uma simulação do Aimsun pode conduzir a conclusões 

equivocadas. 

Para o sistema viário em estudo, foi criado um modelo buscando-se representar os principais 

componentes e características do sistema em cada uma das situações estudadas. 

Movimentos com pouca relevância e indiferentes a situação global do sistema não foram 

levados em consideração. 

A Figura 4 mostra a rede criada para a simulação da situação atual da Av. Manoel Ribas. 

 

                                            

1 Na teoria do fluxo de tráfego, o modelo de car following (ou de perseguição) de Newell é um método utilizado 

para determinar como os veículos seguem um ao outro em uma estrada. A idéia principal deste modelo é que um 
veículo irá manter um mínimo de espaço e tempo entre ele eo veículo que o precede. Assim, sob condições de 
congestionamento, se o veículo líder mudar sua velocidade, o veículo seguidor também mudará sua velocidade 
em algum ponto no espaço-tempo ao longo da onda de velocidade da onda de velocidade do tráfego. 
 



Detetor

Volume 

Contado 

(veic/h)

Volume 

Simulado 

(veic/h)

Diferença 

Absoluta
%

1 676 651 25 3,65%

2 973 928 45 4,62%

3 118 115 3 2,63%

4 127 121 6 4,72%

5 542 524 18 3,25%

6 588 559 29 4,93%

7 234 223 11 4,70%

8 476 467 9 1,81%

9 461 447 14 3,04%

10 567 539 28 4,94%

11 390 375 15 3,85%

12 487 484 3 0,64%

13 509 492 17 3,34%

14 429 418 11 2,56%

15 606 609 -3 -0,51%

16 483 489 -6 -1,33%

 

Figura 4: Rede montada no Aimsun para a situação atual da Av. Manoel 

Ribas. 

3.2. Calibração do Modelo 

Autores que discutem métodos de validação para modelos de simulação são unânimes em 

constatar que não há procedimento capaz de validar todo e qualquer tipo de modelo. A 

escolha da metodologia depende do problema segundo Sargent (1982) e Law e Kelton (2000) 

apud Silva e Tyler (2001) que assinalam que caso houvesse uma abordagem completamente 

definitiva para o problema da validação, 

talvez nem houvesse necessidade do 

modelo de simulação, acrescentando que o 

método apropriado é altamente dependente 

além da natureza do fenômeno a ser 

simulado, mas também do uso que se 

pretende fazer dele. 

Diante da falta de outros dados confiáveis 

para validação e da inviabilidade financeira 

para a aquisição destes dados, optou-se, 

neste trabalho, pelo procedimento de 

comparação entre os volumes de tráfego 

contados em campo com os fluxos efetivos 

simulados nos principais pontos da rede, 

além da identificação visual entre as filas 

formadas em campo e aquela obtidas na 

simulação. Como critério para aceitação da 

análise quantitativa dos fluxos efetivos 

simulados utilizou-se a diferença máxima 

aceitável de 5% entre os fluxos observados 

e os fluxos simulados. 

Tabela 1: Calibração da rede simulada para a 

situação atual. 



Os valores de volume foram coletados nas simulações através do uso de detectores virtuais 

nos tramos de entrada e saída de cada um dos dois cruzamentos, totalizando 16 pontos de 

comparação. A cada simulação gerada foi feito o comparativo entre os valores, os quais 

deveriam ter diferença inferior a 5%. Caso o objetivo não fosse atingido, eram feitos ajustes 

nos parâmetros internos do Aimsun, e uma nova simulação era gerada. Foram necessárias 

quatro simulações para que a calibração da rede obtivesse sucesso. A Tabela 1 mostra os 

resultados obtidos na calibração do modelo. 

 

3.3. Desempenho do Cruzamento na Configuração Atual 

Com a rede calibrada, passou-se à fase de verificação do desempenho dos cruzamentos, 

definindo-se parâmetros de capacidade e nível de serviço, os quais são usados 

posteriormente para fins comparativos entre as alternativas. 

