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INTRODUÇÃO:
Milhares de alunos, professores, funcionários e a comunidade em geral acessam diariamente a universidade e um bom
funcionamento do trânsito é de vital importância pra proporcionar uma melhor qualidade de vida à comunidade.
Nos horários de trânsito intenso, o congestionamento é gerado por um grande número de veículos, atrapalham as
atividades acadêmicas. Desenvolvemos uma pesquisa, utilizando simulação computacional em busca de alternativas que
proporcionem um deslocamento mais eficiente.
Utilizando a simulação torna-se possível analisar cenários e prever os impactos causados pelas alternativas adotadas,
validando a aplicação da simulação computacional em todos os pontos da universidade.

METODOLOGIA:
Esta pesquisa utiliza o software Tecnomatrix Plant Simulation para modelar e simular o tráfego de veículos no primeiro
cruzamento entre o ginásio poliesportivo e a biblioteca da UPF campus I, utilizou-se do desenho técnico da planta baixa do
campus e foi modelado o sistema de trânsito utilizando informações, coletadas junto ao setor de projetos da UPF, de
sentido, direção de fluxo e pontos de cruzamento, também se utilizou de informações empíricas oriundas de observações
do congestionamento pelo autor da pesquisa.
Posteriormente realizou-se a análise da simulação obtendo os pontos críticos dos senários estudados e analisaram-se as
alternativas que buscam as melhorias no trânsito. Estas propostas de melhorias serão encaminhadas para análise do setor
de trânsito da Universidade.

RESULTADOS E DISCUSSÕES:
Através da simulação computacional realizada no Tecnomatrix Plant Simulation foi possível constatar que o fluxo de
veículos no cruzamento entre o ginásio poliesportivo e a biblioteca da UPF campus I, gera focos de congestionamento nos
horários de maior trânsito, atrapalhando a grande maioria das pessoas que acessam o campus pelo acesso principal.
Outro fator que prejudica muito o bom andamento do trânsito é o grande número de pedestres que cruzam as ruas pela
faixa de segurança, obrigando os veículos a fazerem paradas, posteriormente retomadas de movimento, gastando um
tempo considerável impedindo um fluxo contínuo, que é o ideal.
As alternativas para esses problemas consistem em mecanismos e estruturas capazes de organizar o trânsito como, por
exemplo, semáforos para os veículos e passarelas para os pedestres, entradas alternativas para veículos em geral
redirecionando o fluxo.
CONCLUSÃO:
Utilizando o Tecnomatix Plant Simulation foi possível obter uma simulação próxima da real,comprovando assim que a
ferramenta utilizada é capaz de resolver este problema que atinge a comunidade acadêmica, podendo ser futuramente
utilizado na simulação de todos os pontos críticos de trânsito dentro da Universidade ou em qualquer problema de trânsito.
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