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Resumo 

COSTA, E. E. S. (1997). Análise da compatibilidade do gabarito de caminhões com a geometria 

das interseções urbanas numa cidade de médio porte. São Carlos, 1997. l34p. Dissertação 

(Mestrado)- Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 

Este trabaU10 tem a fmalidade de analisar a compatibilidade do gabarito dos caminhões brasileiros 

com a geometria das interseções urbanas de uma cidade de médio porte. Foi utilizado um Sistema 

de Informações Geográficas para a elaboração de rotas de menor caminho, dentro da área de 

estudo. Foram realizados levantamentos de campo para a reconstituição d<t geometria das 

interseções. Em seguida, através de um programa de simulação cada conversão necessária foi 

analisada para saber se havia a possibilidade de realização da manobra, dentro das rotas de menor 

cantinho. 

Palavras-chave: gabaritos de caminhões; interseções; rotas de menor cantinho. 
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ABSTRACT 

COSTA, E. E. S. ( 1997). Analysis o.f template compatibility of tmcks with lhe urban 
intersections geometJy in a medium-sized city. São Carlos, 1997. 134p. Disset1ação 
(Mestrado) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo 

This work has the objective of analyzing the template compatibility, of Brazilian 
trucks with the urban intersections geometry in a medium-sized city. It was used a 
Geographic Information System to elaborate the shortest path within the study area. 
Field data were carried out for reconstitution of the intersections geometry. Next, 
each necessaty conversion was analyzed, through a simulation program in order to 
know ifthe trucks were able to negotiate the curves in the shortest path routes. 

Keywords: trucks template; intersections; sh011est path routes. 



1. INTRODUÇÃO 

Tendo em vista a grande urbanização das cidades brasileiras, que muitas vezes 

ocorre de maneira desordenada, sem planejamento, leva as cidades a crescerem, 

porém falta infra-estrutura para suprir as necessidades da população, que precisa, 

entre outras coisas, de um sistema de distribuição de cargas. Estes problemas 

precisam ser resolvidos de maneira a evitar transtornos durante a movimentação 

urbana de caminhões. 

O movimento urbano de cargaij é realizado por diversos tipos de veículos, desde 

utilitários até caminhões de grande porte, a sua escolha depende do tipo e da 

quantidade de carga a ser transp01tada. Os caminhões leves e médios, cuJas 

características operacionais se assemelham aos veículos de passageiros, conseguem 

um bom desempenho na corrente de tráfego. Isso já não acontece com os caminhões 

pesados, cujas características operacionais são inferiores a maioria dos veículos em 

circulação, e que necessitam de um espaço maior para o seu movimento. Como 

conseqüência, os veículos de grande porte provocam problemas no tráfego, tais como 

acidentes, congestionamentos, etc. 

O projeto geométrico de interseções de vias, de canalizações de tráfego e de outros 

espaços destinados aos veículos, é elaborado de acordo com o desenvolvimento de 

curvas horizontais definidas pelos raios núnimos de giro dos veículos. 

Os gabaritos dos veículos apresentam trajetórias para diversos ângulos de conversão, 

onde os veículos-tipo escolhidos representam as condições mais desfavoráveis, com 

objetivo de prever problemas que possam vir a acontecer. Existem programas que 

determinam tanto o raio mínimo quanto a sobrelargura dos veículos. Um deles é o 
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AutoTURN que é capaz de simular as trajetórias de veículos com baixas velocidades 

em curvas, além de permitir que o usuário defina as dimensões dos mesmos, em 

função das quais o programa mostra a trajetória do veículo ao longo da curva. 

O crescente avanço tecnológico na informática, permitiu o desenvolvimento de 

sistemas computacionais capazes de gerenciar uma grande quantidade de informações 

de forma rápida. Para os dados georreferenciados esses sistemas são denominados 

sistemas de informação geográfica - SIGs. Sendo que eles têm se tornado um 

importante instrumento de auxílio para agilizar os procedimentos de planejamento, 

gestão, operação, tomadas de decisão e análise de sistemas de transportes. Neste 

setor são conhecidos como SlG - T (sistemas de informação geográfica de 

transportes). 

1.1 Problema 

O que acontece em muitas áreas urbanas das cidades brasileiras são problemas que 
; .. ~ . .,, 

ocorrem nas interseções, pois os moto•·1stas de can1ÍÍ1hão ao realizarem mna 

conversão, muitas vezes encontram dificuldades. Percebe-se que, devido às restrições 

de geometria, o motorista precisa realizar várias manobras até realmente conseguir 

fazer a conversão, provocando atrasos. Como conseqüência, pode acontecer a 

invasão da faixa adjacente, as rodas traseiras poden1 passar por cima do meio-fio, 

danificando-o e colocando em riscos os pedestres que porventura estejam passando 

pelo local. 

1.2 Objetivo 

Devido aos problemas relacionados, este trabalho tem por objetivo analisar a 

compatibilidade da geometria das interseções de uma área urbana com gabaritos de 

vários tipos de caminhões brasileiros, tendo como ponto de partida as rotas de menor 

caminho, numa área de estudo de uma cidade de porte médio. 
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1.3 Justificativa 

Esta pesquisa se faz necessária devido aos seguintes fatores: 

• A importância de uma boa fluidez no tráfego de veículos~ 

• Pela questão da segurança viária~ 

• Para evitar gastos com a reconstmção do meio-fio de interseções, onde o problema 

é crítico~ 

• Para prevenir acidentes provocados pelas restrições geométricas das interseções~ e 

• Contribuir com estudos e pesquisas, que venham preencher a lacuna existente nesta 

área. 

1.4 Estrutura do trabalho 

Este trabalho foi estmturado em 9 capítulos, que são descritos a seguir: 

CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO 

Inclui uma visão geral do trabalho, o problema, o objetivo, a justitlcativa e a estmtura 

como foi feito . 

CAPÍTULO 2- MOVJMENTO URBANO DE CARGA (MUC) 

Neste capítulo são apresentados os objetivos do gerenciamento de tráfego orientado 

para caminhões, as diretrizes para o fornecimento do acesso urbano a grandes 

combinações de caminhões em áreas urbanas, e os aspectos e problemas relacionados 

ao movimento urbano de carga. 

CAPÍTULO 3 - CONVERSÃO E ARRASTE DE VEÍCULOS 

Apresenta as características das conversões de caminhões, os métodos de 

determinação do arraste de veículos e um método de elaboração do gabarito de raio 

mínimo de giro de veículos da CET - SP. 
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CAPÍTULO 4 - VIAS URBANAS, INTERSEÇÕES E REDES 

Neste capítulo é apresentada a hierarquia das vias urbanas, os tipos e características 

das interseções, as redes de transportes e o problema do menor caminho. 

CAPÍTULO 5 - AUTOTURN - UMA APLICAÇÃO DE CAD PARA A 

SIMULAÇÃO DE CONVERSÕES DE VEÍCULOS 

Inclui uma descrição do software, aplicações, suas vantagens e limitações. 

CAPÍTULO 6 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG) 

Apresenta a definição, as características dos SIQs, os métodos de obtenção de dados 

geocodificados e descreve a potencialidade do TransCAD, que foi o SIG - T utilizado 

nesta pesquisa. 

CAPÍTULO 7 PROCEDIMENTOS PARA A ANÁLISE DE 

COMPATIBILIDADE VEÍCULO x VIA 

Neste capítulo são descritas as etapas que foram necessárias para a realização deste 

trabalho. 

CAPÍTULO 8 - RESULTADOS 

Inclui os resultados obtidos nas simulações, realizadas para avaliar as rotas de menor 

caminho para os caminhões e a compatibilidade dos gabaritos dos camü1hões com a 

geometria das interseções estudadas. 

CAPÍTULO 9 - CONCLUSÕES E PROPOSTAS PARA TRABALHOS FUTUROS 

Apresenta as conclusões extraídas da pesquisa e algumas propostas que poderão ser 

abordadas em trabaU10s futuros. 
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2. MOVIMENTO URBANO DE CARGA (MUC) 

2.1 Aspectos gerais 

O movimento urbano de carga é essencial para a civilização urbana moderna. 

O verdadeiro conceito de urbanização requer um sistema de distribuição de bens para 

sustentá-lo. Uma vez que urbanização significa que um grande número de pessoas 

estão reunidas numa área distante de sua fonte de alimentação, matéria prima para as 

fábricas e locais para depositar seus resíduos sólidos, uma área urbana não teria 

condições de existir sem um fluxo intenso, sustentável e seguro de bens de, para e 

dentro dela. Em qualquer área urbana devem ser fornecidas facilidades para a 

movimentação de bens. Por isso, deveria se dada ao transporte de carga uma grande 

importância na política de transporte urbano, planejamento e projeto de facilidades. 

2.2 Objetivos do gerenciamento de tráfego orientado para caminhões 

Segundo OGDEN ( 1991 ), os objetivos do gerenciamento de tráfego orientado para 

os caminhões são: 

Eficiência 

A carga é uma demanda derivada, uma vez que resulta da necessidade que a 

mercadoria tem de ser movida como parte do processo de produção; o transporte por 

si só não adiciona um valor ao produto, apenas possibilita que outros setores da 

economia o façam. Por isso não existe um preço para o movimento urbano de carga, e 

sim um método do menor custo total, tendo em vista cada parâmetro de serviço como 

confiabilidade, tempo em trânsito e segurança. 
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No contexto de gerenciamento de tráfego, a principal preocupação é com o custo de 

congestionamento. Isto envolve dois aspectos: (I) o custo que o sistema de transporte 

de passageiros impõe para o movimento de bens; e (2) o custo que o sistema de 

movimentação de bens impõe para a movimentação das pessoas. 

As cargas e o tráfego de passageiros, incluindo veículos e pedestres, podem interagir 

em qualquer caminho ou terminal que eles compartilhem, sendo este processo, na 

maioria das vezes, prejudicial. A interação entre as cargas e veículos de passageiros 

ocorre em vias urbanas, onde caminhões, carros, ônibus e pedestres competem por 

espaço e prioridade. Os caminhões, por serem maiores do que os veículos de 

passageiros, reduzem a capacidade das vias. Além disso, os caminhões aceleram 

lentamente em relação aos automóveis, e freqüentemente estão envolvidos no 

carregamento e descarregamento ao lado do meio-fio. Estas características retardam o 

tráfego de passageiros, ou o impede totalmente. O grau de interação entre as cargas e 

os passageiros depende de fatores como geometria, largura e capacidade das vias e 

passeios e o tamanho e performance dos veículos de carga. 

Contribuição para a economia regional e nacional 

Uma meta que vem ganhando reconhecimento para o sistema de movimentação de 

bens é a possibiHdade de beneficios advindos da economia nos custos do frete urbano. 

Qualquer redução neste custo pode ajudar a economia regional, ao contrário se a 

movimentação da carga for dificultada. 

A movimentação de bens dentro e entre localidades está ligada a economia regional e 

nacional. O resultado conjunto da ineficiência de movimentos separados e gargalos 

que ocorrem de uma região para outra produz impactos negativos na produtividade e 

crescimento nacional. Logo, melhorias para redes de movimentação regionais de bens 

irão não somente trazer beneficios para a região, seus negócios e indústrias, mas 

também (direta ou indiretamente) para a economia nacional. 
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Proteção Ambiental 

O movimento urbano de bens afeta o meio ambiente de várias formas: poluição do ar, 

barulho, vibrações, ameaça percebida pelos outros usuários da via devido um grande 

volume de caminhões, etc. O impacto ambiental é um custo imposto para a 

comunidade como resultado da movimentação de cargas. Estes impactos podem ser 

reduzidos, tendo um pequeno ou grande alcance, através de regulamentações e 

restrições. 

Segurança 

A segurança da população é a maior preocupação da comwúdade no que se refere ao 

movimento urbano de cargas. No ano de 1988 nos EUA, 31 % de veículos envolvidos 

em acidentes rodoviários fatais foram caminhões. Muitos destes foram caminhões 

leves, por terem caracte!Ísticas similares aos automóveis, já os caminhões médios e 

pesados registraram 2, 1 e 7,3 %respectivamente de acidentes fatais. 

Forma urbana 

Alguns dos fatores que afetam a localização de indústrias e de depósitos são as 

facilidades e os custos do acesso para caminhões. Portanto, o fornecimento ou não de 

facilidades pode ser usado como uma ferramenta para influenciar nesta localização. 

2.3 Planejamento do acesso urbano para grandes combinações de 
caminhões 

As principais diretrizes para o fornecimento do acesso urbano para grandes 

combinações de caminhões, observadas no estudo feito por HANSEN e! ai. ( 1988) 

foram as seguintes: 

• Os terminais localizados em áreas distantes de zonas industriais devem se tornar 

acessíveis. Estas zonas industriais são geralmente localizados perto de alças ou 

anéis viários externos, numa distância de 5 a 8 km de trevos rodoviários~ 
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• Os acessos rodoviários localizados dentro de zonas industriais devem ser 

desenvolvidos com padrões geométricos que satisfaçam os veículos super

dimensionados; 

• Fornecer acessos para terminais urbanos dispersos através das rotas de caminhões 

existentes, pode não ser uma solução prática. Pois, muitas rotas urbanas são 

passíveis de problemas de segurança ou quebras para os veículos super 

dimensionados. 

2.4 Aspectos e Problemas relacionados ao MUC 

Segundo ASCE ( 1989) existe uma grande quantidade de aspectos e problemas 

relacionados ao MUC. Contudo, os impactos e implicações destes problemas 

dependem das partes envolvidas ou personagens, incluindo os setores públicos ou 

privados. 

Setor privado: 

• Expedidores e receptores de cargas; 

• Transportadoras; 

• Motoristas de caminhão. 

Setor público: 

• Motoristas de veículos de passageiros; 

• Pedestres; 

• Moradores; 

• Departamentos de transportes; 

• Planejaclores urbanos e engenheiros; 

• Governo estadual e municipal. 

Cada personagem tem uma percepção própria do processo e dos seus problemas. 

Tendo diferentes pontos de vista e reações para a prática do movimento urbano de 

cargas. A Tabela 2. I apresenta um resumo das principais preocupações de cada 

personagem envolvido no processo. 
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TABELA 2. 1 -Principais personagens e suas preocupações em relação ao MUC 

Personagens 

Expedidores e receptores 

Transportadoras 

Motoristas de caminhão 

Motoristas de veículos de 

passageiros 

Pedestres 

Departamentos de Transporte 

Planejadores urbanos e 

engenheiros 

Govemo municipal e estadual 

Fonte: ASCE (1989) 

Principais preocupações 

Custo e qualidade/conveniência dos serviços, custo do 

fomecimento de facilidades para a emissão e recepção e os 

danos a carga resultantes do transporte. 

Custos e atrasos devido ao congestionamento, localização dos 

expedidores e receptores, limitações para os horários de 

operação, projeto geométrico e controle de tráfego das vias, 

restrições de rotas e regulamentações, oposições da 

comunidade e os danos a carga resultantes do transporte. 

Limitações para os horários de operação, estacionamento 

ilegal de automóveis em zonas de carga e descarga, restrições 

geométricas das vias e interseções para veículos grandes e os 

danos a carga resultantes do transporte. 

Atrasos e distância de visibilidade reduzida em decorrência da 

presença dos caminhões na corrente de tráfego e bloqueio de 

faixas pelos caminhões no momento do carregamento/ 

descarregamento e o tamanho dos caminhões. 

Redução da vis ibilidade provocada pelos caminhões, o seu 

tamanho, poluição do ar e o barulho provocado por eles. 

Os danos e a deterioração do pavimento decorrente do peso 

dos caminhões, segurança da via e acidentes provocados. 

Movimentos eficientes e seguros de pessoas e bens, impactos 

negativos dos caminhões e temünais. 

Crescimento econônüco e taxas em cada região, qualidade 

ambiental e reclamações da connmidade. 
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Pode-se perceber, claramente, que as preocupações dos participantes do processo 

estão interrelacionadas, mas é impotiante que haja a distinção dos personagens para a 

identificação dos aspectos e avaliação do impacto das modificações operacionais para 

o sistema de transporte e a criação de novas políticas. Seria essencial, no momento de 

se buscar soluções para o MUC, que os planejadores e engenheiros ouvissem todas as 

partes envolvidas, para que ficasse claro os pontos de vista ou posições a respeito do 

problema. Se este procedimento for ignorado, pode ser que alguns aspectos 

importantes para a resolução do problema passe despercebido. 

Para se tornar possível o roteamento de veículo de carga é preciso considerar todos 

os aspectos do problema, incluindo impactos ambientais e suas implicações para a 

população, as transpotiadoras, os expedidores, os receptores e o governo local. Na 

determinação de rotas apropriadas para caminhões as características da geometria das 

vias são impotiantes considerações que afetam significantemente a segurança e 

operação do tráfego. Os fatores críticos do projeto geométrico que influenciam 

diretamente o roteamento de carninhões incluem desobstruções verticais e laterais, 

limites de peso e raio de giro. Os padrões utilizados para o projeto de muitas vias 

urbanas são inadequados para o tráfego diário de caminhões longos. 
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3. CONVERSÃO E ARRASTE DOS VEÍCULOS 

3.1 Características das Conversões dos Caminhões 

Devido a grande distância entre eixos, quando um caminhão necessita fazer 

uma conversão acontece um fenômeno chamado arraste (termo utilizado como 

tradução de offiracking), onde suas rodas traseiras seguem um caminho diferente das 

rodas dianteiras. O arraste varia diretamente com a distância entre eixos de uma 

unidade e inversamente com o raio de giro. Sua magnitude é afetada pela combinação 

do número e locais de articulações, pelo comprimento do arco e o tipo de curva, pela 

velocidade e dirigibilidade dos eixos. 'outro fenômeno observado é o swing ou f, que é 

o desvio da extremidade traseira do veículo em sentido oposto ao da conversão. 