Em um sistema viário qualquer, os pontos que definem o nível de serviço da rede são os 

pontos onde há algum tipo de controle, seja através de sinalização de parada, seja um 

equipamento semafórico. Os cruzamentos da Av. Manoel Ribas com a Rua Napoleão 

Manosso e com a Rua Domingos Strapasson são controlados por semáforos.  

Para o calculo das capacidades e níveis de serviço, considerou-se os ramos principais na 

rede (ramos de aproximação do cruzamento), para os quais foi definido o volume de tráfego, 

em veículos por hora e a demora para transpor o cruzamento, em segundos por veículo. 

Como o Aimsun não fornece os níveis de serviço 

diretamente como resultado final, e sim os 

MOE’s, os níveis de serviço podem ser 

determinados através das tabelas presentes no 

Highway Capacity Manual - HCM-2000 – 

publicado pelo Transportation Research Board 

(TRB), para cada um dos tipos de dispositivos de 

controle existentes na rede. Para interseções 

semaforizadas, pode ser usada a tabela presente 

no capítulo 16 do HCM 2000, onde são 

relacionadas as demoras calculadas, em 

segundos por veículo, por aproximação do 

cruzamento, com o nível de serviço da aproximação. 

Assim, foi possível definir os níveis de serviço para cada um dos ramos estudados, conforme 

mostrado nas Figuras 5 e 6. 

 

Nível de Serviço Demora (sec/veic.)

A ≤ 10

B > 10 - 20

C > 20 - 35

D > 35 - 55

E > 55 - 80

F > 80

Tabela 2: Níveis de serviço para cruzamentos 

semaforizados. FONTE: HCM 2000. 



 

Ramo
Demora 

(s/veic)

Nível de 

Serviço

1 8,94 A

2 364,04 F

3 54,46 D

4 41,04 D
 

Figura 5: Níveis de Serviço para o cruzamento da Av. Manoel Ribas com a Rua Napoleão Manosso, 

na situação atual. 

 

 

Ramo
Demora 

(s/veic)

Nível de 

Serviço

1 271,38 F

2 19,90 B

3 344,17 F

4 12,26 B
 

Figura 6: Níveis de Serviço para o cruzamento da Av. Manoel Ribas com a Rua Domingos Strapasson, 

na situação atual. 

 

As Figuras 7 e 8 mostram um instante qualquer da simulação, evidenciando a ocorrência de 

filas em algumas aproximações. 

  

 

Figura 7: Formação de filas no cruzamento da 

Av. Manoel Ribas com a Rua Napoleão Manosso 

na situação atual. 

 

 

Figura 8: Formação de filas nos cruzamentos da 

Av. Manoel Ribas com a Rua Domingos 

Strapasson na situação atual. 

 

Como a Av. Manoel Ribas é uma importante via de entrada e saída da cidade, 

proporcionando uma ligação com o Município de Campo Magro e com o Contorno Norte, o 



fluxo de ônibus é intenso, com 12 linhas circulando em cada sentido. Desta forma, decidiu-se 

considerar o tempo de viagem por veículo como mais um indicador de desempenho para o 

trecho da avenida entre as Ruas Napoleão Manosso e Domingos Strapasson, sendo 

diferenciados os tempos para ônibus e para veículos em geral (carros mais ônibus). Este 

valor proporciona um bom comparativo de desempenho do sistema viário como um todo. A 

Tabela 3 mostra os valores obtidos para a situação atual. 

 

Sentido Distância (m) Veículo

Tempo de 

Viagem 

(s/veíc)

Ônibus 564,90

Todos 490,69

Ônibus 665,39

Todos 591,57

Centro

1.810

Contorno Norte

 

Tabela 3: Tempos de viagem simulados para a situação atual. 

 

3.4. Desempenho do Cruzamento para o Projeto do IPPUC de 2012 

O projeto foi contratado pelo IPPUC em 2012 e entregue no início do ano de 2013. A 

configuração geométrica é de duas faixas por sentido de circulação, com um canteiro central 

para facilitar as travessias de pedestres, e estacionamentos paralelos ao meio-fio em 

remansos. 

A Figura 9 mostra a configuração dos cruzamentos com a Rua Napoleão Manosso e com a 

Rua Domingos Strapasson. 

