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RESUMO 
 
 

TRÁFEGO URBANO: ESTUDO DE IMPLANTAÇÃO DE SEMÁFORO A INSTALAÇÃO DE UM 
SEMÁFORO NA AVENIDA AMADOR BUENO DA VEIGA PODE SOLUCIONAR O 
CONGESTIONAMETO DA RUA BAHIA RESUMO O transito nas grandes cidades afeta a 
qualidade de vida dos munícipes. Seja pelo tempo gasto para transitar de um ponto ao outro, 
onde o motorista fica parado por horas ao invés de estar realizando alguma outra atividade, ou 
pela qualidade das ruas, do asfalto, calçadas e sinalização viária. E o crescimento do poder 
aquisitivo das pessoas, faz com que cada dia mais veículos sejam inseridos neste transito e 
suas vias. E por sua vez, estas vias quando ligam regiões populosas a importantes centros ou 
acessos, tem seu fluxo aumentado a tal ponto de causar lentidão, congestionamentos e 
aborrecimentos às pessoas que nele trafegam. E em um destes pontos que este estudo 
pretende aplicar os conceitos de estudo de tráfego. A Rua Bahia que liga bairros residenciais 
de Taubaté a três importantes avenidas, que dão acesso aos municípios de Tremembé e 
Pindamonhangaba, e também ao centro de Taubaté, congestiona nos horários de pico em toda 
a sua extensão devido a uma intersecção com a Avenida Amador Bueno da Veiga, através de 
uma rotatória, e também devido à existência de uma escola, acaba afetando as vias adjacentes 
nos horários de entrada e saída de estudantes. Para iniciar o estudo foi necessário contar o 
número de veículos que passam ali em um dia, em diversos horários, para obter os horários de 
pico do transito naquele ponto. E a solução proposta, seria implantar um semáforo na Avenida 
Amador Bueno da Veiga, em três pontos, com a temporização correta, que pode reduzir o 
impacto da rotatória na Rua Bahia e facilitar o acesso dos motoristas que tem intenção de levar 
ou buscar os estudantes da escola. Isso traria um excelente resultado pelo aspecto da 
segurança dos motoristas que cruzam a Avenida, encurtaria o período que um automóvel leva 
para cruzar a Rua Bahia e aliviaria as vias adjacentes que refletem o congestionamento através 
dos motoristas que também tentam acessar aquela via. Além disso a solução proposta é muito 
mais viável no aspecto financeiro do que um viaduto, uma nova geometria da rotatória ou até 
mesmo o alargamento da Rua Bahia, além de obter resultados imediatos e satisfatórios, 
diferente de uma obra que levaria meses para ser concluída. Para obter estes resultados o 
estudo utiliza o manual do DNIT que instrui e regulamenta a forma de estudo e implantação de 
semáforos. Palavras-chave: Tráfego, Mobilidade, Trânsito.  