A curva de arraste crítica (swept path) pode ser definida como a medida de arraste 

mais a largura do caminhão, além disso, pode ser também a diferença no caminho da 

roda dianteira externa e a roda traseira interna do veículo que faz uma conversão a 

baixa velocidade (F AMBRO et a/., 1988). 

Segundo RUSSO ( 1995) a curva de arraste é representada pela trajetória elo centro 

do eixo traseiro da última composição quando um veículo faz uma conversão e, é 

diferente da curva de arraste crítica. Quando o objetivo é a determinação de 

sobrelarguras, é preferível analisar a curva de arraste crítica (swept path), pois esta 

determina a largura total de ocupação do veículo ou ocupação máxima. Este valor é 

relativo ao ponto na curva onde o veículo produz a maior quantidade de arraste. 
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Grandes caminhões podem provocar um problema significante em vias estreitas com 

faixa dupla, quando é feita uma conversão em curvas fechadas. Duas características 

de operação causam problemas particulares. Primeiro, os motoristas de grandes 

caminhões podem ter dificuldade em dirigir no centro da faixa, e segundo, os grandes 

caminhões precisam ele um espaço muito grande quando fazem uma conversão, 

devido ao arraste ou o deslocamento lateral ela parte traseira elo reboque (TRB, 

1989). 

Segundo CHRISTIE ( 1985) os veículos longos articulados diferem muito de carros e 

pequenos caminhões, que compõe a maior parte do tráfego nas vias, não somente no 

que diz respeito ao comprimento, mas também no espaço necessário para executar 

manobras. Embora os projetistas tentem fornecer condições para que os veículos 

longos operem eficientemente e com segurança, a previsão nem sempre é completa, 

devido as exigências conflitantes, como falta de espaço ou custo ele construção 

elevado. 

· As deficiências de projeto provocam condições e comportamentos anormais de 

tráfego. Estas, em conversões provocam atrasos no tráfego e em alguns casos perigo. 

Os problemas discutidos incluem o seguinte: 

• Os veículos longos articu lados não podem se manter inteiramente dentro da curva 

de entrada em algumas rotatórias, onde a largura das faixas foram reduzidas, para que 

seu número aumente, por razões de capacidade. 

• Em centros urbanos a tolerância da geometria das vias, para veículos longos, é 

mínima, a ponto de se tornarem uma preocupação. Por isso, suas condições de 

operação são tidas como dificeis, não havendo possibilidade de se permitir o 

estacionametito de veículos, na área onde a conversão é feita, para evitar que ocorram 

atrasos e danos ao meio-fio. 

Se a largura da cutva de arraste crítica for menor que a largura da faixa, o veículo vai 

invadir a faixa adjacente ou o acostamento ao fazer a conversão. De outro modo, as 

rodas traseiras podem passar sobre o meio-fio e causar prejuízos. Os caminhões 

podem bater em postes localizados perto do meio-fio enquanto estão fazendo a 

conversão. O arraste é mais acentuado em baixas velocidades, onde ocorre um 
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deslocamento dos eixos traseiros para o lado interno da curva. Em velocidades acima 

de 16 km/h, o efeito oposto acontece, a aceleração lateral desenvolvida pelo veículo, 

quando ele faz a curva, cria um efeito dinâmico que faz com que o eixo traseiro se 

desloque para o lado externo da curva. 

A Figura 3.1 apresenta os componentes que definem a ocupação de um caminhão em 

uma curva. 

LARGURA DO PAVJIIENTO 
NA CURVA 

CENTRO DE GIRO 

FIGURA 3.1 -Esquema de componentes de uma conversão 
Fonte: RUSSO (1995) 
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3.2 Métodos de Determinação do Arraste de Veículos 

Segundo MlLLAR e WALTON (1985) diversos métodos podem ser usados para 

determinar o arraste de um veículo para uma dado raio de giro. Eles são: 

• Observação de veículos em escala real; 

• Formulações matemáticas; 

• Modelos em escala reduzidas; e 

• Simulação com modelos computacionais 

3.2.1 Observação de Veículos em escala real 

Os testes que utilizam veículos em escala real são muito dificeis de serem realizados 

devido a grande variedade de configurações de veículos e geometria das vias, que 

devem ser avaliadas e pelos seus custos elevados. 

3.2.2 Formulações Matemáticas 

Encontrar o arraste máximo de um veículo para um dado raio de giro é mais fácil 

através do uso de fommlação matemática. Embora, a equação exata seja de dificil 

manejo. Aproximações podem ser usadas com facilidade e são bem satisfeitas, para se 

fazer comparações de diferentes veículos ou conversões. Infelizmente, a formulação 

dada não indica a forma das curvas ou onde ao longo da curva o arraste máximo irá 

ocorrer. 

A Society of Automotive Enginieers (SAE) tem publicações que fornecem 

fom1ulações matemáticas para descrever o arraste. A fórmula geral para veículos 

unitários é: 

(l) 



onde: 

OT = é o arraste máximo num dado raio de giro; 

WR = é a distância entre eixos; 

TR = é o raio da curva em relação a roda dianteira externa; 

HT = é a bitola do eixo dianteiro dividido por 2. 
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Fórmulas similares para veículos combinados são mais complexas e de dificil manejo. 

O Westem Highway Jnstitute (Will), desenvolveu uma equação que se aproxima da 

equação da SAE e se aplica tanto para veículos unitários como, para veículos 

combinados: 

onde: 

OTma.x = é o arraste máximo; 

R = é o raio de giro; 

L:L 2 = é a somatória dos quadrados dos espaçamentos entre eixos. 

3.2.3 Modelos em Escala Reduzida 

(2) 

Os rnodelos em escala reduzida requerem mais trabalho do que equações, mas em 

compensação, produzem uma representação mais completa do arraste do veículo, 

podendo ser usados para qualquer veículo e para qualquer raio de giro. O arraste 

pode ser medido em qualquer lugar da curva. Este método deu origem aos desenhos 

de curvas de arraste dos quais os gabaritos de conversões foram desenvolvidos. 

O Tractrix InteJgrator, que é mostrado na Figura 3.2 é o modelo mais conhecido e 

empregado para simular o arraste de veículos. Este modelo considera apenas as 

distâncias longitudinais, desprezando as larguras das composições e dos pneus. 



FIGURA 3.2- Tractrix Integrator 
Fonte: HEALD (1986) 

3.2.4 Simulação com Modelos Computacionais 
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Os modelos computacionais desenvolvidos até o momento utilizam a teoria da curva 

tractrix. Sendo esta a teoria básica para os programas de simulação que representam o 

arraste de baixa velocidade. 

3.2.4.1 Curva Tractrix Verdadeira 

Em GARLICK1 apud RUSSO ( 1995) é descrito o procedimento geométrico utilizado 

para gerar uma curva tractrix verdadeira. Sendo w a distância entre eixos A e B são 

respectivamente os eixos dianteiro e traseiros dos veículos. Avançando A a passos 

pequenos, as curvas de A e B não se distanciam além do tamanho de cada passo. 

Considerando-se A uma cutva qualquer, para se determinar a curva B, sendo B 

rebocado a uma distancia fixa w em relação à A, temos: 

1 GARLICK, G. S. ; KANGA, D. N.; MILLER, G. G. (1993). Vehic/e Ojflracking: a G/ohal~v Stab/e 
So/ution. British Columbia Minisll)' ofTransportation and Highways. ITE Journal, vol. 63, no. J. 
Victoria University, British Cohunbia, Canadá. 
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1. Passos idênticos são marcados ao longo da curva a, indicados por Ao, A1, A2, A3 e 

A.~, de maneira que a distância em linha reta entre eles tenha o mesmo AA; 

2. A posição inicial de B é colocada a uma medida w de Ao, marcada como B0; 

3. Desenha-se uma linha reta entre Ao e Bo; 

4. Com um compasso abet1o a uma medida w, fixando-se em At, localiza-se B1, na 

linha BoAo; 

5. Mantendo-se o compasso aberto com uma medida w, prossegue-se com a 

localização dos pontos Bi+t, na linha BiAt, a uma distância w de Aj+J. 

O PULLING PA TH (A)- arbillary 
e JNNER ENVELOPE CURVE (bl 
e TRUE CURVE (y)- purwil ata conswu distance w 

• 01!TER ENVELOPE CURVE (8) • P&lhTracker curve 

wheelbue = w 

AA 

S!fPA~ . o 

FIGURA 3.3 - Método gráfico de construção da curva tractrix verdadeira 
Fonte: GARLICK et a/. (1993) 

Os pontos resultantes B0 e Bt, constam da envoltória externa da curva. A curva 

verdadeira, segundo a formulação matemática aplicada, encontra-se dentro da 

envoltória da curva, cujo procedimento descreve-se a seguir: 

• Repetem-se os passos 1, 2 e 3 acima; 

• Com o compasso aberto com uma medida w, fixando-se em A1, localiza-se b1 

sobre a linha Bo At; 
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• Com o compasso aberto com uma medida w, continua-se a localização dos pontos 

bí+l sobre a linha bAí+t, a distâncias w de Ai+l· 

Os pontos resultantes B0, b~, b2 e b3, fazem parte da envoltória interna da curva 

verdadeira. 

A Tabela 3.1 apresenta alguns programas de simulação utilizados em pesqwsas 

anteriores, para a obtenção da curva tractrix, curvas de arraste e larguras de ocupação 

de veículos. 

TABELA 3.1 - Programas de Simulação 

Nome Aplicação Autor Data 

Tractrix Integrator Modelo de escala variável, traça curvas SAE 1962 
tractrix para veículos combinados 

Truck Offiracking Model Gera curvas de arraste de veículos unitários UMTRI (EUA) 1979 
(TOM) e articulados 

SHLEPP 18 Gera curvas de arraste de veículos unitários Universidade de 1984 
e articulados Stullgart (Alemanha) 

Modelo Holandês 
Calcula larguras de ocupaçiío de veículos TNO Road-Vehicles 

1986 combinados, baseando-se na dinâmica de Resenrch I nstitute 
veículos 

VEJ-UCLE/P ATH 
Calcula larguras de ocupação e gera curvas Queensland Main 

de arraste de veículos simples e combi nados Road Department 1988 

(Austrália) 

PathTracker 
Gera curvas de arraste de veículos simples c Ministry's Planning 

1990 
combinados Services Branch 

(Canadít) 

AutoTURN Simula conversões de veículos simples e Transofl Solutions 1993 
combinados em traçados específicos 

TRUCKSIM Extensa gama de si mulações de veículos UMTRI 1994 

AUTOS IM Gera programas de simulação de veículos UMTRl 1990 
especificos 

Low-Speed Offiracking Prevê trajetórias seguidas por veículos UMTRI 1990 
Model simples e combinados 

Fonte: Russo (1995) 
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3.3 Método de Elaboração do Gabarito de Veículos da CET - SP 

Como relata o boletim técnico da CET ( l978b ), os projetos geométricos de 

interseção de vias, de canalizações de tráfego e de outros espaços destinados aos 

veículos são elaborados de acordo com o gabarito de desenvolvimento de cutvas 

horizontais definido pelos raios mínimos de giro dos veículos. 

Atualmente, no Brasil, têm sido utilizados os gabaritos desenvolvidos pela AASHTO, 

baseados nos veículos produzidos nos EUA, cujas dimensões são geralmente maiores 

que as nacionais. O DNER - Departamento Nacional de Estradas e Rodagem, por 

exemplo, propôs para sua norma de projetos geométricos três tipos de veículos que 

são correspondentes aos gabaritos americanos. 

Dessa fonna, com intuito de se adaptar os projetos aos modelos de veículos 

produzidos no país, foram apresentados: os gabaritos de desenvolvimento de cutvas 

horizontais para projetos geométricos de vias urbanas e os veículos tipo de projetos 

selecionados. 

Tais propostas foram desenvolvidas a partir de: 

• Classificação dos veículos nacionais; 

• Escolha dos veículos para execução de testes práticos, analisando-se as 

especificações dos diversos modelos fabricados no país, com as suas dimensões 

fixadas pela legislação; 

• Execução de testes de campo de rato mínimo de giro, correspondente a cada 

veículo anteriormente selecionado. 

• Análise dos resultados obtidos a partir dos testes e definição dos veículos tipo de 

projeto; 

• Elaboração dos referidos gabaritos de desenvolvimento de curvas hori zontais, para 

cada veículo de projeto. 

Estas características técnicas referem-se as dimensões ele: comprimento total, entre 

eixos, balanços dianteiro e traseiro, largura, bitolas dianteira e traseira e raio mínimo 
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de giro. Analisando-se estes dados, classificaram-se, inicialmente, os veículos em três 

categorias, a saber: 

• Veículo de passeio, para efeito de análise e seleção do veículo tipo, subdividiu-se 

esta classificação em: automóvel pequeno, médio, grande e utilitários; 

• Veículo de carga, esta categoria abrange todos os caminhões com dois eixos, cujo 

o PBT é menor ou igual a 15 toneladas. Dada a diversificação de capacidade de 

carga destes veículos optou-se pela divisão das categorias: veículo leve de carga e 

microônibus, veículo tnédio de carga; 

• Ônibus urbano, embora as suas dimensões sejam semelhantes ao do cam.inhão de 

15 toneladas, seu comportamento para manobras requer espaços maiores. 

A partir da análise detalhada das especificações que determinam os raios de giro e a 

disponibilidade de equipamento, selecionaram-se os veículos mais característicos para 

a execução dos testes práticos. 

Os efeitos de força centrífuga, do coeficiente de atrito e da característica do motorista 

foram minimizados pela velocidade baixa e constante com que forem executados os 

testes de raio de giro mínimo. Assim a velocidade assunúda para as manobras foi de 

ordem de 15 km/h. 

Este foi o único método brasileiro, encontrado, que trata dos gabaritos de rato 

mín.imo de giro. Mas, é do ano de 1978 e os veículos considerados, já se encontram 

tecnologicamente ultrapassados. 
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4. )VIAS URBANAS, INTERSEÇÕES E REDES 

4.1 Hierarquia de vias urbanas 

Segundo o DNER ( 1974) a classificação hierárquica das vias urbanas, 

referente as suas características t1sicas e ao seu tipo de uso, é: 

• Vias expressas; 

• Vias arteriais; 

• Vias coletoras; 

• Vias locais. 

4.1.1 Vias expressas 

As vias expressas se dividem em vms expressas primárias e secundárias. As v1as 

expressas primárias são vias de elevada capacidade e altas velocidades, com controle 

de acesso total e interseções em desrúvel, correspondentes àsfreeways americanas. As 

vias expressas secundárias são vias de grande capacidade e velocidade restrita em 

alguns casos, em decorrência de interseções em nível e alguns acessos limitados a 

determinados usos de solo. 

4.1.2 Vias arteriais 

As vias arteriais também se dividem em vias arteriais primárias e secundárias. As vias 

arteriais primárias são vias de capacidade e velocidades menores, sem as 

características de urna via expressa, com traçado sensivelmente contínuo e interseções 
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predominantemente em nível, atendendo ainda principalmente à mobilidade do 

tráfego. Redistribui o tráfego das vias expressas para os seus destinos, até o túvel das 

arteriais secundárias. As vias arteriais secundárias completam e se interconectam as 

vias do sistema arterial principal; seu traçado tem menor grau de continuidade, com 

níveis de serviço inferiores e maior ênfase na função de distribuir o tráfego e dar 

acesso às propriedades adjacentes. 

4.1.3 Vias coletoras 

As vias coletoras são aquelas que coletam o tráfego e o canalizam para as vias 

arteriais, com pequena proporção de tráfego direto; sua função é principalmente 

distribuir o tráfego com destino aos diversos usos de solo próximos. 

4.1.4 Vias locais 

As vias locais possuem a função exclusiva de dar acesso às propriedades ao nível 

interno das comunidades urbanas. Elas não atendem ao tráfego direto. 

4.2 INTERSEÇÕES 

Segundo CET ( l978a) a eficiência de uma rede viária depende em larga escala da 

operação das interseções em nível. O número de conflitos possíveis nas interseções é 

muito alto, constituindo, portanto, áreas de grande potencial de acidentes. 

As condições que definem, de maneira geral, as características de uma interseção são 

a sua área total, seus lim.ites exteriores e a forma na qual está distribuída e ordenada 

sua superficie. Em geral, a capacidade de uma interseção aumenta com a sua 

superficie, mas depende também de sua forma. A forma ideal corresponde àquela em 

que se provêm espaços livres para as conversões à direita. 

O DNER (1974) define interseção como, sendo, o local onde se interceptam ao 

mesmo túvel, o traçado de duas ou mais vias, que é diferente de interconexão, que é 

uma interseção onde os cruzamentos dos traçados se fazem em desnível. 
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'8 Elementos básicos considerados no projeto de uma interseção 

Segundo AASHTO (1994), os elementos básicos considerados no projeto de uma 

interseção, são os seguintes: 

I. Fatores Humanos: 

• Os hábitos dos motoristas; 

• A habilidade de tomar decisões; 

• A experiência dos motoristas; 

• O tempo de percepção e reação; 

• Aceitação dos "caminhos naturais" dos movimentos; 

• Usos e hábitos dos pedestres; 

• Usos e hábitos dos ciclistas. 

2. Considerações sobre o tráfego: 

• Projeto e capacidade atual; 

• Tamanho e características operacionais dos veículos; 

• As variedades dos movimentos (divergentes, convergentes, entrelaçamento e 

cruzamento); 

• A velocidade dos veículos; 

• A composição do tráfego; 

• Os dados sobre acidentes; 

• Os movimentos executados pelos ciclistas. 