 

  

Figura 9: Configuração do projeto do IPPUC de 2012 para o cruzamento da Av. Manoel Ribas com a 

Rua Napoleão Manosso e com a Rua Domingos Strapasson. FONTE: IPPUC. 

 

Os resultados obtidos pela simulação são apresentados na sequência. 



 

  

Figura 10: Níveis de Serviço para o cruzamento da Av. Manoel Ribas com a Rua Napoleão Manosso, 

para o projeto do IPPUC de 2012. 

 

 

Ramo
Demora 

(s/veic)

Nível de 

Serviço

1 15,30 B

2 20,45 C

3 19,15 B

4 21,63 C
 

Figura 11: Níveis de Serviço para o cruzamento da Av. Manoel Ribas com a Rua Domingos 

Strapasson, para o projeto do IPPUC de 2012. 

 

As Figuras 12 e 13 mostram um instante qualquer da simulação. 

 

 

Figura 12: Instante da simulação no cruzamento 

da Av. Manoel Ribas com a Rua Napoleão 

Manosso para o Projeto do IPPUC de 2012. 

 

 

Figura 13: Instante da simulação no cruzamento 

da Av. Manoel Ribas com a Rua Domingos 

Strapasson para o Projeto do IPPUC de 2012. 

 

Os tempos de viagem obtidos para o projeto do IPPUC foram os seguintes. 

 



Sentido Distância (m) Veículo

Tempo de 

Viagem 

(s/veíc)

Ônibus 321,25

Todos 150,4

Ônibus 321,28

Todos 152,97

Centro

1.810

Contorno Norte

 

Tabela 4: Tempos de viagem simulados para o Projeto do IPPUC de 2012. 

 

3.5. Desempenho do Cruzamento para a Proposta com Ciclofaixa 2013 

A nova proposta apresentada é de que seja implantada uma ciclofaixa na pista de rolamento, 

paralela ao estacionamento de veículos, em todo o trecho onde a largura da via permite. Nos 

trechos mais estreitos, deve ser implantada uma ciclovia compartilhada com os pedestres no 

passeio. A configuração de circulação seria de duas faixas de tráfego em um sentido e uma 

faixa de tráfego no sentido contrário. Entre o Contorno Norte e a Rua Angelo Stival, seriam 

duas faixas de tráfego no sentido Contorno e uma faixa de tráfego no sentido Centro. Entre a 

Rua Angelo Stival e a Rua Domingos Strapasson a configuração se inverte, com duas faixas 

sentido Centro e uma faixa sentido Contorno. Para que se mantenha a boa capacidade da 

via, serão mantidas duas faixas de tráfego por sentido nas aproximações dos cruzamentos 

semaforizados. 

A Figura 14 mostra a configuração esquemática para esta proposta. 

 

 

Figura 14: Configuração esquemática da proposta com ciclofaixa. 

 

Os resultados obtidos pela simulação são apresentados na sequência. 

 



 

Ramo
Demora 

(s/veic)

Nível de 

Serviço

1 20,31 C

2 71,06 E

3 14,59 B

4 31,97 C
 

Figura 15: Níveis de Serviço para o cruzamento da Av. Manoel Ribas com a Rua Napoleão Manosso, 

para a proposta com ciclofaixa. 

 

 

Ramo
Demora 

(s/veic)

Nível de 

Serviço

1 29,31 C

2 21,28 C

3 26,92 C

4 13,22 B
 

Figura 16: Níveis de Serviço para o cruzamento da Av. Manoel Ribas com a Rua Domingos 

Strapasson, para a proposta com ciclofaixa. 

 

As Figuras 17 e 18 mostram um instante qualquer da simulação. 

 

 

Figura 17: Instante da simulação no cruzamento 

da Av. Manoel Ribas com a Rua Napoleão 

Manosso para a proposta com ciclofaixa. 

 

Figura 18: Instante da simulação no cruzamento 

da Av. Manoel Ribas com a Rua Domingos 

Strapasson para a proposta com ciclofaixa. 

 

Os tempos de viagem obtidos para a proposta com ciclofaixa foram os seguintes. 

 



Sentido Distância (m) Veículo

Tempo de 

Viagem 

(s/veíc)

Ônibus 361,58

Todos 192,73

Ônibus 371,51

Todos 176,85

Centro

1.810

Contorno Norte

 

Tabela 5: Tempos de viagem simulados para a proposta com ciclofaixa. 

 

3.6. Comparativo entre as Alternativas para o Tráfego Atual 

A Tabela 6 e a Tabela 7 mostram o comparativo entre as demoras e nos níveis de serviço 

definidos para a situação atual e para as alternativas propostas. 

 

Atual IPPUC/2012 Ciclofaixa Atual IPPUC/2012 Ciclofaixa IPPUC/2012 Ciclofaixa

1 8,94 12,32 20,31 A B C 27% 56%

2 364,04 27,14 71,06 F C E -1241% -412%

3 54,46 13,43 14,59 D B B -306% -273%

4 41,04 30,07 31,97 D C C -36% -28%

AV. MANOEL RIBAS X RUA NAPOLEÃO MANOSSO

Ramo

Demora (s/veic) Nível de Serviço
Melhoria % em Relação à 

Situação Atual *

* números positivos representam uma piora em relação à situação atual

 

Tabela 6: Comparativo entre demoras e níveis de serviço para as situações estudadas, 

considerando-se o tráfego atual, para o cruzamento entre a Av. Manoel Ribas e a Rua 

Napoleão Manosso. 

 

Atual IPPUC/2012 Ciclofaixa Atual IPPUC/2012 Ciclofaixa IPPUC/2012 Ciclofaixa

1 271,38 15,30 29,31 F B C -1674% -826%

2 19,90 20,45 21,28 B C C 3% 6%

3 344,17 19,15 26,92 F B C -1697% -1178%

4 12,26 21,63 13,22 B C B 43% 7%

Nível de Serviço
Melhoria % em Relação à 

Situação Atual *

* números positivos representam uma piora em relação à situação atual

AV. MANOEL RIBAS X RUA DOMINGOS STRAPASSON

Ramo

Demora (s/veic)

 

Tabela 7: Comparativo entre demoras e níveis de serviço para as situações estudadas, 

considerando-se o tráfego atual, para o cruzamento entre a Av. Manoel Ribas e a Rua 

Domingos Strapasson. 

 



A Tabela 8 mostra o comparativo entre os tempos de vigem simulados para as alternativas. 

 

Atual IPPUC/2012 Ciclofaixa IPPUC/2012 Ciclofaixa

Ônibus 564,90 321,25 361,58 76% 56%

Todos 490,69 150,4 192,73 226% 155%

Ônibus 665,39 321,28 371,51 107% 79%

Todos 591,57 152,97 176,85 287% 235%

Tempo de Viagem (s/veíc)

Centro

1.810

Contorno Norte

Sentido Distância (m) Veículo

Melhoria % em Relação à 

Situação Atual 

 

Tabela 8: Comparativo entre os tempos de vigem para as situações estudadas, considerando-se o 

tráfego atual. 

 

4. Análise do Sistema Viário para o Período de Projeto – 10 anos 

Para que um projeto seja econômica e tecnicamente viável, é necessário que seu 

desempenho seja analisado, também, para o horizonte proposto, ou seja, para a vida útil. 

Para o presente trabalho, foi considerado um horizonte de projeto de 10 anos, contados a 

partir da data atual (2013), ou seja, o ano de 2023. 

A projeção do tráfego adotada foi bastante agressiva, de forma que se tenha uma previsão 

mais pessimista e que vá a favor da segurança. Para fins deste estudo, considerou-se um 

crescimento do tráfego de 4% ao ano para a região, o que, num período de 10 anos, resulta 

em uma taxa total de 48%. 

 

4.1. Configuração Atual (2023) 

Para a configuração atual de geometria, para o ano de 2023, foram obtidos os seguintes 

resultados na simulação. 

 

 

Ramo
Demora 

(s/veic)

Nível de 

Serviço

1 1.073,49 F

2 2.333,17 F

3 152,68 F

4 180,93 F
 

Figura 19: Níveis de Serviço para o cruzamento da Av. Manoel Ribas com a Rua Napoleão Manosso, 

para a configuração atual, em 2023. 