3. Elementos físicos: 

• O tipo das edificações vizinhas; 

• Os alinhamentos verticais a interseção; 

• A distância de visibilidade; 
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• O ângulo da interseção; 

• A área de conflito; 

• A velocidade das faixas de conversão; 

• As características geométricas; 

• Os instrumentos de controle de tráfego; 

• Os equipamentos de iluminação; 

• As condições de segurança; 

• A existência de ciclovia; 

• Os fatores ambientais. 

4. Fatores econômicos: 

• O custo de melhorias 

• Os efeitos do controle para determinados movimentos, em áreas residenciais ou 

comerciais, onde existem restrições para veículos; 

• O consumo de energia. 

4.2.2 Movimentos Executados nas Interseções 

Em cada interseção em nível, são possíveis quatro tipos de manobra: 

a. Divergência 

b. Convergência 

c. Entrelaçamento 

d. Cmzamento 

A severidade relativa dos potenciais ele conflito em cada manobra aumenta na ordem 

ela Figura 4. 1 : 



Divergentes 

direita 

Simullíincn 

Convergentes 

Elementos de Operações em Interseções 
Tipos de Manobras 

) 
esquerda 

Mliltiplns 

esquerda 

Simultânea MMtiplas 

Cmzamento 

diretas, direita 

En lrelaçamen to 

7 
/, 

direlns, esquerda opostas 

Figura 4.1 -Tipos de Movimentos 

Fonte: CET (1978a) 
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1 ~.2~0bjetivo do Projeto de uma Interseção 

O objetivo do projeto de uma interseção é reduzir a severidade do potencial de 

conflitos enquanto aumenta a conveniência, a facilidade e o conforto dos motoristas 

ao efetuarem as manobras necessárias. O projeto deve "encaixar-se" perfeitamente às 

trajetórias naturais de transição e às características dos motoristas e veículos. O 

alinhamento dos elementos da interseção e os greides devem ser suaves e contínuos. 

As distâncias de visibilidade devem ser suficientes para possibilitar aos motoristas se 

prepararem e evitar potenciais de conflito. Ainda mais, é importante dar uma 

consideração especial à aparência da interseção. 

4.2.4 Tipos Básicos 

Os tipos de interseções são determinados pelos seguintes fatores: número de 

aproximações, topografia, padrão de tráfego e tipo de movimento desejado. Dentro 

de uma variedade de formas e características das interseções existe uma série de tipos 

entre os quais se ajustam a maior parte dos casos reais. Sendo que os principais são os 

seguintes: 

• Interseções com 3 aproximações, em T ou Y; 

• Interseções com 4 aproximações; 

• Interseções com múltiplas aproximações; 

• Interseções canalizadas; 

• Rotatórias. 

4.2.4.1 Interseções com Três Aproximações 

Uma interseção com três aproximações é chamada de interseção em T ou Y. Quando 

duas aproximações formam uma via contínua e são interceptadas por uma terceira 

aproximação num ângulo entre 70° e 110°, tem-se uma interseção em T. Se o ângulo 
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for menor do que 70° ou maior do que 110°, tem-se uma interseção em Y. A Figura 

4.2 ilustra estes tipos de interseção. 

INTERSEÇ,\0 Y DE TRÊS APROXIMA ÇÕ E S 

INTERSEÇÃO SI~IPLES 

rNTERSEÇÀO T DE TRES APROX!l\IAÇÓES 

FIGURA 4.2 - Interseções Y e T 

4.2.4.2 Interseções com Quatro Aproximações 

Uma interseção com quatro aproximações pode ser perpendicular, oblíqua ou com 

duas aproximações separadas. Se o ângulo de interseção for menor do que 70° ou 

maior do que 110°, tem-se uma interseção oblíqua. Se o ângulo estiver compreendido 

entre 70° e 110°, tem-se uma interseção perpendicular. Uma interseção com duas 
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aproximações separadas, onde o eixo das aproximações opostas não se encontram na 

área da interseção, é chamada interseção assimétrica. A Figura 4.3 ilustra estes tipos 

de interseção. 

INTERSEÇ.\0 SIMPLES 

INTERSEÇ.\0 EM ÀNGULO RETO DE QUATRO APROXfMAÇÕW\ 

lNTliRSEÇÀO Sli\IPLiiS 

JNTERSEÇAO ASSIMÉTRI CA DE QUATRO APROXIMAÇÕES 

FIGURA 4.3- Interseções com quatro aproximações 

4.2.4.3 Interseção com Múltiplas Aproximações 

O termo interseções com múltiplas aproximações é aplicado para descrever junções 

com cinco ou mais aproxünações, como ilustra a Figura 4.4. 



29 

FIGURA 4.4 -Interseção com múltiplas aproximações 

4.2.4.4 Interseções Canalizadas 

Interseções canalizadas são aquelas onde três ou mats aproximações foram 

modificadas com o objetivo de aumentar a capacidade, segurança e flexibilidade dos 

movimentos de conversão. Geralmente, isso é conseguido com o uso de ilhas, 

cantoneiras centrais e sinalização horizontal. A Figura 4.5 ilustra um exemplo de 

interseção canalizada. 

4.2.4.5 Rotatórias 

Rotatória é uma interseção na qual o tráfego se move no sentido anti-horário ao redor 

de uma ilha central, como ilustra a Figura 4.6. 

Corno todas as soluções, este tipo oferece certas vantagens - a circulação é contínua e 

podem ser admitidos todos os giros, mas apresenta também inconvenientes 

consideráveis, tais como: pouca capacidade em relação à área ocupada, percursos 

muitos longos, entrelaçamento e dificuldades sérias para os pedestres. 
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FIGURA 4.5 - Interseção canalizada 

l t 

-
II, Ht\ C ENTRA L --- -

l i 
FIGURA 4.6 - Interseção rotatória 

Em certas circunstâncias a rotatória pode ser a solução mais indicada, como por 

exemplo: 
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• interseções com cinco ou mais aproximações e com intensidade de tráfego 

aproximadamente igual em todas as aproximações; 

• os movimentos de conversão mais importantes chegam a superar o movimento 

direto; 

• áreas extensas e planas; 

• pouco movimento de pedestres; e 

• distâncias suficientemente grandes entre as aproximações para permitir o 

entrelaçamento. 

4.2.5 Análise das Interseções Urbanas 

Segundo o artigo da ASCE ( 1989), a geometria da maioria das interseções urbanas 

não são adequadas para acomodar o raio de giro de grandes canúnhões e o arraste de 

suas rodas traseiras. O raio de giro em muitas interseções são pequenos para 

caminhões grandes. Além disso, curvas fechadas podem provocar danos a carga, a 

menos que, haja uma redução de velocidade, bem abaixo dos veículos de passageiros 

que se encontram na corrente de tráfego. 

Devido as Limitações de espaço e velocidades de operação reduzidas em áreas 

urbanas, o raio de giro das interseções são menores do que normalmente se encontra 

nas rodovias (área rural). A curvatura para acomodar as conversões dependem do 

número e dos tipos de veículos freqüentes no local. 

O manual da AASHTO (1994) relata que na maioria das cidades, o raio de giro das 

interseções são de 1,5 a 9 m, muitos dos quais ficam entre 3 a 4,5 m. Os veículos de 

passageiros que trafegam em baixas velocidades, em faixas de 3 m de largura, 

conseguem fazer uma conversão para a direita em uma interseção com o raio de giro 

de 4,5 m , com poucas possibilidades de invasão da faixa adjacente. Contudo, o 

tráfego destes veículos em altas velocidades, ou de veículos de grandes dimensões em 

baixas velocidades, normalmente, resulta numa invasão substancial da faixa adjacente. 
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1Para assegurar uma operação de tráfego eficiente em vias arteriais, que possuem um 

volume intenso de veículos, é necessário fornecer raios de giro de 4,5 a 7,5 m em 

locais onde o tráfego de veículos de passageiros é maior, e de 9,0 a 15,0 m em locais 

onde é freqüente o tráfego de caminhões e ônibus./ Onde grandes combinações de 

caminhões convergem com freqüência, raios maiores se tornam necessários. 

Os grandes caminhões não são normalmente envolvidos em distribuições locais, mas 

necessitam trafegar em áreas urbanas até chegarem nos terminais ou depósitos de 

carga. De preferência, estes terminais ou depósitos deveriam ser localizados próximos 

as facilidades rodoviárias, que são projetadas para acomodá-los. 

Se for necessário fazer o roteamento destes caminhões em mas locais, para que eles 

cheguem até os terminais, é necessário que seja dada atenção especial para a rede que 

vai ser utilizada. A princípio, esta rede não deve incluir mas estreitas, que tenham 

interseções de raios pequenos ou que seja permitido estacionamento de veículos de 

passage1ros. 

O raio de giro das interseções de mas de mãos duplas tem pequeno efeito em 

conversões para o lado esquerdo, onde a largura das vias arteriais é equivalente a 

quatro ou mais faixas. Nestes casos, geralmente não existe problema de invasão de 

faixas adjacentes. 

A maioria das interseções de vias na área urbana não requer uma geometria especial 

para caminhões, devido ao pequeno número de canlinhões que transitam nestes locais. 

Porém, na maioria das áreas urbanas existem locais específicos com grande 

concentração de caminhões grandes, e estas precisam de um reconhecimento e 

tratamento especial. 

4.3 Redes 

O termo "rede", segundo SHEFFI ( 1985), é normalmente utilizado para descrever 

uma estmtura, que pode ser tanto fisica (por exemplo, mas e interseções, linhas de 

telefones, etc.) como conceitual (linhas de informação ou pessoas, estações de 
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televisão, etc.). Cada uma destas redes incluem dois tipos de elementos: pontos e 

segmentos. Esta informação leva a uma definição matemática de rede, como sendo 

um conjunto de pontos (ou nós) e segmentos (ou arcos) conectados. 

FIGURA 4.7- Exemplo de uma rede 

A Figura 4.7 representa uma rede com 5 nós conectados por 10 arcos. Cada arco 

nesta rede está associado a uma direção de fluxo . Por exemplo, o arco 5 representa o 

tluxo do nó 3 para o nó 2, enquanto que o arco 6 representa o tluxo reverso, 2 ~3 . 

Cada arco de uma rede, normalmente é associado a algum tipo de penalidade que 

afeta o fluxo que o arco possui. As unidades de medida de penalidade dependem da 

natureza da rede e tluxo de cada arco. A penalidade num arco de uma rede pode 

representar distância, custo, tempo e qualquer outra utilidade de medida relevante. A 

rede da Figura 4. 7 é conectada, em outra palavras, é possível ir de qualquer nó para 

os outros, seguindo um caminho (ou rota) na rede. Um canúnho é a seqüência lógica 

de arcos direcionados que leva de um nó a outro. A penalidade ao longo do caminho 

é a soma das penalidades dos arcos que formam o caminho. Um par de nós pode ser 

conectado por mais de um caminho. Por exemplo, na Figura 4. 7 para ir do nó 2 até o 
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4.3.1 O Problema do Menor Caminho 

Segundo PHILLIPS et a/.( 1976), problemas de menor caminho são os mais comuns 

de serem encontrados no estudo de redes de transportes. Eles aparecem ao se tentar 

determinar o menor, mais barato ou mais confiável caminho entre dois ou mais nós 

em uma rede. 

Seja N um conjunto de n nós {1 ,2, ... , n). Cada nó e conectado a todos os demais por 

arcos (i, j), onde i ej pertencem a N e i é diferente dej. Correspondendo a cada arco 

(i, j) existe associado um número não negativo C;j que reflete a penalidade de se 

percorrer diretamente o arco entre i e j. É importante notar que C;j se refere ao arco 

direto entre i e j . Caso não seja possível ir de i diretamente a j, fazemos cu = oo. É 

possível que C;j seja diferente de Cji· O problema é encontrar o menor caminho entre o 

nó de saída e o nó de chegada. 

4.3.2 Algoritmo de Dijkstra 

Segundo CALIPER (1992), o algoritmo utilizado pelo TransCAD para se chegar ao 

menor caminho é o Dijkstra. Este algoritmo é muito conhecido na Pesquisa 

Operacional, e garante a otimização do trajeto calculado, ou seja, garante que não 

existe resultado melhor do que o encontrado, embora possam existir outros resultados 

igualmente bons. 

PHTLLIPS et a/.(1 976) mostra que considerando C;j dados, o algoritmo começa por 

associar um estado (que pode ser temporário ou permanente) e um valor p(k) a cada 

nó k. O estado temporário de um nó qualquer k significa que p(k) representa um 

limite superior para a penalidade total do nó. Já um estado permanente significa que 

p(/c) representa a menor penalidade total possível. 
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4.3.2.1 Passos do Algoritmo 

Passo l : Inicialmente associamos ao nó de partida um estado permanente e p(m) =O. 

A cada um dos outros nós, associamos estados temporários p(k) = cmk. 

Passo 2: EscoU1e-se o nó temporário de menor p(k) para se tornar permanente. Este 

nó se torna o nó m. 

Passo 3: Compara-se cada um dos p(k)'s dos nós temporários com a soma de p(m) 

com cada cmk. O menor destes será o novo valor de p(k). 

Passo 4: Caso todos os nós já sejam permanentes, termina-se o algoritmo. Caso 

contrário retoma-se ao Passo 2. 
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5. AutoTURN UMA APLICAÇÃO DE CAD PARA A 

SIMULAÇÃO DA CONVERSÃO DE VEÍCULOS 

5.1 Aspectos Gerais 

Segundo CARRASCO (1995) o projeto de uma facilidade de transporte, tal 

como uma interseção ou um terminal de caminhão é influenciado pela capacidade de 

giro de um ou mais projetos de veículos e suas curvas de arraste críticas. 

Até a década de 70, o processo típico de projeto incluía o uso de gabaritos plásticos 

de giro dos veículos, para determinar as curvas de arraste críticas de projeto dos 

veículos. Os projetistas colocavam manualmente os gabaritos plásticos para 

determinar a localização das características de projeto apropriadas, tal como meio-fio, 

valeta, ilhas, largura e marcação de faixas e outras características fisicas . 

O advento dos computadores pessoais (PC 's) e de softwares de projeto e desenho 

ajudado por computador (CAD), causou um grande impacto em todas as áreas da 

engenharia. Estes sistemas permitem um processo de projeto e desenho integrados. 

/ 

5.2 ~aracterísticas do Auto TURN 

O AutoTURN é um software gráfico de "CAD - Computa Aided Design" (desenho 

com auxílio do computador), e é escrito na linguagem de programação C. Ele é 

processado no AutoCAD, onde a área gráfica do programa é um plano cartesiano em 

relação a uma origem (0,0,0). Há duas maneiras de se acessar os comandos: digitando 

o nome do comando na área correspondente, situado no rodapé da tela, ou através 

dos diversos menus que o AutoCAD possui. Esta capacidade o torna ideal para se 
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realizar projetos de facilidades de transpotie, pois a determinação da trajetória e curva 

de arraste crítica são importantes elementos nos ajustes e avaliações do projeto de 

cada facilidade. O ambiente CAD é ideal para estes tipos de projeto devido a precisão 

de suas coordenadas. Como resultado ele permite a total automação do processo de 

projeto e desenho. 

O AutoTURN permite que se estabeleça as exigências necessárias para a manobra dos 

veículos e a finalização do desenho no mesmo ambiente de trabalho. Esta vantagem é 

realçada posteriormente pela sua capacidade interativa, porque o usuário pode 

rapidamente refazer uma simulação e comparar as trajetórias de outros veículos. 

Segundo o manual da 1RANSOFT SOLU'l10NS (1992), o AutoTURN produz um 

processo interativo para a definição do veículo a ser estudado, da representação da 

curva de arraste crítica (swept path) e das trajetórias dos pneus dos veículos. Os 

valores de largura de ocupação das configurações são determinados pelo programa 

somando-se o arraste, a largura do veículo e um coeficiente de segurança. 

O AutoTURN determina a locali zação e a orientação do veículo na via, ao longo de 

uma trajetória pré-definida. Essa trajetória representa a mudança de posição do centro 

do eixo direcional dianteiro do veículo, e é desenhada pelo usuário no AutoCAD, 

através do uso de uma combinação de arcos circulares e linhas retas. 

O programa possui um cot~unto completo de veículos adotados pela AASHTO -

American Associa/íon ~f State Highways and 1imlsportation Qfficia/s e RT AC -

The Road and Tramportalion Association of Canada. Mas, existe também um 

conjunto de veículos onde o usuário pode alterar as medidas. O programa gera 

gráficos estáticos e atúmados, resumos de dados de entrada e saída, e gráfico dos 

ângulos dos veículos. 

O Auto'J'URN trabalha com as unidades métricas e britânicas. As dimensões do 

veículo e a sua trajetória podem ser definidas em milímetros, metros, polegadas e pés, 

sendo que elas podem ter unidades diferentes. 

As simulações feitas com o AutoTURN empregam um método de análise incrementai 

(de curva tractrix), através de avanços constantes da unidade tratora. Não são 
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considerados atrito de pneus e condições da superficie da v1a. Os resultados 

mostrados pelo AutoTURN foram verificados em relação às medidas de campo e 

métodos analíticos, e mostraram-se adequados e compatíveis. 

A lógica de como fimciona o programa dentro do AutoCAD é ilustrada na Figura 5.1. 