 

 

Ramo
Demora 

(s/veic)

Nível de 

Serviço

1 811,71 F

2 24,34 C

3 1.736,32 F

4 15,16 B
 

Figura 20: Níveis de Serviço para o cruzamento da Av. Manoel Ribas com a Rua Domingos 

Strapasson, na configuração atual, em 2023. 

 

Os tempos de viagem obtidos para a configuração atual foram os seguintes. 

 

Sentido Distância (m) Veículo

Tempo de 

Viagem 

(s/veíc)

Ônibus 2.223,57

Todos 2.427,36

Ônibus 1.784,48

Todos 2.064,50

Centro

1.810

Contorno Norte

 

Tabela 9: Tempos de viagem simulados para a configuração atual, no ano de 2023. 

 

4.2. Projeto do IPPUC de 2012 (2023) 

Para o projeto do IPPUC contratado em 2012, com o tráfego projeto para 10 anos, foram 

obtidos os seguintes resultados na simulação. 

 

 

Ramo
Demora 

(s/veic)

Nível de 

Serviço

1 18,35 B

2 299,61 F

3 14,95 B

4 53,68 D
 

Figura 21: Níveis de Serviço para o cruzamento da Av. Manoel Ribas com a Rua Napoleão Manosso, 

para o projeto do IPPUC 2012, no ano de 2023. 

 



 

Ramo
Demora 

(s/veic)

Nível de 

Serviço

1 17,71 B

2 27,72 C

3 107,86 F

4 49,59 D
 

Figura 22: Níveis de Serviço para o cruzamento da Av. Manoel Ribas com a Rua Domingos 

Strapasson, para o projeto do IPPUC 2012, no ano de 2023. 

 

Os tempos de viagem obtidos para a configuração atual foram os seguintes. 

 

Sentido Distância (m) Veículo

Tempo de 

Viagem 

(s/veíc)

Ônibus 325,28

Todos 159,2

Ônibus 412,85

Todos 241,65

Centro

1.810

Contorno Norte

 

Tabela 10: Tempo de viagem simulados para o Projeto do IPPUC de 2012, para o ano de 2023. 

 

4.3. Proposta com Ciclofaixa (2023) 

Para a proposta com ciclofaixa, com o tráfego projeto para 10 anos, foram obtidos os 

seguintes resultados na simulação. 

 

 

Ramo
Demora 

(s/veic)

Nível de 

Serviço

1 43,56 D

2 63,80 E

3 19,51 B

4 39,30 D
 

Figura 23: Níveis de Serviço para o cruzamento da Av. Manoel Ribas com a Rua Napoleão Manosso, 

para a proposta com ciclofaixa, em 2023. 

 



 

Ramo
Demora 

(s/veic)

Nível de 

Serviço

1 34,43 C

2 30,48 C

3 28,49 C

4 17,50 B
 

Figura 24: Níveis de Serviço para o cruzamento da Av. Manoel Ribas com a Rua Domingos 

Strapasson, para a proposta com ciclofaixa, em 2023. 

 

Os tempos de viagem obtidos para a configuração atual foram os seguintes. 

 

Sentido Distância (m) Veículo

Tempo de 

Viagem 

(s/veíc)

Ônibus 372,31

Todos 227,04

Ônibus 389,13

Todos 191,13

Centro

1.810

Contorno Norte

 

Tabela 11: Tempos de viagem simulados para a proposta com ciclofaixa, para o ano de 2023. 

 

4.4. Comparativo entre as Alternativas para o Tráfego Projetado (2023) 

A Tabela 12 e a Tabela 13 mostram o comparativo entre as demoras e nos níveis de serviço 

definidos para a situação atual e para as alternativas propostas, com o tráfego projetado para 

o ano de 2023. 

 



Atual IPPUC/2012 Ciclofaixa Atual IPPUC/2012 Ciclofaixa IPPUC/2012 Ciclofaixa

1 1073,49 18,35 43,56 F B D -5750% -2364%

2 2333,17 299,61 63,80 F F E -679% -3557%

3 152,68 14,95 19,51 F B B -921% -683%

4 180,93 53,68 39,30 F D D -237% -360%

AV. MANOEL RIBAS X RUA NAPOLEÃO MANOSSO

Ramo

Demora (s/veic) Nível de Serviço
Melhoria % em Relação à 

Situação Atual *

* números positivos representam uma piora em relação à situação atual

 

Tabela 12: Comparativo entre demoras e níveis de serviço para as situações estudadas, 

considerando-se o tráfego projetado para 2023, para o cruzamento entre a Av. Manoel Ribas e a 

Rua Napoleão Manosso. 

 

Atual IPPUC/2012 Ciclofaixa Atual IPPUC/2012 Ciclofaixa IPPUC/2012 Ciclofaixa

1 811,71 17,71 34,43 F B C -4483% -2258%

2 24,34 27,72 30,48 C C C 12% 20%

3 1736,32 107,86 28,49 F F C -1510% -5994%

4 15,16 49,59 17,50 B D B 69% 13%

AV. MANOEL RIBAS X RUA DOMINGOS STRAPASSON

Ramo

Demora (s/veic) Nível de Serviço
Melhoria % em Relação à 

Situação Atual *

* números positivos representam uma piora em relação à situação atual

 

Tabela 13: Comparativo entre demoras e níveis de serviço para as situações estudadas, considerando-

se o tráfego projetado para 2023, para o cruzamento entre a Av. Manoel Ribas e a Rua Domingos 

Strapasson. 

 

A Tabela 14 mostra o comparativo entre os tempos de vigem simulados para as alternativas. 

 

Atual IPPUC/2012 Ciclofaixa IPPUC/2012 Ciclofaixa

Ônibus 2.223,57 325,28 372,31 584% 497%

Todos 2.427,36 159,20 227,04 1425% 969%

Ônibus 1.784,48 412,85 389,13 332% 359%

Todos 2.064,50 241,65 191,13 754% 980%

Sentido Distância (m) Veículo

Tempo de Viagem (s/veíc)
Melhoria % em Relação à 

Situação Atual 

Centro

1.810

Contorno Norte

 

Tabela 14: Comparativo entre os tempos de vigem para as situações estudadas, considerando-se o 

tráfego projetado para 2023. 

 



 

5. Considerações Finais 

 

É indiscutível que o aumento do número de faixas de tráfego nas aproximações de 

cruzamentos semaforizados melhora o desempenho operacional da via como um todo, 

especialmente para cruzamentos onde são permitidos todos os movimentos possíveis, e onde 

se tem estágios semafóricos específicos para conversões à esquerda e/ou travessia de 

pedestres. 

Das alternativas estudadas neste trabalho, a referente ao projeto contratado pelo IPPUC em 

2012 é a que mostrou melhor desempenho em longo prazo, tanto nos níveis de serviço 

quanto nos tempos de viagem. Com uma configuração de duas faixas por sentido de tráfego, 

ampliadas para três faixas nas aproximações dos cruzamentos semaforizados, esta 

alternativa permite que a programação dos equipamentos de controle seja revista, 

principalmente com a diminuição dos tempos de ciclo, o que resulta em demoras menores. 

Contudo, esta alternativa não possibilita a inclusão da bicicleta como alternativa de transporte 

na rede de mobilidade do Município. 

A proposta com a inclusão da ciclofaixa, apesar de apresentar desempenho inferior ao projeto 

do IPPUC de 2012, trás uma melhoria considerável em comparação com a configuração atual 

da via. Além disto, proporciona aos cidadãos que tenham mais opção segura de transporte 

para realizar seus deslocamentos diários. Levando em conta a situação atual da mobilidade 

das grandes cidades brasileiras, que carece de estrutura para modais alternativos, e a 

proposta do IPPUC e da administração municipal de Curitiba em buscar continuamente 

soluções alternativas de transporte que ajudem a diminuir os crescentes congestionamentos, 

entende-se que esta alternativa torna-se viável.  

Por fim, pode-se concluir que as ferramentas de modelagem e simulação de tráfego são, cada 

vez mais, indispensáveis dentro do processo de planejamento de nossas cidades, auxiliando 

o corpo técnico e os administradores a tomarem as decisões que melhor atendem os 

objetivos traçados. 
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