I 
I 

~ 
I 
I 

I 

AutoCAD 
El\'TRADA 

Edição das dimensões do veículo I SAi DA 

D~'11ho da trajetória do \·eículo I 
E:o.tra~~1o da geometria da trajetória SAi DA 

e 
dimensões do veículo 

Sair do DOS 
Rodar Linguagem C 

AutoTURN 

Calcular os pontos incrementais da ENTRADA 
trajetória do veículo 

CaJ..:u lar os pontos dos eixos do 
\'eículo 

Escrever os pontos dos eixos para o SAÍDA 

arquivo 

AutoCAD 

Importar arqtli\·o " DXB" I El\'TRADA 

FIGURA 5.1- Lógica do AutoTURN 

Fonte: CARRASCO (1995) 

Disco rígido 

I *.0\VG I 

PATHDATAFI L I 

PATII.DXB I 

O programa possui três fases distintas que são: entrada de dados, execução e 

\ resultados. A entrada de dados é processada no ambiente CAD. Primeiramente, as 

dimensões dos veículos são editadas, depois a trajetória do veículo é desenhada. Após 

a entrada de dados o arquivo é preparado para a execução, esta fase é processada na 

linguagem C, onde é realizado os cálculos das coordenadas geométricas; as 
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r coordenadas são calculadas através de pontos incrementais da trajetória e dos eixos 

dos veículos. Os resultados são escritos no arquivo P ATH.DXB, sendo este uma base 

de dados que é importada para dentro do ambiente CAD, para a preparação do 

desenho final. 

Como não é possível para o usuário simular o que realmente acontece na prática, pois 

os motoristas tem maior liberdade para escolher o ponto onde eles vão iniciar a 

conversão, a trajetória adotada e o ângulo de direção, etc., foi adotada a condição de 

que o motorista não posiciona o veículo na via a fim de maximizar o raio de 

conversão. 

5.3 Vantagens 

Este programa tem como vantagens: 

• Devido a operação direta no ambiente CAD, ele elimina a necessidade de importar 

a simulação, como acontece em alguns programas e a verificação manual da curva 

de arraste critica. 

• O programa realça a capacidade de automação de CAD, pois trabaiJ1a diretamente 

na base do projeto (i.e. , no projeto do desenho), produz trajetórias que podem ser 

avaliadas, e permite que mudanças sejam feitas como requer o projeto. 

• Pode ser usado para avaliar manobras de conversão de veículos que estão em fase 

de desenvolvimento. 

• Diferente de gabaritos de conversões, que são geralmente fornecidos para um 

único raio de giro, o AutoTURN pode simular qualquer trajetória geométrica de 

direção, consistindo de curvas circulares e seções tangentes. 

• É fácil de operar e produz saídas relativamente rápidas. 

• Pode determinar a trajetória dos pneus e a curva de arraste crítica. 

• O programa pode identificar manobras em que limitações de gtro são 

provavelmente excedidas. 
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• Pode operar com qualquer unidade de medida, desde que sejam métricas ou 

britânicas. 

5.4 Limitações \ 

Em JENSEN1 apud CARRASCO (1995) contudo, é mostrado que existem limitações 

em potencial para modelos cinemáticos como o Auto1'URN, para simular veículos 

fora dos padrões, como os que possuem múltiplos reboques, veículos onde a 

configuração dos eixos produzam efeitos de fricção significantes para o tamanho do 

arraste, etc. O programa não é indicado para modelar pavimentos de superfícies 

escon·egadias e geladas, que possan1 afetar o arraste. Uma limitação adicional do 

programa é o efeito da velocidade e o resultado de forças centrífugas que agem na 

conversão de um veículo com alta velocidade. Estes efeitos tendem a produzir valores 

menores de arraste do que em manobras com baixas velocidades. 

1 Jesen, L. G. A Mathematical Model for the Low-Spced Offiracking of Articuled Vehicles That 
Includes Tire Mechanics. Tese de Mestrado, Universidade de Calgary, Out. 1987 apud Carrasco, M. 
S. E . Turning Vehicle Simulation: Interactive Computer-Aidcd Design and Drafting Application. 
Transp. Res. Rec., 1500, 1995. 



41 

6. SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG) 

6.1 Aspectos Gerais 

O primeiro sistema que reuniu as características básicas de um SIG foi o 

Canadian Geographic Infonnation System (CGIS), implementado no Canadá em 

1964. Ele foi aplicado para a análise dos dados de inventários de terras. Este sistema 

auxiliou a resolução de problemas ambientais, pois foi utilizado no desenvolvimento e 

planejamento de reabilitação de terras agrícolas canadenses. Em seguida foram 

desenvolvidos os sistemas New York lnformation System em 1967 e o Minnesota 

Land Management lnformation System em 1969. A aplicação destes SIGs restringiu

se às agências federais e estaduais do governo americano e canadense, devido ao custo 

elevado e os problemas de implementação. 

Nas décadas seguintes ocorreram avanços sigruficativos em equipamentos e 

softwares, possibilitando assim o desenvolvimento de sistemas mais potentes e novas 

aplicações. Além disso, os novos equipamentos tiveram redução em seus custos, 

tornando os SIGs uma tecnologia de rápida difusão e aceitação. 

A tecnologia de SIG é utilizada por milhares de organizações em todo o mundo, para 

uma grande variedade de aplicações e trabalhos de diferentes áreas e profissões. Este 

campo tem crescido de 25 a 40 % por ano; os rendimentos da indústria do SIG 

provavelmente excederá um bilhão de dólares nos próximos dois ou três anos, e se os 

negócios continuarem neste ritmo, mais de um milhão de pessoas estarão utilizando 

esta tecnologia até o ano 2000 (Dangermond, 1992). 
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Apesar dos SIGs já existirem há mais de três décadas, a literatura relacionada ao seu 

desenvolvimento é bastante escassa e dispersa, e na sua maioria relata o progresso 

alcançado pelos países desenvolvidos. No Brasil, poucas empresas se destacam pela 

produção técnica nesta área, e quando isto ocorre existe sempre um vínculo com 

instituições públicas, sejam elas universidades ou institutos de pesquisa. Sendo esta 

uma das razões para praticamente não existir literatura em língua portuguesa sobre o 

assunto (Teixeira et ai., 1 995). 

6.2 Definição e Características 

Um SIG pode ser definido como uma coleção organizada de hardware, software e 

dados geográficos desenvolvidos para capturar, armazenar, atualizar, manipular, 

avaliar e mostrar de modo eficiente todas as formas de informação referenciadas 

geograficamente. 

Um SIG pode armazenar dados referenciados geograficamente num formato raster 

(dados espaciais expressados por uma matriz de células ou pixels) ou vetorial (dados 

posicionados na forma de coordenadas x, y), como pontos (nós), linhas (arcos) e 

polígonos (limitados por arcos, fechando uma área). Os SIGs modernos armazenam a 

topologia (posição e a sua relação de vizinhança ou de conexão com outros 

elementos) dos dados mapeados. As informações pertencentes às várias características 

espaciais (como propriedades, tipo de solo ou vegetação, logradouro, distâncias, etc.) 

são armazenadas como atributos em tabelas numa base de dados. Um SIG é 

caracterizado por sua capacidade de integrar camadas de dados orientados 

espacialmente através de aproximações que permitem compartilhar informações para 

a resolução de problemas. 

Os SIGs específicos para transportes são conhecidos como STG-T, e eles possuem 

várias aplicações: 

• Planejamento e operação de rodovias ou trânsito; 

• Gerenciamento de facilidades e sistemas de cadastro; 
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• Análise e relatório de acidentes; 

• Gerência de pavimentos; 

• Planejamento de manutenção; 

• Previsão e modelagem da demanda; 

• Análise de mercado; 

• Avaliação do impacto ambiental; 

• Análise de política e regulamentação; 

• Planejamento de distribuição, roteamento e programação de veículos; 

• Gerenciamento de serviços de emergência. 

Segundo ABKOWITZ (1990) as vantagens dos SIG-T, entre outras são: 

• A fácil atualização dos dados; 

• A descobeiia de informação obtida através de interações entre os atributos de 

transporte; 

• O processamento de uma grande quantidade de dados para avaliação espacial; 

• A habilidade de mudança de escala e projeção, remoção de distorções; 

• A análise de relações espaciais através de aplicações de modelos empíricos e 

quantitativos. 

6.3 Métodos de obtenção dos dados geocodificados 

Um SIG requer dados digitais com coordenadas geográficas. Dll-DlNE ( 1988) lista 

os métodos de se obter os dados geocodificados: 

• Uso de dados digitais já existentes - Nos EUA existe uma quantidade de arquivos 

disponíveis nos departamentos federais e companhias particulares. Estes arquivos 

incluem o U.S. Geological Survey, que é um programa de mapeamento americano, 

que produz mapas digitais em grande, média e pequena escala para os EUA. Sendo 
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que a principal fonte de dados é a National Digital Cartographic Data Base 

(NDCDB) e o US Bureau of Census 71GER (Topologically lntegrated 

Geographic Encoding and Referencing), preparado no censo de 1990 que contém 

todas as ruas e lotes dos EUA. 

• Uso de scanner - o scanner faz uma leitura eletrônica do mapa e o converte para 

uma imagem raster (de pontos). Como o formato raster não pode representar uma 

rede conectada, o mapa deve ser editado, convertido para o formato vetorial de 

arcos e nós através do processo de vetorização, e depois faz-se uma nova edição. 

Este processo tem um melhor resultado quando o mapa que foi "escaneado" tem 

um bom desenho. 

" Uso de GPS -o Nm,igation Satellite Timing and Ranging System (NAVSTAR) 

mais conhecido como sistema global de posicionamento, é um sistema de satélites 

desenvolvido pelo depatiamento de defesa americano. Atualmente, uma 

constelação de 26 satélites está em órbita , sendo que 24 estão em funcionamento e 

2 são de reserva, numa cobertura de 24 horas diárias. Estes satélites fornecem 

informações tridimensionais precisas, dentro de um sistema elipsoidal geocêntrico, 

definido pelo sistema WGS - 84. Para o uso de tais informações, as coordenadas 

deverão ser transformadas para um sistema plano, que permita trabalhar na 

superfície topográfica, como o sistema UTM, que é utilizado pelo software 

TransCAD. Esta tecnologia tem o potencial de oferecer uma velocidade até 6 vezes 

maior do que a digitalização manual. 

• Uso da fotogrametria - as técnicas de fotogrametria fornecem um alto grau de 

precisão, mas elas não são necessariamente mais econômicas do que a digitalização 

manual. Esta tecnologia pode ser utilizada efetivamente· para atualização de bases 

de mapas. 

• Digitalização manual - este método é o mais lento para a entrada de dados numa 

base cartográfica. Ele é apropriado quando não existe potencial de automação, 

normalmente devido a documentos com uma base inferior ou quando o projeto é 

de pequeno porte. 
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6.4 O TransCAD 

O TransCAD 3. O é um sistema de informação geográfica, que roda em ambiente 

Windows e auxilia os profissionais, as empresas, e as instituições a armazenar, 

mostrar, gerenciar e analisar dados de transportes. Ele possui aplicações em níveis 

internacional, nacional, regional, e local e pode ser usado para todos os modos de 

transporte. 

A configuração mínima necessária é: 

• Sistema Operacional Windows 3.1, Windows 3.11 , Windows NT, ou Windows 95~ 

• Processador 80486 ou Pentium~ 

• 16 MB de memória RAM 

• De 30 a 60 MB de espaço disponível no disco rígido 

6.4.1 Aplicações em Roteamento 

O SIG é uma poderosa ferramenta na análise e projeto de rotas, pois ele permite 

mostrar não somente diferentes rotas, mas também a seqüência em que elas são 

construídas, facilitando a compreensão da lógica do projeto de roteamento. Um SIG 

adiciona um nível de inteligência e sofisticação para uma base de dados de transporte. 

Para um segmento de via, um SIG conhece que rotas as cruzam e se existe uma 

interseção. Em vez de se limitar a perguntas textuais, é capaz de responder questões 

de aspecto geográficos diretamente, ajustadas intuitivamente. O analista pode 

perguntar sobre uma série de questões geobaseadas e obter as respostas rapidamente 

de um modo fácil ele entender, codificadas em cores mostradas na tela. 

O TransCAD encontra rotas através de redes de transporte, calcula distâncias, tempo 

de viagem e ainda suporta outras análises e aplicações de modelagem. Uma rede é 

uma estrutura de dados especial do TransCAD, que guarda importantes características 

de sistemas de transportes e facilidades. 
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Uma rede é a representação simplificada de um sistema de transporte. O TransCAD 

permite que sejam colocados no mapa atributos, de maneira que a representação fique 

mais realista possível, permitindo assim que restrições, penalidades e atrasos sejam 

representados, quando são feitas conversões entre ramos de tipos diferentes de uma 

rede. Existe diversos tipos de ocasiões onde esta ferramenta é útil: 

• Quando existem conversões proibidas, por restrições geométricas ou por lei; 

• Quando existem barreiras intennediárias, que obstmem o avanço do veículo de um 

lado para outro de uma rodovia; 

• Quando interseções sinalizadas ou congestionadas, resultam no atraso para o 

tráfego em uma ou mais direções; 

• Quando ocorrem atrasos devido a transição para um outro tipo de ramo (exemplo: 

acessos para rodovias ou praças de pedágio ou túneis). 

6.4.1.1 Menor caminho 

O TransCAD resolve o problema do menor caminho, partindo de um ponto de origem 

até o destino, com qualquer número de pontos intermediários. Como foi mostrado no 

item 4.3.2, o TransCAD utiliza, para encontrar o menor caminho, o algoritmo de 

Dijkstra. 

Quando um problema de menor caminho é resolvido, o TransCAD mostra 

automaticamente o resultado em quatro diferentes modos: 

• O caminho é desenhado no mapa; 

• O caminho é adicionado a um sistema de rotas, de maneira que ele aparece numa 

camada diferente do mapa; 

• O custo de cada caminho é mostrado na tela; 

• Um roteiro, descrevendo o nome das mas por onde passa o caminho encontrado, é 

mostrado num arquivo Windows Notepad. 
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PROCEDIMENTOS PARA A ANÁLISE DE 

COMPATIBILIDADE VEÍCULO x VIA 

Os procedimentos propostos a seguir foram definidos com base numa 

pesquisa realizada na cidade de São Carlos, que está situada no centro do estado de 

São Paulo, possui aproximadamente 170.000 habitantes e dista 230 km da cidade de 

São Paulo. 

r "'\ 
7.1 Etapas 
\ 

A seqüência adotada para a abordagem do problema é apresentada a seguir: 

l. ' Determinação da área de estudo; 

' 
2.1 Escolha dos caminhões; 

3. Desenho das rotas de menor caminho 
r 

4.)Levantamentos de campo; 

/' ' 
5. Desenho das interseções; 

\ 6j Simulação das conversões; 

7J Análise da compatibilidade. 
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Vargas e São Carlos, possui 274 interseções e uma área total de 2,15 kn? Devido ao 

decreto n° 164 de 19 de outubro de 1994 da Prefeitura Municipal de São Carlos, 

dentro desta área só é permitido o tráfego de caminhões na avenida São Carlos, sem 

restrições, entre a rua Raimundo Corrêa e a avenida Getúlio Vargas. E na rua Dona 

Alexandrina, o tráfego de caminhões é proibido em toda a extensão pertencente a área 

de estudo. 

FIGURA 7. L - Mapa de São Carlos, mostrando a área de estudo 
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FIGURA 7.2- Área de estudo 
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A área escolhida possui um grande movimento de caminhões, pois nela se encontra 

um grande número de depósitos, transportadoras, fábricas entre outros serviços. Além 

disso, a avenida Getúlio Vargas é uma das vias de acesso para os veículos oriundos da 

cidade de São Paulo. 

7.1 .2 Escolha dos caminhões 

Os caminhões escolhidos para serem estudados foram os seguintes: caminhão leve, 

caminhão médio, caminhão pesado, romeu e julieta, rodotrem e treminhão, como 

mostra a Figura 7.3 e 7.4: 

1,22 6,10 1,83 

Caminhão Leve: comprimento máximo - 9, 15 m 

largura máxima- 2,60 m 

1,76 8.80 

Caminhão Médio: comprimento máximo - 13,20 m 

largura máxima -2,60 

FIGURA 7.3 Caminhões 
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Camjnhão pesado: comprimento máximo - 20,60 m 

largura máxima - 2,60 m 

FIGURA 7.3 Caminhões 
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5.48 3.38 2.80 

Romeu e Julieta: comprimento máximo - 18,60 m 

largura máxima - 2,60 m 

6.12 

0.84 6.12 0.84 0.84 

6.08 3.10 c.85 

Treminhão: comprimento máximo - 28,80 m 

largura máxima - 2,60 m 

FIGURA 7.4 -Veículos combinados longos 
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1.00 7.58 1.42 1.00 
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Rodotrem: comprimento máximo- 27,20 m 

largura máxima - 2,60 m 

FIGURA 7.4- Veículos combinados longos 
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7.58 

Segundo LAZZAlU & WLTTER ( 199 1) o Artigo 81 do Código Nacional de Trânsito, 

que apresenta as dimensões autorizadas para os veículos, cita apenas largura, altura e 

comprimento máximo. Assim como, a Resolução 63 l/84 do CONTRAN, que trata 

dos veículos articulados com mais de duas unidades. Somente estas dimensões não 

são suficientes para a utilização do AutoTURN. Por isso, as dimensões dos 

caminhões leve e médio foram conseguidas na área de estudo, com auxílio de uma 

trena, e as dimensões dos outros veículos foram retiradas de RUSSO ( 1995). 

Dos seis tipos de caminhões, os dois primeiros vistos na Figura 7.3 são 

fi·eqüentemente encontrados no perímetro urbano, o terceiro é um semi-reboque de 

três eixos, normalmente utilizado para o tra nsporte de cargas de baixa densidade, 

que necessita de autorização especial para o seu tráfego, pois o seu comprimento 

excede o máximo permitido pelo CONTRAN, que é de 19,80 m. Os três últimos 

caminhões vistos na Figura 7.4, apesar, de não serem tão fi·eqiientes, em algumas 

cidades do interior do estado de São Paulo, existe o movimento urbano destes 

veículos, devido: 

• A existência de cidades que são circundadas por usinas de açúcar e álcool (por 

exemplo, Piracicaba, Sertàozinho, Américo Brasiliense, etc. ) ~ 

• A existência de cidades, em locais por onde passam diversas rodovias, sendo que 

essas cidades não possuem anel viário (por exemplo, Piracicaba). 

1.42 
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7.1.3 Desenho das Rotas de Menor Caminho 

Nesta etapa foram traçadas as rotas de menor caminho para os caminhões, com 

auxílio do TransCA/J. Foi utilizada uma base de dados da cidade de São Carlos, que 

foi digitalizada por alunos da pós-graduaçao do Depmiamento de Transpmie da 

Escola de Engenharia de São Carlos - USP. Onde foi necessária a colocação dos 

nomes dos logradouros. 

O ponto de origem de todas as rotas foi o primeiro nó perience a Av. Getúlio Vargas, 

localizado no lado direito e inferior do mapa. Para os caminhões leve, médio e 

pesado, os pontos de destino foram as transporiadoras localizadas na área de estudo. 

Foi utilizada a lista telefônica da cidade de São Carlos para a identificação das 

transpotiadoras. No total foram localizadas 7 transportadoras na área de estudo, 

como é mostrado na Figura 7.5. Após a identificação foram feitas ligações para cada 

transportadora, com o objetivo da confirmação dos seus endereços. Em seguida, as 

transportadoras foram visitadas, para se obter a posição de cada uma delas, em 

relação a quadra onde elas estão localizadas. 
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FIGURA 7.5- Localização das transportadoras 
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Para os veículos combinados (romeu e julieta, treminhão e rodotrem) o ponto de 

destino foi a interseção das ruas São Paulo e 7 de Setembro, como mostra a Figura 

7.6. Sendo portanto esta, uma situação onde foi criada uma rota hipotética, caso estes 

veículos necessitassem atravessar a área de estudo. A Figura 7. 7 ilustra um exemplo 

de rota de menor caminho encontrada pelo TransCAD. 
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FIGURA 7.6 - Pontos de origem e destino da rota para os veículos combinados 

longos 

Transportadora A 

FIGURA 7.7 - Exemplo de uma rota de menor caminho 
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7.1.5 Levantamentos de Campo 

De posse das rotas de menor caminho, foram feitos levantamentos de campo nas 

interseções, onde os caminhões necessitavam fazer conversões, além de outras que 

estavam localizadas em áreas onde havia movimento de veículos de carga, ou que 

apresentavam padrões e configurações diferentes das demais, totalizando 31 

interseções. A Figura 7.8 mostra as interseções pesquisadas. 

FIGURA 7.8 - Interseções pesquisadas 

Os levantamentos de campo foram executados com a TC 400 (teodolito eletrônico), 

da Wild, que tem precisão angular de 6" e, para os cálculos das distâncias 5 mm ± 5 

ppm (parte por milhão = I nun por km), até a distância de 700 m. As i11terseções 

foram levantadas pelo método das irradiações, onde as medidas são tomadas através 

de um EDM (medidor eletrônico de distância) que emprega o laser com comprimento 

de onda conhecido, para a determinação do número completo de ciclos e suas frações, 

através da reflexão em um prisma óptico devidamente calibrado (LElCA, 1995). 

Partia-se de um ponto com visibilidade total sobre a área levantada. As leituras foram 

executadas de maneira a proporcionar o desenho das interseções, através de retas e 

concordâncias em arcos, dentro da precisão exigida pelo AutoCAD. Na equipe de 

campo trabalharam, além do operador, que executava as leituras e anotações de 
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ângulos de distâncias horizontais, um auxiliar de topografia que desempenhava a 

função de porta prisma. 

7.1.6 Desenho das Interseções 

As interseções foram desenhadas com os dados levantados no campo, utilizando o 

' AutoCAD, versão 11. Mesmo sabendo da existência da versão 13, utilizado para a 

edição final elas interseções, foi necessário o uso de uma versão anterior, pois o 

Auto nJRN, que foi o programa utilizado para se fazer as simulações das conversões 

é processado no MS-DOS, e a versão 11 é a última versão do AutoCAD que possui 

esta característica, pois ambos necessitam estar no mesmo ambiente. 

Para o desenho elas interseções foram criadas 2 camadas, no AutoCAD, a primeira foi 

chamada de IRRADIAÇÕES, pois nela foram traçadas linhas com as distâncias e 

ângulos horizontais de cada ponto em relação ao teodolito, que aparece com linhas 

tracejadas na Figura 7.9. A segunda camada recebeu o nome de FINAL, nela foram 

feitas as concordâncias entre retas e arcos, que aparece com linhas cheias na Figura 

7.9. 

FIGURA 7.9- Desenho das interseções 
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7.1.7 Simulação das Conversões 

Uma vez que todas as interseções estavam desenhadas no AutoCAD e observando as 

rotas de menor caminho, foram escolhidas as interseções onde as simulações 

precisavam ser feitas no AutoTURN, para cada tipo de veículo. Para a realização das 

simulações é necessário que se desenJte a trajetória do veículos. Por isso, 

primeiramente foram observados os sentidos de direção das vias que formam as 

interseções estudadas, para que todas as manobras fossem simuladas levando em 

- consideração a segurança. Como resultado, além do desenho da trajetória do veículo, 

pode-se ver o local onde se encontra a maior largura de ocupação do veículo, no 

momento da conversão. A Figura 7.10 mostra um exemplo de simulação. 

FIGURA 7.10- Exemplo de simulação 
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7.1.8 Análise da Compatibilidade 

Nesta etapa foram agrupadas todas as simulações necessárias, para cada rota, e 

através de um exame visual, foi dado um parecer sobre a possibilidade de execução da 

rota de menor caminho, para cada tipo de veículo de carga. Isto é apresentado em 

detalhe no capítulo 8. 
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8. RESULTADOS 

Neste capítulo encontram-se todos os resultados obtidos para as rotas de 

menor caminho e as simulações necessárias. Como foi descrito no capítulo 7, para os 

caminhões leve, médio e pesado é mostrado qual seria o menor caminho da entrada da 

área de estudo até as transpotiadoras localizadas nesta área, junto com as respectivas 

simulações. E para os veículos combinados é mostrada uma rota de menor caminho 

hipotética, caso estes veículos necessitassem atravessar a área de estudo, e as 

simulações dos mesmos. 

8.1 Transportadora A 

Os resultados podem ser visualizados através das Figuras 8.1 a 8.13: 

Transportadora A 

FIGURA 8.1 - Menor caminho para a Transportadora A 
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TABELA 8.1 - Rota n° l 

Manobra Direção Distância 
Distância 

Acumulada 

Começo Oeste na Av. Getúlio Vargas 0.04 km 0.04 k.m 

Conversão a direita Oeste na R. Raimundo Corrêa 1.09 km 1.13 km 

Conversão a direita Norte na R. Major Manoel Antônio de Mattos 0.72 km 1.85 km 

Conversão a esquerda Norte na Av. Comendador Alfredo Malfei 0.16 km 2.00 km 

Conversão a direita Norte na R. Mareolino Lopes 0.20 km 2.20 km 

A medida indicada nas figuras representa o local onde o veículo tem a maJor 

ocupação no momento da manobra. 

FIGURA 8.2 - Conversão do caminhão leve da Av. Getúlio Vargas (pista de mão 

única) para a R. Raimundo Corrêa (mão dupla). 
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FIGURA 8.3 - Conversão do caminhão médio da Av. Getúlio Vargas (pista de mão 
única) para a R. Raimundo Corrêa (mão dupla). 

FIGURA 8.4 - Conversão do caminhão pesado da Av. Getúlio Vargas (pista de mão 
única) para a Raimundo Corrêa (mão dupla). 



5.10 (') 

FIGURA 8.5 - Conversão do caminhão leve da R. Raimundo Corrêa (mão dupla) 
para R. Maj. Manoel A. de Mattos (mão dupla). 

FIGURA 8.6 - Conversão do caminhão médio da R. Raimundo Corrêa (mão dupla) 
para R. Maj. Manoel A. de Mattos (mão dupla). 

61 



62 

6.80 r"l 

FIGURA 8.7 -Conversão do caminhão pesado da R. Raimundo Corrêa (mão dupla) 
para R. Maj. Manoel A. de Mattos (mão dupla). 

FIGURA 8.8 - Conversão do caminhão leve da R. Maj. Manoel A de Mattos (mão 
dupla) para a Av. Com. Alfredo Maffei (mão dupla). 
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FIGURA 8.9- Conversão do caminhão médio da R. Maj. Manoel A. de Mattos (mão 
dupla) para a Av. Com. Alfredo Maffei (mão dupla). 

FIGURA 8.10- Conversão do caminhão pesado da R. Maj. Manoel A. de Mattos 
(mão dupla) para a Av. Com. Alfredo Maffei (mão dupla). 
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FIGURA 8.11 - Conversão do camjnhão leve da Av. Com. Alfredo Maffei (mão 
dupla) para a R. Marcolino Lopes (mão dupla). 

4.l0 n 

FIGURA 8.12- Conversão elo caminhão médio ela Av. Com. Alfredo Maffei (mão 
dupla) para a R Marcolino Lopes (mão dupla). 
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fiGURA 8.13 -·Conversão do C~\minbãc., pesncltl da Av. C~;,m. ,.\Jfrcdo Ma[f~; (mão 

du:pla) para a R. Matcolin-o Lopes (mão dupla). . 

Nesta rota seriam necessárias 4 convcrsacs, sendo ~we. nll Interseção da. R.. Raimundo 

Corrêa com a R. Maj. 1\.1nnad o"\ . de Mattos como c visto nas flgura~ 8 . .5. 8.6 S. 7 

os caminhões pa..~"wlm por cima. do meio-fio, quando f.az.c:m a rnnnobnt Esta rata não 

:poderia ser realizada, levando em considcra.ção os asp-ectos d segurMlça 

8.2 Transpo·rtadora B 

Os resu] ta dos são npresentados através das Figurns 8.14 n S. \ l 
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FIGURA 8.15 • Con•crsl'l do caminhfto lllYe da /\v. Getúlio Vargos (pislfi de mAo 
única) pnrn n lt. llairnundo Corrêa (rnuCI dup1n). 



ú7 

FJGVRA 8. 16 - C~n~er)são do camin~ão médio da Av. Getülio Varg;ss. (pista de mão 
umca p-arn n R.. Ratmundo Corrêa (mJlo dupla) 

FIGURA 8~ 17 ~ ConversãO do caminh!o pesado da Av. Getulio Vargas (pistn de mão 
única) para a Raimundo Corrêa (nliio dupta), 
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corwerSHo~ onde os v~ic.utos _ , r problema Seria ntccs.sàrio rtpl!.flas uma 
llijo reoam a menu r . 
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8.3 Transportadora c 

Os resuJmdo-s são \'tSfos das f'f ...... ,ra 
8 1 0

" s 8 a 8.21· 

Transpof't1dora c 

FIGURA 8. 18 - Meno caminho para a Transportadora C 

TABELA 8. - Rotü nc3 

Dén.~o DL51Am:iíl Distãm.:i!l Manobra 
Acumu.lad:l 

Cwi!__eço Oeste 1!;1 A1•. Gctülio V~ 0.04 km 0.04 km 
Com'ti'Sfo a dircila Ck:stc na R. Raimundo Canêa O.l .Skm OAOkm 
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• . 'PU.unn , ão Je\.·c da \ G . . 
uruc.a para a R.. R · d · • L v.. etuh argas (p~sta de mão 

, mmun o Corrêa (mão d.upl.rt) 

fiGURA 8.20- Conversão do caminhão médio da Av_ Getúlio Vargas (pista de mào 
única) para a R. Raimundo Correa (mão dupla) . 
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FIGURA 821 -Conversão do caminhão pt.,..-..ado da Av. Genilio Vargas pi ta de mão 
única) para a R. Raimundo Corrêa (mão dupla). 

Esta rota poderia ser reafizada pclos cam1nhões. visto que na rota n°3 seria necessário 

apern!S um11 conversão~ onde os caminhões. não encontrariam nenhUIJia dificuldade 

para a realização das manobrns. 

8.4 Transportadora D 

Os resultados obtidos são apresentados pelas Figuras 8 .22 a 8..25: 
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FlGL!RA . 22 - Menor caminh 0 para a Transpo-rtodorn D 

'I'ABEL:\ 8 4 ~Rota Llo 4 . 
t...t.wlobm Di~ 

Distlind::1 
01sl:irn:i3 Arumul.n.da 

Com~ Oc:.<;cc. R.'l A,·. Gt:tülio Vr.ttt?Ps L.J9 k:m L39km 

Co11vc.r:são :JJ diteitl . No.r:te n::J R. Roeba !:'mnbo •t26 L.m l.6~t..lf1 

FIGURA 8.23 -Conversão do caminhão leve da Av. Getúlio argas (pista de mão 
única) para R. Rooha Pombo (mão dupla). 
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Como foi visto nas Figuras 8.23, 8.24 e 8.25, nesta rota os caminhões não poderiam 

realizar as conversões de forma segura, pois seria necessário passar sobre o meio-fio. 

Por motivo de segurança esta rota não poderia ser feita. 

8.5 Transportadora E 

Os resultados são visualizados pelas Figuras 8.26 a 8.29: 

Transportadora E 

R---+--+-+-+---+-+ 

FlGURA 8.26 - Menor caminho para a Transportadora E 

TABELA 8.5- Rota n° 5 

Manobra Dircç.1o Distância 
Distância 

Acumulada 

Começo Oeste na Av. Getúlio Vargas 0.82 km 0.82 km 
Conversão a direita Norte na R Carlos Fleischmau 0.13 km 0.95 km 
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FIGURA 8.27 - Conversão do caminhão leve da Av. Getúlio Vargas (pista de mão 
única) para a R. Carlos Fleisclm1an (mão dupla). 

FIGURA 8.28- Conversão do caminhão médio da Av. Getúlio Vargas (pista de mão 
única) para a R. Carlos Fleischman (mão dupla) . 



75 

FIGURA 8.29 - Conversão do caminhão pesado da Av. Getúlio Vargas (pista de mão 
única) para a R. Carlos Fleischman (mão dupla). 

Para esta rota, somente o caminhão leve consegue realizar a conversão necessária. Os 

demais encontram problemas e precisam invadir o meio-fio para a realização da 

manobra. 

8.6 Transportadora F 

Os resultados são apresentados pelas Figuras 8.30 a 8.33: 
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Transportadora F 
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FIGURA 8.30 -Menor caminho para a transportadora F 

TABELA 8.6- Rota no 6 

Manobra Direção Distância Distância 
Acumulada 

Começo Oeste na Av. Getúlio Vargas l.39 km 1.39 km 
Conversão a direta Norte na R Amadeu Amaral 0.06 km l.45km 

FIGURA 8.31 -Conversão do caminhão leve da Av. Getúlio Vargas (pista de mão 
única) para a R. Amadeu Amaral (mão única). 
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FIGURA 8.32- Conversão do caminhão médio da Av. Getúlio Vargas (pista de mão 
única) para a R. Amadeu Amaral (mão única). 

FIGURA 8.33 -Conversão do caminhão pesado da Av. Getúlio Vargas (pista de mão 
única) para a R. Amadeu Amaral (mão única). 
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Para esta rota, nenhum caminhão consegue realizar a conversão de maneira segura, 

pois todos precisam invadir o meio-fio, para a realização da manobra. 

8. 7 Transportadora G 

Os resultados, com base nas Figuras 8.34 a 8.40, foram os seguintes: 

Transportadora G 

FIGURA 8.34 - Menor caminho para a Transportadora G 

TABELA 8. 7 - Rota n° 7 

Manobra Direçiio Dislância 
Dislância 

Acumulada 

Começo Ocsle na Av. Getúlio Vargas 0.04 km 0.04 km 
Conversão a direila Oesle na R. Raimundo Corrêa 0.75 km 0.79 km 
Conversão a esquerda Sul na R José Barnabé 0.11 km 0.90 km 
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FIGURA 8.35 - Conversão do caminhão leve da Av. Getúlio Vargas (pista de mão 
única) para a R. Raimundo Corrêa (mão dupla). 

FTGURA 8.36- Conversão do caminhão médio da Av. Getúlio Vargas (pista de mão 
única) para a R. Raimundo Corrêa (mão dupla). 
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FIGURA 8.37- Conversão do caminhão pesado da Av. Getúlio Vargas (pista de mão 
única) para a R. Raimundo Corrêa (mão dupla). 

J 5.20 M 

\._ 
--~--

FIGURA 8.38 - Conversão do caminhão leve da R. Raimundo Corrêa (mão dupla) 
para a R. José Barnabé(mão dupla). 
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FIGURA 8.39 - Conversão do caminhão médio da R. Raimundo Corrêa (mão dupla) 
para a R. José Barnabé (mão dupla). 

J 
7.60 1'1 

FIGURA 8.40- Conversão do caminhão pesado da R. Raimundo Corrêa (mão dupla) 
para a R. José Barnabé (mão dupla). 

Para esta rota, os caminhões não encontrariam nenhuma dificuldade para executar as 

conversões, sendo portanto perfeitamente possível realizá-las. 
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8.8 Veículos Combinados 

Os resultados são mostrados pelas Figuras 8.41 a 8.47: 

Rota para Veículos Combinados 

FIGURA 8.41 -Menor caminho para os veículos combinados 

TABELA 8.8 -Rota no 8 

Manobra Direção Distância 
Distância 

Acmuulada 
Começo Oeste na Av. Getúlio Vargas 0.04 km 0.04 km 
Conversão a direita Oeste na R. Raimundo Corrêa 1.67 km 1.72 km 
Conversão a direita Norte na R. São Paulo 1.25 km 2.97 km 
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FIGURA 8.42 - Conversão do Romeu e julieta da Av. Getúlio Vargas (pista de mão 
única) para a Av. Raimundo Corrêa (mão dupla). 

FIGURA 8.43 -Conversão do Rodotrem da Av. Getúlio Vargas (pista de mão única) 
para a R. Raimundo Corrêa (mão dupla). 
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FIGURA 8.44 - Conversão do Treminhão da Av. Getúlio Vargas (pista de mão única) 
para a R. Raimundo Corrêa (mão dupla). 

FIGURA 8.45 - Conversão do Romeu e julieta da R. Raimundo Corrêa (mão dupla) 
para a R. São Paulo (mão única). 
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11.50 1'1 

FIGURA 8.46 - Conversão do Rodotrem da R. Raimundo Corrêa (mão dupla) para a 
R. São Paulo (mão única) . 

FIGURA 8.47- Conversão do Treminhão da R. Raimundo Corrêa (mão dupla) para a 
R. São Paulo (mão útúca). 

Esta rota não poderia de ser feita, pois em todas as conversões necessárias os veículos 

combinados encontram problemas, necessitando invadir o meio-fio para a realização 

da manobra. 
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9. CONCLUSÕES E PROPOSTAS PARA TRABALHOS FUTUROS 

9.1 Conclusões 

• A metodologia empregada no trabalho se mostrou viável, apesar de ser uma primeira tentativa 

de analisar a compatibilidade dos gabaritos dos caminhões brasileiros com a geometria das 

interseções urbanas, podendo até ser empregada em áreas maiores, para o auxílio no 

gerenciamento de tráfego de caminhões que trafegam numa área urbana . 

• O TransCAD, que foi utilizado para achar rotas de menor caminho para os caminhões 

estudados, foi uma ferramenta muito útil e de fácil manuseio. Mas, um detaU1e muito 

importante que deve ser ressaltado, é que a rede onde se procura o menor caminho, deve ter os 

seus arcos e nós conectados. Isso só pode ser observado, utilizando o zoom. Dependendo de 

como foram obtidos os dados geocodificados, pode ser que seja preciso uma reedição de toda a 

rede. 

• O AutoTURN, que foi o programa de simulação utilizado na pesquisa, apresentou algumas 

dificuldades para a sua instalação. A versão utilizada, que é a 2.0, é processada en1 ambiente 

MS- DOS, e apresenta incompatibilidade com o sistema operacional Windows 95. Por isso foi 

necessário desinstalar os demais programas do computador utilizado, deixando apenas o MS -

DOS, o AutoCAD versão 11, e o AutoTURN. Uma vez instalado, não ocorreram problemas 

para a sua utilização, sendo que as simulações eram feitas rapidamente. 

• A etapa de levantamentos de campo foi dificultada devido à necessidade do deslocamento dos 

equipamentos (teodolito eletrônico e prisma) em várias interseções da área de estudo. 
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• Em todas as simulações realizadas, houve a preocupação de mostrar o que aconteceria se o 

motorista, ao realizar a conversão, não invadisse a faixa adjacente. Por isso, onde não havia 

espaço suficiente para a realização da manobra, obedecendo esta exigência, os caminhões 

invadiram o meio-fio. 

• Analisando as rotas de menor caminho, obtidas através do TransCAD, de um total de 7 rotas, 

apenas as rotas n° 2, n° 3 e n° 7 podem ser executadas pelos caminhões leve, médio e pesado, e 

a rota 11° 5 somente o caminhão leve consegue realizar. A menor rota encontrada para os 

veículos combinados, na prática não poderia ser realizada, pois todos os veículos encontram 

problemas para realizar as conversões necessárias. 

• Como as dimensões dos veículos e a geometria das interseções estudadas são reais, e sabendo 

que existe um grande movimento de ca1ninhões nesta área, com exceção dos veículos longos 

para os quais foi criada uma rota de menor caminho hipotética, pode-se concluir que, na 

prática, a maioria das manobras executadas ou invadem a faixa adjacente ou o meio-fio, 

provocando então uma situação de insegurança no tráfego. 

• Foi observado que na área de estudo quase não existe sinalização para auxiliar os motoristas de 

caminhão. As poucas placas existentes não especificam qual o tipo de caminhão que tem o seu 

tráfego proibido. 

• Foram analisadas 7 rotas para 3 tipos de caminhões, e uma rota para 3 veículos combinados 

longos, provocando 24 situações. No total 30 conversões foram analisadas. Na verdade, uma 

infmidade de rotas de menor caminho poderiam ser simuladas, pois a área de estudo possui 274 

interseções, porém isso iria requerer equipes de campo e de projeto, necessitando auxílio da 

Prefeitura ou de empresas especializadas. 

9.2 Propostas para Trabalhos Futuros 

• Análise das desobstmções verticais para o tráfego de caminhões em áreas urbanas. 

• Análise do desempenho de caminhões na corrente de tráfego urbano, visando uma boa fluidez 

no tráfego. 
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• Estudo de facilidades para o acesso de caminhões na área urbana. 

• Implantação de sinalização restritiva para caminhões na área urbana. 
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APÊNDICE - GEOMETRIA DAS INTERSEÇÕES 



2 

INTERSEÇÃO 1 

LEVANTAMENTO DE CAMPO 

INTERSEÇÃO 1 

PONTO VISADO ÂNGULO HORIZONTAL DISTÂNCIA HORIZONTAL 
1 o o 7.71 11\ 

2 06°00 ' 12" 7.56 lll 

3 140°48 '09" 7.02 111 

4 23°06'42" 6.0 I m 

5 29°18'08" 4.92 111 

6 177°24'42" 11.99 lll 

7 150°42'46" 16.58 1\l 

8 74°33'3 1" I 0.43 m 

9 66°48'42'' 11.27 m 

10 62°54'27" 12.68 lll 

11 65°02'56" 14.64 1\l 

12 70°25' 16" 17.47 1\l 

13 67°08' 10" 31.59 lll 

14 47.19'57" 20.51m 
15 4-l0 05'03" 19.56 lll 

16 39°27' 19" 19.28 lll 

17 36° 10'3 1" 19.87 1\l 

18 33°38 '58" 21.30 m 

19 23°28'30" 33.51 lll 

20 09°39'47'' 34.21 111 

2 1 12°00 '57" 19.86 1\l 

22 11°47'53" 16.98 m 

23 09°36'47" 15.92 Jl1 

24 05°30'20" I 5.56 m 

25 359°35' 15" 15.67 IH 



3 

INTERSEÇÃO 2 

LEVANTAMENTO DE CAMPO 

INTERSEÇÃO 2 

PONTO VISADO ÂNGULO HORIZONTAL DISTANCIA HORIZONTAL 

1 o o 27.47 111 

2 353°12'53" 18.9R 111 

3 318°48'44" 10.29 111 

4 308°11 ' 06" 9.13 111 

5 299° 17'59" 8.00 111 

6 294 °53 '07" 7.29 111 

7 134°07'06" 17.2 1 lll 
g 157°47'53" 19.98 1\l 

9 254° 15'25'' 1 1.94 m 
lO 255°54' 17" 12.88 m 
I 1 254° 11 '59" 14.48 m 
12 248°55'58" 16.72 m 
l3 223°45' 48" 35.0 1 m 
14 234°39'27" 38.99 m 

15 262°07'26" 24.73 m 
16 274°3 1 ' 56" 23.00 m 
17 279°34'25" 22. 98 Jll 

18 282°30'27" 23.69 m 

19 285°49'24" 25.27 lll 

20 296°56' 22" 48.00 lll 

21 306°57' 12" 57.40 m 

22 304°4 1' 12" 24.60 111 

23 306°37'23" 22.34 m 

24 310°09'24" 20.85111 

25 3 18°15'23" 20.74 m 
26 336°23 ' 57" 25.00 m 
27 35 1°47'57" 44.36 111 



INTERSEÇÃO 3 

LE VANTAMENTO DE CAMPO 

INTERSEÇÃO 3 

PONTO VISADO ÂNGULO HORIZONTAL DISTÂNCIA HORIZ ONTAL 
I o o 18.65 lll 

2 316°57'24" 4. 13 lll 

3 285°54'58" 2.70 1\\ 

4 201°18'72" I. 75 111 

5 159°28 '47" 2.29 m 
6 106°42'46" 18.80 1\\ 

7 137°5 1' 12" 16.43 lll 

8 182°43 '55" LO.OO m 

9 195°24'35" 10.47 1ll 

lO 202°55 '02" 12.4 1 1ll 

11 203°13'22" 14.87 111 

12 196°32 '05" 30.68 111 

13 2 10°49 '09" 32.1 2 11\ 

14 229°14' 17" 17.94 lll 

15 235°49'49" 16.88 11\ 

16 243°28'26" 17. 15 111 

17 248°48 '30" 18.71 lll 

18 262°52' 19" 32. 13 1ll 

19 277°02 '55" 30.44 1\\ 

20 273°45 '28" 16.02 111 

21 276°16 '08" 13.08 1\\ 

22 284°38 '06" I 1.68 m 
23 297°25 '03" 11.75 m 
24 340° 18'56" 22.45 lll 



5 

INTERSEÇÃO 4 

LEVANTAMENTO DE CAMPO 

INTERSEÇÃO 4 

PONTO VISADO ÂNGULO H ORIZONTAL DISTÂNCIA HORIZONTAL 

1 o o 14. 10 111 

2 305°28'47" 2.28 lll 

3 243 °26' 10" 1.88 111 

4 200°02' 26" 2. 15 111 

5 160°22'55" 2.85 111 

6 L08°15' 4 1" 14.84 111 

7 135°05'47" 17.40 m 

8 180°45 ' 53" 10.57 lll 

9 190°23' 37" 10.89 lll 

lO 195°5 1 '02" 12.07 lll 

li 196°42 ' 49" 13.97 lll 

12 192°32' 14" 28.25 1\l 

13 207°56 ' 23" 29.27 rn 
14 223°06'05" 17.27 rn 
15 228°3 1 ' 5 1" 16.0 1 lll 

16 233° 18 ' 5 1" 15.85 lll 

17 237°39 ' 39" 16 .33 U\ 

18 257°49'39" 30.08 111 

19 273°03 ' 58" 27.93 lll 

20 267°18 ' 15" 12.80 lll 

2 1 268°01 '29" 11.69 111 

22 273°03'53" 10.42 m 
23 284°0 1' 11" 9.88 111 

24 333°38'25" 17.26 111 



6 

INTERSEÇÃO S 

R~to. Rl.\lmmdo Cot' I' E'O. 7.6 m 

5.27 

LEVANTAMENTO DE CAMPO 

INTERSEÇÃO 5 

PONTO VISADO ANGULO HORIZONTAL DISTÂNCIA HORIZONTAL 
1 o o 30.14 m 

2 183°21 '29" 38.86 m 

3 194°49'36" 39.13 m 

4 215°02 '37" 15.88 m 

5 220°3 1 '09" 14.1R m 

G 227°36'42" 13.52 lll 

7 237° 12 '37" 14.13 lll 

8 276° 18'35" 28.75 m 

9 289°44 '06" 21.24 111 

10 283°00'54" 14.38 m 
11 281°45'53" 1 2.3~ 111 

12 284°40'43" 10.93 1\l 

13 295°55 '00" 9.9 \m 

14 310°39'03" 11.1 4 111 

15 345°58'07" 3 1.77 1\l 



7 

INTERSEÇÃO 6 

LEVANTAMENTO DE CAMPO 

INTERSEÇÃO 6 

PONTO VISADO ÂNGULO HORIZONTAL DISTÂNCIA HORIZONTAL 
1 o o 26.40 m 

2 328°27'55" 3.5R IH 

3 166°55'20" 2.60 m 

4 11 7°05 '37" 6.24 111 

5 89°06'55'' 9.94 11\ 

6 66° 11 , 16" 11.0 1 lll 

7 28°42'04" 24.65 lll 

8 71°5 1'59" 18.97 111 

9 79° 16'54" 19.80 Jll 

lO 8 1°25'24" 21.3 1 11\ 

11 78°15'32" 29.37 Jll 

12 92°34'32" 3 1.06 m 

l3 135°08' 10" 13.67 lll 
14 128°53 '59" 13.10 m 

15 161°09'48" 14.6 1 m 

16 167°06'37" 19.06 Jll 

17 161°46'50" 54.46 m 

18 170° 16'43" 54.76111 
19 175°38'26" 37.57 m 

20 178°06 '34" 35.92 m 

21 UQ0 l5'38" 36.62 lll 
22 183°07'46" 38. 15 lll 
23 181°57' 17" 60.86 11\ 

24 188°50'42" 60.96 lll 
25 192°33'48" 43. 15 m 
26 194°2 1'29" 40.08 lll 



8 

LEVANTAME NTO DE CAMPO 

INTERSEÇÃO 6 

PONTO VISADO ÂNGULO HORIZONTAL DISTÂNCIA HORIZONTAL 

27 197°40 '43" 37.72 IH 

28 201°32'07" 36.72 IH 

29 206°57'59" 36.56 11\ 

30 223°46 '55" 44.18 m 

3 1 23 1°27'58" 37.52 IH 

32 215°42' 13" 29.24 11\ 

33 211°07'36" 26.70 lll 

34 208° 10'26" 23 .74 lll 

35 207°45'56" 20.73 11\ 

36 211 °34'59" 17.58 IH 

37 299°43 '03" I 0.47 m 



PONTO VISADO 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

lO 

11 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

INTERSEÇÃO 7 

Co ôe do Pin\'101 

7.~ 

.52 n 

g 
~. 
11\ 
~ g 
( 0 
o 

2.59 m 

LEVANTAMENTO DE CAMPO 

INTERSEÇÃO 7 

ÂNGULO HORIZONTAL DISTANC IA HORIZO NTAL 
o o 17.34 lll 

322°03 ' 34" 2.84 lll 

260° 13 '38" 2.12 m 

227°0~ ' 30" 2.45 m 

195°53 ' 29'" 2. 75 lll 

164°48 '53" 3. 17 m 

108°37'53" 14.16 lll 

133°3 1 '00" I 8.22 m 

172°29'57" 11.20 lll 

186°57'59" 10.96 lll 

193°59 '42" 11.9 1 m 

195°02'43" L3.38 m 

190°34 'O.f' 30.79 lll 

204°49' 50" 31.86 ll1 

220°43' 47" 17.56 m 

226°21 ' 54" 15.93 Lll 

230°57'30" 15.87 m 

235° 16 '48" 16.68 m 

258°52 '03" 35 .83 lll 

272°25 , 57" 33.95 m 

265°28 '09" 13.27 m 

264°56 ' 12" 11.45 ll1 

27 1°0 1 ' 39" 9.98 lll 

278°52 ' 38" 9.78 m 

339°30 ' 11" 2 1.63 lll 



lO 

INTERSEÇÃO 8 

LEVANTAMENTO DE CAMPO 

INTERSEÇÃO 8 

PONTO VISADO ÂNG ULO HORIZONT AL DISTÂNC IA HORIZONTAL 

I 262°2 1'04" 8.39 lll 

2 277°39 '07" 7.49 lll 

3 295°45'22" 6.53 m 

4 314°40 ' 17" 4.99 111 

5 352°38'56" 2.36 111 

6 106°59 '48" 18.65 m 

7 255°35 ' J O" 19.20 lll 

8 282°5 1 '30" 15.52 m 

9 289°58'58" 15.27 1\\ 

lO 295°4 7' 52"' 15.89 111 

11 297°30'25" 17.76 1\\ 

12 294°56 '39" 36.72 Jll 

l3 307°08'24" 38.03 1\\ 

14 318°29 ' 14" 21.64 1\\ 

15 320°33'53" 20. 101\\ 

16 323°56'53" 19.25 111 

17 330°15' 15" 19.32 lll 

18 333°18'53" 20.04 m 

19 353°10'05" 30.61 m 

20 359°25'08" 17.91111 

2 1 353°49'35" 14.71111 

22 350°00' 18" J 3.26 lll 

23 347°56'3 1" 11.78 m 

24 351° 12'2 1" 10.23 lll 

25 358°37'37" 9.45 lll 

26 88°40 '43" 20.56 lll 



IL 

INTERSEÇÃO 9 

~ ;o 

~ 
() 
o ~ ? 3 
::!: :;· 
.... õ' 

~ ::J 
o 

o g 
'!:: 

" e. ... 
~ 

o 

4.78 

LEVANTAMENTO DE CAMPO 

INTERSEÇÃO 9 

PONTO VISADO ÂNGULO HORIZONTAL DJSTANCIA HORIZONTAL 
1 o o ~·U5 111 

2 359°05'22" 30.42 111 

3 158°50'35" 27.95 lll 

4 359°50' 10" 25.7 1 m 

5 03°23 '22" 24.02 l1l 

6 09°27'53" 23.54 11\ 

7 27°3 1 ' 23" 25.98 111 

8 38°00'23" 20.47 l1l 

9 17°35'57" 17.05 111 

lO 09°38' 13" 16.45 111 

11 02°32'42" 15.27 111 

12 355°50'52" 12.85 l1l 

13 353°00 '29" 9.85 111 

14 337°23 '35" 3.65 m 

15 190° 12'41" 10.57 111 

16 188°38 '20" 11.96 111 

17 185°10'41 " 12.76 111 

18 18 1°00 '46" 13.02 111 

19 139°34 '09" 17.55 m 
20 145°39'58" 23.5 1 111 

21 177°08 '00" 19.23 m 

22 182°06 '51" 19.35 m 

23 185°32'35" 20.34 lll 

24 185°58 '30" 21.66 lll 
25 184°59'27" 32.55 l1l 

26 196°04' 11" 40.88 Jll 



12 

LEVANTAM.ENTO DE CAMPO 

INTERSEÇÃO 9 

PONTO VISADO ÂNG ULO HORIZONTAL DISTANCIA HORJZONTAL 
27 201°42'08" 29.39 lll 

2R 203°20'42" 27.48 lll 

29 207°00'00" 25.72 lll 

30 206°57'20" 25.77 lll 

31 213°51'53" 25.17 lll 

32 2 19°19' 17" 26.58 LI\ 

33 234°45' 10" 35.45 lll 

34 235°56'33" 23.53 m 

35 228°32 '53" 19.80 lll 

36 225°21'08" 18.29 m 

37 224°07'36" 16.08 m 

38 228°47' lO" 13.63 m 

39 253°50'39" 10.38 m 

40 280°28 '45" 10.07 m 

41 289°55'45" 11 .08 m 

42 296°43' 45" 13.35 m 

43 298°57'59" 18.33 m 

44 289°49 ' 10" 27.92 m 

45 300°06' 14" 29.68 lll 

46 3 13°09 ' 16" 20.26 lll 

47 3 19°34'28" 14.64 m 

48 330°36'02" 18.87 111 

49 300°52' 13" 30.04 lll 

50 3 11 °04 '08" 36.35 m 

51 328°54' 45" 27.57 m 

52 335°3 1 '42" 26.62 m 

53 339°56 ·os·· 27.52 lll 

54 342°25 ' 27" 29.40 m 

55 347°36 '52" 39.62 Jll 



13 

INTERSEÇÃO 10 

LEVANTAMENTO DE CAMPO 

INTERSEÇÃO 10 

PONTO VISADO ÂNGULO HORIZONTAL DISTÂNCIA HORIZONTAL 
1 o o 2 1.40 lll 

2 33°44 ' 17" 4.98 111 

3 62°08 '31" 3. 11 1ll 

4 122°46'33" 2.42 lll 

5 179°42'34" 3.94111 

6 228°35 ' 12" 10.60 1ll 

7 2 15°23 '43" 21.4 1 m 
8 158°3 1 '31" 11.70 111 

9 152°40'07" 12.28 lll 

10 148°07' 15" 13.67 1ll 

ll 147°37' 13" 14.69 m 

12 15 1 °46'5 1" 22.66 1\1 

13 135°10 '44" 26.87 lll 

14 120°0 1' 19" 17.37 lll 

15 11 5°40'39" 16.84 lll 

16 lll 00 1 ' 06" 17.44 m 

17 89°26'27" 33.30 1\l 

18 75°46'53" 30.50 Ill 

19 80°07'05" 18. 10 m 

20 77°05'06" 15.82 m 
2 1 69°13' 17" 13.88 m 
22 57° 19' 58" 13.32 11\ 

23 26°35 ' 13" 20.35 lll 



PONTO VISADO 
J 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

li 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

INTERSEÇÃO 1 1 

8.96 
;;u 
c 
o 

~ 
3' 
c 
::3 
a. o 
o 
o 
~ 
o 

.00 tn 

I . o 
Saverio ia orle 

m Rua 

.04 rn 

LEVANTAMENTO DE CA1\1PO 

INTERSEÇÃO JJ 

ÂNGULO HORIZONTAL DlSTÂNCIA H ORIZONTAL 
o o 14. 14 lll 

343°00' 15" 3.27 lll 

2 19'06'09" 2. 19 m 

214°35'48" 4.22 1\1 

226°57'3 1" 7.6 1m 

233°29' 13" 8.85 lll 

243°0 1 '39" 11.46 1\1 

230°41 '26" 22.37 m 

224°~0 '37" 2 l.IOm 

217°40 '56" 21.15 1\1 

208°36' 10" 24.03 m 

200°39 '33" 32.5 J 1\1 

186°28' 13" 30.71 m 

189°28 ' 16" 21.90 lll 

188°55 ' 18" 18.01m 

183°42 '55" 15.53 11\ 

173°02 '34" 14.15 m 

155°35'36" 15.27 m 

123°46'56" 24.78 IH 

106°59'07" 17.57 1\1 

112°49'38" 13.02 nt 

l l~ooro9" IOA8 nt 

108°55'4 1" 8.25 111 

94°30'38" 6.88 nt 

30°42 '58" 15.42 nt 

I ~ 



15 

INTERSEÇÃO 12 

7.2 
m Rua Son,uel de Carva lho 

LEVANTAMENTO DE CAMPO 

INTERSEÇÃO 12 

PONTO VISADO ÂNGULO HORIZONTAL DISTÂNCIA HORIZONTAL 
I o o 19.59 11l 

2 D0°23'0 1'' 2.59 IH 

3 242°03'3 1" 0.75 m 

4 136°26'57" 3.25 m 

5 119°23 '08" 4.64 lll 

6 82°36'54" 19.05 m 

7 102°04 ' 12" 22 .89 1\\ 

8 171°40'58" 11.41m 

9 182°30'25" 12. 14 1\\ 

lO 188°05'55" 13.38 m 

11 189°36'26" 15.80 11l 

12 186°52'53" 32.01 1\\ 

13 199°4 1 ' 22" 32.65 m 

14 214°2 1 '37" 17.38 1\\ 

15 223°55'46" 14.78 lll 

16 235°02 '0 1" 14.46 m 

17 2 15° 15' 14" 15.95 m 

18 260°55 '45" 32.08 lll 

19 273°4 1 '25" 23 .31 lll 

20 273°41 '25" 15.37 m 

2 1 276°56' 17" 12.20 lll 

22 289°44'06" 10. 12 m 

23 306°57'21" 10.38 lU 

24 342°49'46" 23.75 m 



16 

INTERSEÇÃO 13 

LEVANTAM ENTO DE CAMPO 

INTERSEÇÃO 13 

PONTO VISADO ANGULO HORIZONTAL DISTÂNCIA HORIZONTAL 

1 o o 10.67 111 

2 333°13'42" 2. 97 lll 

3 273°47'29" 1.20 111 

4 122°17' 14" 2.89 Jll 

5 107°24 '43" 10.00 lll 

6 126°37'37" 24.51 m 

7 177°36'08" Y.33 m 

8 190°16'07" 9.4 1 111 

9 197°47'20" 10.94 lll 

lO 197°26'39" 13.40 lll 

11 194°00'29" 25.75 lll 

12 2 10°4 1'44" 27.26 m 

13 226°07'35" 16.44 lll 

14 237°43'25" 14.35 11\ 

15 253°33 '04" 16.79 m 

16 258°12'23" 21.39 IH 

17 255°2 1 ' 39" 28.20 m 

18 246°47'36" 36. 19 111 

19 254°38'00" 40.40 m 

20 350°24'25" 34.21 m 

2 1 33 1°08 '52" 18. 11 1ll 

22 294°26' 18" 18.46 1\\ 

23 286°09'50" 17.56 Jll 

24 282°0 I '47" 14.97 1\\ 

25 285°04 '36" 11 .48 Jll 

26 30 1°07'57" 10.57 111 



17 

INTERSEÇÃO 14 

LEVANTAMENTO DE CAMPO 

INTERSEÇÃO 14 

PONTO VlSADO ANGULO HORIZONTAL DISTÂNCIA HORJZONTAL 
I o o 18.07 lll 

2 281° 10' 18" 3.44 lll 

" J 235°45'39" 3.25 lll 

4 180°37'52" 3.34 lll 

5 98°32'01 " 1 1.98 lll 

6 84°40' 18" 20.42 lll 

7 65°20'01" 34.59 lll 

8 72°03 ' 14" 4 1. 9J lll 

9 122°49' 46" 21.6 1 IH 

lO 129°20'59" 22.59 m 

1 I 132°38'02" 25.74 111 

12 131°47'33" 50.29 m 

13 141°36 '35" 50.09 lll 

14 179°23 '28" 14.04 111 

15 192°02'09" 14.38 lll 

16 195°42 '47" 16.92 lll 

17 193°02 '50" 19.16m 

18 185°09 '42" 29.0 I m 

19 194°52'51" 31.7lm 

20 2 16°55'27" 17.4 1111 

2 1 223°05 ' 21" 16.83 lll 

22 230°28'22" 18.50 1\\ 

23 246°54' 18" 37.3 1 lll 

24 258°02. 57" 31.82 lll 

25 253°3 4'25" 14.82 IH 

26 260°45'50" 10.38 lll 

27 273°20' 18" 9.52 lll 



18 

LEVANTAMENTO DE CAMPO 

INTERSEÇÃO 14 

PONTO VISADO I ANGULO HORIZONTAL I DISTANCIA HORIZONTAL 
28 l 346°32'32" I 22.95 m 
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INTERSEÇÃO 15 

Rtto Oominqos 1/endonc<J 

3.04 m 

LEVANTAMENTO DE CAMPO 

INTERSEÇÃO 15 

PONTO VISADO ÂNGULO HORJZONTAL DISTANCIA HORIZONTAL 
1 o o 28.45 lll 

2 359°07' LG" 21.86 Jl\ 

3 00°56'45" 19.79 IH 

4 06° 11 ' 53" I 8.60 m 

5 06° 15'35" 11.35 m 

G 358°13 '56" 10.84 IH 

7 353°06'21" 9.19m 

8 192°15'22" 10.19 Jl\ 

9 180°30' 14" 32.72 IH 

10 188°02 '53" 35.65 m 

li 198°38 '06" 22.3 1 m 

12 203°53 ' 55" 2 1.07 ll\ 

13 209°07'03" 21.5-t lll 

14 2 11°44' 43" 22.87 111 

15 219° 16'09" 3 1.66 111 

16 233°40'31" 30.35 ll1 

17 23 1°07'30" 18.00 IH 

18 23 1°35'52" 14.70 ll1 

19 245°24'03" 12.01m 

20 259°54'02" 12.81 IH 

2 1 309°20'00" 52. 11m 

22 3 18°41 ' 38" s 1.29 1\\ 

23 3 13°46 '25" 19.78 Jll 

24 316°54'49" 17.501H 

25 324°57'20" 16.99 lll 

26 331°5 1' 19" 18.28 m 
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LEVANTAMENTO DE CAMPO 

INTERSEÇÃO 15 

PONTO VISADO I ÂNGULO HORIZONTAL I DISTÂNCIA HORIZONTAL 
27 I 338° 15'50" I 22.62 ll1 



2 1 

INTERSEÇÃO 16 

L EVANTAMENTO DE CAMPO 

INTERSEÇÃO 16 

PONTO VISADO ÂNGULO HORIZONTAL DISTÂNCIA HORIZONTAL 

I o o 7.84 lll 

2 324°05 ' 22" 3.16 IH 

3 287°16'48" 2.23 1l\ 

4 2 16°55'54" I.R3 m 

5 159°18 ' 45" 2.82 lll 

6 113°2 1 '48" 13.13m 

7 139°2 1 ' 48" .16.39 ll1 

8 170°09 ' 15" 10.6 1 m 

9 177°36 '51" 10.25 1\1 

10 185°24 'OR'' 10.78 m 

li 188°38'3 1" 12.34 ll1 

12 193°49'55" 21.06 Jll 

13 209°57'49" 2 1.84 m 

14 2 17°34 ' 15" 13.90 11\ 

15 22 1°56 '41" 12.6 1 lll 

16 229°40'34" 12.34 lll 

17 23~006 ' 12" 13. 14m 

18 255°20' 12" 2 1.75 m 

19 276°04' 11" 22.28 lll 

20 274°03'3 1" 16.88 lll 

21 274°46 '20" 14.40 m 

22 28 1°50 '02" 11.77 lll 

23 293°19 '44" 10.79 lll 

24 32926'07" 13.67 m 
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INTERSEÇÃO 17 

LEVANTAMENTO DE CAMPO 

iNTERSEÇÃO 17 

PONTO VISADO ÂNGULO HORIZONTAL DISTÂNCIA HORIZONTAL 
L o o 13.97 m 
2 285° 14'02" 2.45 m 

3 247°49'54" 2.86 lll 

4 227°22' 16" 3.58 lll 

5 202°49'39" 3.63 IH 

6 112°36'47" 15.47 m 

7 135°59'38" 19.39 m 
8 179°59'39" 11.61m 

9 191°3 1'26" 12.05 lll 

10 197°01 ' 40" 13.61 lll 

li 198°00'45" 15.96 m 

12 194° 11 ' 07" 30.58 lU 

13 208°46'37" 32. 13 lll 
14 220°50'06" 20.27 m 

15 225°25'06" 18.03 m 

16 230°55'30" 17.04 m 
17 237°34'56" 17.56 1\\ 

18 241°52 '27" 18.90 lll 
19 257°49'34" 3 1.04m 
20 272°39'39" 29.03 lll 

21 266°05 , 43" 15.12 1\\ 

22 263°07'55" 12.57 m 
23 263°05'01" 11.28 lll 

24 270°5 1 '55" 10.59 lll 
25 287°34'0 1" 10.69 lll 
26 33 1°55'23" 17.24 Jll 
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INTE RSEÇÃO 18 

LEVANTAMENTO DE CAMPO 

INTERSEÇÃO 18 

PONTO VISA DO ÂNGULO HORIZ ONTAL DISTÂNCIA HORIZONTAL 

1 359°59 '06" 8. 75 ll1 

2 314°47' 31" 3. I I m 

3 277°08'49" 2.78 lll 

4 246°46'42" 3.25 111 

5 225° 14'42" 3.08 111 

6 125°24 '40" 9.22 lll 

7 157°59 '01" 12.33 1\\ 

8 185°09 '27" 9. 76 lll 

9 197°44' 12" 9.53 m 

10 206°41 '25" 10.47 m 

li 209°38 '27" 12. 12 m 

12 208°13 ' 52" 13.70 ll1 

13 203° l3'59" 26.68 m 

14 220°08'05" 28.82 m 

15 234°32 '54" 18.25 111 

16 237°57'55" 16.95 ll1 

17 244° 12' 15" 15.68 m 

18 249°40' 40" 16.46 lll 

19 263°57'2 1, 25.35 lll 

20 282°04'46" 22.37 l1l 

21 279°08'08" 14.49 m 

22 278°07'00" 13.02 m 

23 279°35'29" 11.70 lll 

24 291° 10'54" 10.92 l1l 

25 336°28 '57" 16.47 l1l 
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INTERSEÇÃO 19 

LEVANTAMENTO DE CAMPO 

INTERSEÇÃO 19 

PONTO VISADO ÂNGULO HORIZONTAL DISTÂNCIA HORIZONTAL 
1 o o 20.78 lll 

2 308°47' 13" 3. 16m 

3 26 1°3 1'44" 2.84 IH 

4 237°59'23" 2.86 11\ 

5 2 19°09' 17" 2.67 lll 

6 104°46'58" 18.81m 
7 123°2 1 '22" 21.95 11\ 

8 179°07'55" 9.39 lll 
9 189°53 '20" 9.35 IH 

lO 196°10' 17" 9.93 11\ 

li 200°23'36" 11.74 tn 

12 191 °06'30" 42.6 1 11\ 

13 202°03 '47" 43.22 lll 
14 224°59'00" 17.90 lll 

15 230°23'5 1" 16.62 11\ 

16 236°53 '26" 16.37 lll 
17 242°03'49" 16.79 11\ 

18 246°04 ' 10" 18.31 IH 

19 26 1°56'44" 35.54 11\ 

20 273°38 '42" 33.95 lll 

21 267°39' 13" I 3.59 m 
22 266°48'29" 11.93 1\\ 

23 27 1°07'49" 10.91 lll 
24 347°15'35" 31.28 11\ 



---------R~,lo !<ui :soroooso 

INTERSEÇÃO 20 

7.8 m 

0.70 m 
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LEVANTAMENTO DE CAMPO 

INTERSEÇÃO 20 

PONTO VISADO ÂNGULO HORIZONTAL DISTÂNCIA HORIZONTAL 
1 o o 20.98 lll 

2 308°38'36" 2.81 ll1 

3 267°03 ' 28" 2.26 ll1 

4 212°36' 45" 2.30 ll1 

5 182°39'22" 2.74 lll 

6 106°14 ' 14" 16.86 lll 

7 128° 18 '22" 19.3 lm 

8 177°39'57" 10.20 Jll 

9 187°28'45" 10. 15 m 

10 195°15 '44" 11.25 lll 

li 196°39'09" 12. 94 ll1 

12 190°50' 13" 30.96 m 

13 205°05 '06" 3 1.89 ll1 

14 224°52 '0 1" 16.37 ll1 

15 229°49'59" 14.79 lll 

16 23 1°46 '44" 14.60 ll1 

17 233°43' 16" 14.85 11\ 

18 254°03 '30" 26.19 lll 

19 271° 13'03" 27.99 Jll 

20 265°01 '23" 13.49 lll 

2 1 267°38 '20" 10.85 m 

22 273°20'54" \0.17 11\ 

23 334°26 '56" 19. 12 m 

25 
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INTERSEÇÃO 21 

LEVANTAMENTO DE CAl\'lPO 

INTERSEÇÃO 21 

PONTO VISADO ÂNGULO HORIZONTAL DISTÂNCIA HORIZONTAL 

I o o 36. 19 111 

2 12°04 ' 11" 20.95 1\\ 

3 19°34'29" 18.48 1\\ 

4 26°54 '48" 18.05 111 

5 34°23 ' 37" 19.46 lll 

6 53°45 '44" 35.22 1\\ 

7 67°43 ' 13" 32. I 9 111 

8 59°34 ' 16" 14.91 IH 

9 58°29 '47" 12.75 111 

lO 6 1°39 ' 17" 11.29 1\\ 

li 73° 17'04" 9.73 1\\ 

12 107°84'98" 11. 73 111 

13 118°02' 4 1" 13.96 lU 

14 125°48 '07" 17.70 IH 

15 132°09'03" 28.03 11\ 

16 138°39' 16" 71.53 lll 

17 145°56'02" 70.93 lll 

18 147°19'00" 49.47 m 

19 148°05' 13" 42. 19 11\ 

20 149°02 ' 15" 41.18 111 

21 150°40' 49" 41.19m 

22 151°25 '50" -li. 8J lll 

23 156°50 ' 42" 69.65 m 

24 163°37'59" 65.291\\ 

25 16 1°50 '54" 24.98 1\\ 

26 162°53 ' 40" 22.54 111 
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LEVANTAMENTO DE CAMPO 

INTERSEÇÃO 21 

PONTO VISADO ÂNGULO HORIZONTAL DISTÂNCIA HORIZONTAL 
27 165°14'44" 21.74 lll 

28 169°40'30" 22.88 ll1 

29 166°34'39" 66.23 m 

30 173°37'42" 66.57 m 

3 1 328°04'05" 35.67 lll 

32 341 °48'43" 30.01 m 

33 336°49'42" 12.61 111 

34 341°3 1'03" 11 .54m 

35 349°02 '30"' 12.86 lll 

36 346°27'5 1" 34.61 m 
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INTERSEÇÃO 22 

LEVANTAMENTO DE CAMPO 

INTERSEÇÃO 22 

PONTO VISADO ÂNGULO HORIZONTAL DISTÂNCIA HORJZONTAL 
1 o o 46.73 lll 

2 290°54' 17" 14.67 lll 

3 40°45' 17" 13.29 lll 

4 50°25'44" 13.39 lll 

5 59°55'06" 14.88 lll 

6 65°39' 19" 18.06 m 

7 73° 10 '55" 43.56 lll 

8 84°20 '25" 43 .22 m 

9 92°24 '57" 18.36 lll 

lO 98°02 '44" 15.38 lll 

11 109°3 1 '43" 13.66 m 
12 12J0 JO ' 12" 14.08 lll 

13 126°27'23" 14.86 m 

14 153°19'25" 38.91 Jl1 

15 165°48'08" 37.34 lll 

16 170°02 '34" 37.30 m 

17 182°44 '25" 38.71 lll 

18 227°25' 12" 11.50 lll 

19 235°51'04" 1l.JO m 

20 243°42 '08" 12.77 lll 
2 1 246°03 '23" 13.98 lll 

22 253°44 '39" 42.02 ll1 

23 265°02' 14" 42.77 lll 

24 282°58'56" 13. 16 m 

25 287°49 ' 15" 12.23 lll 

26 293°30 '54" 12. 19 lll 
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LEVANTAMENTO DE CAMPO 

INTERSEÇÃO 22 

PONTO VISADO ÂNGULO HORJZONTAL DISTANCIA HORJZONTAL 
27 297°38' 41" 12.70 lll 

28 335°56' 12" 46.8 1 111 

29 346°13' 15" 46.03 lll 

30 349°40'27" 46.13 111 
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INTERSEÇÃO 23 

LEVANTAMENTO DE CAMPO 

INTERSEÇÃO 23 

PONTO VISADO ÂNGULO HORIZONTAL DISTÂNCIA HORIZONTAL 
I o o 48 .95 lll 

2 33°55'23" 13.73 IH 

J 4 1°29' 44" 12.8 1 111 

4 49°35' 12" 13. 15 IH 

5 56°06' 10'' 14. 11 m 

6 7 1° 15'27" 42. 10 m 

7 82°42 '30" 41.94 m 

8 90°23'02" 16.24 lll 

9 94°24'06'' 14.58 111 

lO 105° 16 '09" 13.04 111 

li 11 4°54 ' 15" 13.08 111 

12 125°03 '40" 14.29 11\ 

13 155° 12' 17" 42.76 111 

14 166°29' 34" 41.1 9 11\ 

15 170°36'34" 37.25 111 

16 181°35'24" 43.35 m 

17 222°05' 51" 12.28 m 
18 230° 16'48" 12. 14 111 

19 236°56'04" 12.62 111 

20 243°00 '22" 14.13 111 

2 1 254°06'53" 42.06 111 

22 265°50'39" 42.10 111 

23 280°58 '59" 14.35 111 

24 288°09'03" 13. 15 l1l 

25 294°50 '4 1" 13.00 m 

26 304°05 '24" 14.14 l1l 



1 1 

LEVANTAMENTO DE CAMPO 

INTERSEÇÃO 23 

PONTO VISADO ÂNGULO HORIZONTAL DISTÂNCIA HORIZONTAL 
27 332°59'42" 36.79 m 
28 346°03'37" 33.36 m 
29 350°49'51" 32.98 m 
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I I 

LEVANTAMENTO DE CAMPO 

INTERSEÇÃO 24 

PONTO VISADO ANGULO HORIZONTAL DISTANCLA HORIZONTAL 

I o o 76. 11 m 

2 02°45' 11" 69.14 lll 

3 01°22 ' 32" 67.53 lll 

4 00°53 '09" 66.33 111 

5 00°4 7'22" 64.76 lll 

6 12°08 '06" 30.7 1111 

7 12 1°04 ' 12" 14.65 111 

8 126°13 ' 12" 16.76m 

9 126°52 ' 06" 18.32 lll 

lO 124°36 '30" 20.26 111 

li 122°49'46" 2 1.1Lm 

12 12 1° 14' 40" 2 1.72 ll\ 

13 121°34'36" 33.9~ 111 

14 127°41 ' 28" 30.6 L m 

15 130°30' 28" 29.68 111 

16 13~030 '27" 29. 17 m 

17 138°35 ' 27" 29.83 m 

18 162°18'37" 50.65 111 

19 1 69°38 '~1 " 47.92 ll\ 

20 157°33 ' 24" 30.76 m 

21 155° 16 '5 1" 28. 16 lU 

22 157° 16' 12" 24.57 m 

23 lM 0 32 ' 32" 23.00 111 

24 170°43' I L" 23.67 111 

25 204°09'58" 43.44 Jll 

26 2 14°21' 18" 39.34 111 
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LEVANTAMENTO DE CAMPO 

INTERSEÇÃO 24 

PONTO VISADO ANGULO HORIZONTAL DISTÂNCIA HORIZONTAL 
27 17 1°01 '28" 14.36 m 

28 162°24 '56" 12.94 m 

29 152°49'52" 10.85 ll\ 
30 149°30 '07" 9.92 1\\ 
3 1 106°53'48" 4.32 1\\ 

32 79°37'29" 3.53 m 

33 327°22 '00" 42.06 1\\ 
34 326°08'46" 45.26 m 

35 324°02'35" 48.30 m 

36 321°08' 13" 50.60 1\\ 
37 318° 13 ' ll" 52.18 m 

38 315°20 '38" 53. 10 Jll 

39 295°29'28" 59.54 m 

40 298°54'51" 67.04 lll 
41 346°03 '08" 57. 14 m 

42 354°30'26" 54.29 lll 
43 358°41 '40" 27.85 lll 
44 354° 19'43" 25.40 m 
45 348°20'28" 27.33 lll 
46 338°42' 15" 43.29 lll 
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INTERSEÇÃO 25 

LEVANTAMENTO DE CAMPO 

INTERSEÇÃO 25 

PONTO VISADO ÂNGULO HORIZONTAL DISTANCIA HORIZONTAL 

I o o 48.88 m 

2 11°55'41" 22.24 ll1 

3 19°46'48" 2 1.44 lll 

4 24°34'20" 22.08 m 

5 26°58 '00" 23 .84 m 

6 31°32' 17" 52.60 m 

7 38°27 '44" 52.66 1\\ 

8 53°02 '44" 11 .56 m 
9 58°26' 50" 10.32 m 

10 69° 11 '46" 9.59 m 

LI 93°32' 15" 9.98 lll 

12 104°2l '33" 11.56 m 

lJ 109°00' 13" 13.92 m 
14 119°23 ' 15" 44.84 m 
15 127°04'31" 44.07 m 

16 129°09' lO" 25.74 m 

17 I 31°04 ' 44" 23.76 m 

18 139°33'57" 23.22 lll 

19 146°12 ' 17" 24.72 1ll 

20 158°07'49" 50.30 IH 

21 167°30'04" 48.68 IH 

22 165°35'44" 20.811\\ 

23 169°36'28" 19.58 IH 

24 173°03 '25" 2 1.28 lll 

25 170°26'45" 56.85 1\l 

26 178°33'26" 56.38 Jll 
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LEVANTAMENTO DE CAMPO 

INTERSEÇÃO 25 

PONTO VISADO ÂNG ULO HORIZO NTAL DISTÂNCIA HORIZONTAL 
27 195°45'28" 22.52 m 

28 200° 14 '34" 2 1.50 1\\ 

29 205°23'35" 22. 18 1\\ 

30 207°17 '37" 23.85 lll 

3 1 2l0°27' 13" 4 1.03 11l 

32 2 19°46 '36" 40.94 m 

33 229° 17'37" 14.25 11l 

34 230° 16'35" 13.12 11l 

35 236°29'36" 11.69 11l 

36 249°33 '27" 10.24 11l 

37 282°33'47" 11 .07 m 

38 292°32 '29" 12. 78 11l 

39 296°09'09" 14.95 m 

40 298°56 '0 1" 17.26 IH 

41 301°50'43" 38.63 1\\ 

42 3 10°49'37" 38.27 11l 

43 315° 11 '48" 22.80 111 

44 318°0 1'42" 21.45 m 

45 32 1°08 '50" 2 1.78 11l 

..J6 337°22 '22" ..J9.67 ll1 

47 346°38' 19" 46.56 lU 

48 343°30'58" 18.84 ll1 

49 348°30'24" 17.30 IH 

50 352°00 '26" 18.77 lll 

51 350°02'28" 48.23 111 
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INTERSEÇÃO 26 

LEVANTAJ\'I ENTO DE CAMPO 

INTERSEÇÃO 26 

PONTO VISADO ÂNGULO HORIZONTAL DISTÂNCIA HOIUZONTAL 
I o o 33.84 lll 

2 106° 13'02" 12.29 m 

3 111 °54 '34" 14.20 lll 

4 112° 17' 16" 16.22 lll 

5 110°56 ' 13'' 17.50 m 

6 94°36'46" 38.67 lll 

7 103°57'58" 45. llm 

8 125°28 '44" 24.47 lll 

9 132°24' 52" 23.74 lll 

10 136°02 '23" 24.34 lll 

li 138°26'01" 25. 16 111 

12 150°22 'O.f' 49.03 lll 

13 160°05 '41" 45.80 ll1 

14 157°19'07'' 20.20 m 

15 160°4K' 11" 18.87 m 

16 164°43 '3 1" 19.9K m 

17 163°28'35" 49.37 11\ 

18 173°01 '25" 50.49 Jll 

19 185° 15'04" 24.47 1ll 

20 190° 16'07" 22.48 lll 

21 197°58 '47" 21.5 1 lll 

22 234°40'06" 23.68 lll 

23 234°46 '51" 16.46 ll1 

24 227°37'37" 15.61 m 

25 220°58'42" 13.92 m 

26 219°59' 10" 11.75 m 
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LEVANTAl\'IENTO DE CAMPO 

INTERSEÇÃO 26 

PONTO VJSADO ÂNGULO HORIZONTAL DISTÂNCIA HORIZONTAL 
27 222°46'31" 10.77 Jll 

28 326°48 '23" 34.96 Jll 

29 340°45' 40" 32.24 1\\ 

30 168°54 ' 24" 7. 77 Jll 

3 1 159°34 '24" 9.13 Jll 

32 149°11 ' 11" 7.98 m 

33 345°41 '07'' 31.89 1ll 
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INTERSEÇÃO 27 

LEVANTAMENTO DE CAMPO 

INTERSEÇÃO 27 

PONTO VISADO ÂNGULO HORIZONTAL DISTÂNCIA HORJZONTAL 
I o o 4 l.30 m 

2 52°26' 12" IO.R4 m 

3 69°53 '93" 1l.l7m 

4 78°06'01" 13.03 lll 

5 80°1 I ' I r· 15. 13 m 

6 83°51'04" 49.46 lll 

7 93°03'03" 49.5 1 lll 

8 108°46' 15" 16.64 lll 

9 114°28 '22" 15.30 m 

lO 122°44' 13" 15.24 lll 

li 128°20'37" 16.27 lll 

12 150°58 '58" 37.92 lll 

13 163°45 '05" 35.87 lll 

14 168°03 '27" 35.99 lll 

15 181° 19'04" 36.89 lll 

16 332°48 '00" 42.08 m 

17 344° 14'3 2" 39.37 lll 

18 348° 18 ' 14" 39.06 m 



PO NTO VISADO 
I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

li 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

INTERSEÇÃO 28 

~ 
o 

l 
1 
o 

LEVANTAMENTO DE CAMPO 

INT ERSEÇÃO 28 

ANGULO HORIZONTAL DISTÂNCIA H ORIZONTAL 
o o 13.51 m 

87°3 1 '01" 4.62 m 

10 1°5 1 '07" 5.07 m 

11 9°34 '08" 4. 93 lll 

136°09'36" 5.27 m 

237°26'22" 20.27 m 

2 18°11 '51" 22.62 lll 

152°5 l '02" 12.2lJ m 

146°53'35" 12.80 m 

144° 15'20" 14.05 m 

145°29' lO" 16. 10 lll 

153°53 '26" 33.46 lll 

139°20'43" 36.50 m 

122°32 '54" 2 1.85 m 

118°09 '3 1" 20.40 m 

111°45 '35" 20.03 m 

106°16 '23" 2 1.08 m 

102°32 '09" 23.06 m 

91°46 ' 16" 33.84 Jll 

78°54'04" 32.96 m 

84°47'22" 19.36 m 

85°57'33" 17.00m 

83°08' 56" 14.87 m 

72°05 '36" 13.65 m 

25°49'08" 19.48 lll 

39 



40 

INTERSEÇÃO 29 

LEVANTAMENTO DE CAMPO 

INTERSEÇÃO 29 

PONTO VISADO ÂNGULO HORIZONTAL DISTÂNCIA HOIUZONTAL 

1 o o 11.15 IH 

2 274° 11 '59" 3.08 lll 

3 248°2S' 13" 3.68 1ll 

4 226°48 '48" 3.92 m 

5 207°59'00'' 4.58 IH 

6 120°45 ' 18" 17.03 IH 

7 140°09'02'' 2 1.6 L m 

8 l l:! l 0 J7 '36" 12.77 IH 

9 194°49'56" 12.78 m 

lO 204°38'45" 14.70m 

I 1 205°14'44" 17.76 m 

12 201°05 '36" 3 1.06 IH 

13 214°52 ' 18" 33.39 Jll 

14 227°55'28" 20.75 lll 

15 232°0 I ' 18" 19. 12 1H 

16 240°00'5 1" 18.62 lll 

17 246°33 '4 1" 20.10 111 

18 264°43 '04" 36. 16 111 

19 276°13'50" 28.97 m 

20 268°43 '04" 15.87 IH 

2 1 268°34 '59" 14.01 IH 

22 272°24 '27" 12.08 1\l 

23 28 1°23 '08" 11.30 m 

24 340°04' 50" 19.40 1\l 



PONTO VISADO 
J 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
12 

13 

14 
15 

16 

17 

18 

19 

20 

2 1 

22 

23 

I NTERSEÇÃO JO 

~ 
~ 
~ 
% 

LEVANTAMENTO DE CAMPO 

INT ERSEÇÃO 30 

ÂNGULO H ORIZONTAL DJSTÂNCIA HORIZONTAL 

161 °27'59" 42.66 111 

15 1°56'23" 26.80 lll 

1.t5°55 'O..J" 24.78 111 

141° 13'52" 25.44 111 

138°06'05'' 26.08 m 
125°57'45" 32.03 m 
98° 19'40" 29.4 1 111 

104 °00 '07" 16.50 m 
104°26' 15" 17.80 m 
102°49'35" 13.08 m 

94°53 ' 15" 1l.L3 111 

84°33'23" 10.65 m 

75°09 '20" 10.90 lll 

67°36'28" 13. 10 m 
68°30 '06" 14.81m 

7 1°39'34" 16.9 1 111 

81°55'00" 32.83 lll 

67°46'22" 36.0 1 m 
40°49 ' 15" 19.05 m 

36°59' L 1" 18.35 m 

31°24 '48" 18.47 IH 

28° 19' 15" 19.76 111 

13°46 '26" 34.23 lll 
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INTERSEÇÃO 31 

LEVANTAMENTO DE CAMPO 

INTERSEÇÃO 31 

PONTO VISADO ÂNGULO HORIZONTAL DISTÂNCIA HORJZONTAL 
1 o o 31.82 m 
2 03°03 '00" 19.16 m 

3 03°00 '47" 16.83 m 
4 355°13 ' 19" 14.72 m 

5 347°10'42" 14.74 m 

6 307°05 '06" 22.41 m 
7 288°13 ' 15" 17.67 m 

8 335°01 '34" 7.03 111 
9 349°17'44" 6.63 m 
10 02°05'42" 6.13 lU 

11 18°41 ' 28" 5.27m 
L2 35°05 '52" 3.95 m 

13 90°43'45" 2.52 111 

14 124°14'09" 2.89m 
15 151°40'05" 3.39 lll 

16 176°11 '30" 3.76 ll1 

17 210°25'15" 4.54 m 
18 253°37'38" 16.85 ll1 

19 233°42 ' 15" 20.96 m 
20 209°59 '07" 13.56 m 
21 205°34 '04" 13.25 m 
22 202°17'12" 13.78 m 
23 203°50 '46" J 5.54 lll 
24 222°43 '54" 20.34 m 
25 210°29 '44" 25.90 lll 
26 186°45 '23" 21.47 m 
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LEVANTAMENTO DE CAMPO 

INTERSEÇÃO 26 
PONTO VISADO ÂNGULO HORIZONTAL DISTÂNCIA HORIZONTAL 

27 180°25'22" 21.13 m 

28 174°53'20" 21.69 111 

29 171°06'31" 23.17 l11 

30 169°57'14" 25.93 ll1 

31 L72°10'06" 41.41 m 


