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1. RESENHA
Decisões relacionadas à circulação são efetuadas sem o conhecimento da infraestrutura das 
cidades. Apresenta-se um método que possibilita o cadastro de dados do viário, com apoio 
de  SIG,  visando  melhorias  no  gerenciamento  do  trânsito  e  transporte  do  município  de 
Campinas - SP.

2. PALAVRAS-CHAVES
Circulação, infraestrutura, cadastro, trânsito, transporte.

3. INTRODUÇÃO
Para  aqueles  que  gerenciam  o  trânsito  e  transporte  de  uma  cidade,  os  dados  de 
infraestrutura  do  viário  e  suas  características,  como  tipo  de  pavimento,  sentido  de 
circulação,  quantidade  de  faixas  de  rolamento  e  velocidades  operacionais,  são 
imprescindíveis quando se tem a necessidade de estabelecer desvios, alterar sentidos de 
circulação, definir rotas ou itinerários, tempos de percurso, parâmetros de trânsito bom ou 
lento, etc.
Também é importante o reconhecimento das barreiras existentes, ou seja, estruturas que 
limitam a circulação de determinados tipos de veículo no viário, para garantir a circulação da 
cidade, sua fluidez e até mesmo segurança, visto que tais limitações podem representar 
riscos de acidentes. Um viaduto baixo e estreito  pode impedir  a passagem de ônibus e 
caminhões;  depressões  ou  lombadas  limitam  a  circulação  de  veículos  baixos,  pontes 
restringem determinados pesos; fiações, placas e árvores demandam cuidados especiais 
com a altura dos veículos.
A proposta deste trabalho é apresentar um método para cadastro de dados dos viários, tanto 
do leito carroçável quanto das calçadas, baseado em vistorias de campo e por meio de 
software de visualização do tipo “Google Earth”. Esses dados são representados no Sistema 
de Informação Geográfica (SIG), resultando num banco de dados com informações seguras 
e propiciando a melhoria de qualidade das tomadas de decisões das áreas de interesse.

4. DIAGNÓSTICO
Para garantir a qualidade da circulação de uma cidade é fundamental o reconhecimento da 
infraestrutura viária,  de suas características operacionais e físicas, e de suas limitações, 
tanto para sua manutenção quanto para a promoção de alterações estratégicas frente a 
ocorrências incomuns e/ou imprevistas. Contudo, percebe-se que as cidades não mantêm 
um cadastro destas informações, ora por falta de recursos,  ora por falta de um método 
adequado, limitando-se a utilizar critérios subjetivos na busca de soluções. Em decorrência 
deste procedimento, é comum observarmos, em diversas cidades, ônibus destruindo pistas 
não apropriadas ao seu itinerário, ou sendo destruídos por estas, caminhões chocando-se 
em viadutos, derrubando fiações ou destruindo placas, entre outras ocorrências que oneram 
tanto cofres públicos quanto privados, ou mesmo o dispêndio de tempo e recursos para 
analisar uma rota possível para veículos de dimensões especiais. Este problema se agrava 

EMDEC/DD/GGT - Departamento de Remuneração e Indicadores da Mobilidade                    08/09/11                 1

Página 796

PROCESSO DE CADASTRO VIÁRIO, LIMITAÇÕES E BARREIRAS PARA USO NA
OPERAÇÃO E PLANEJAMENTO DA CIRCULAÇÃO

Comunicação Técnica 110



quando  os  técnicos  sequer  avaliam  se  as  soluções  implementadas  atenderam  as 
necessidades espaciais e temporais da circulação.

5. PROPOSIÇÕES
Diante desta problemática, apresentamos um modelo de cadastro de viário, desenvolvido 
pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (EMDEC), gestora do transporte 
e trânsito, cujo piloto foi aplicado na região central da cidade. 
A preocupação  com  a  viabilidade  do  processo  foi  uma  constante,  especialmente  com 
relação a custo e tempo, o que nos levou, por exemplo, a buscar novas ferramentas que 
auxiliassem o cadastro e otimizassem as vistorias.
O trabalho foi  dividido nas seguintes etapas:  definição dos dados a serem cadastrados, 
montagem  do  formulário  utilizado  em  campo,  lógica  para  efetuar  a  coleta  de  dados, 
recebimento e processamento das informações.

5.1. Definição dos dados a serem cadastrados
Para melhor compreensão dividiu-se os dados a serem cadastrados em cinco categorias:

Infraestrutura - Nesta categoria, efetuou-se o cadastro do leito carroçável e das calçadas, 
onde  foram  registrados  a  largura  da  via,  quantidade  de  faixas  de  rolamento,  tipo  de 
pavimentação, largura do canteiro central e largura da calçada. 

Informações operacionais - Efetuou-se o cadastro de informações referentes à localização 
espacial e seu uso. Foram registrados a nomenclatura do logradouro, numeração predial, 
sentido de circulação e velocidade máxima permitida na via. 

Equipamentos - Nesta categoria, efetuou-se o cadastro dos instrumentos instalados na via, 
de forma a orientar e fiscalizar a circulação 
no trecho. Foram registradas as placas de 
sinalização  regulamentando  o 
estacionamento.

Os Limitadores - Efetuou-se o cadastro de 
estruturas presentes no trecho da via, que 
impedem  ou  limitam  a  circulação  de 
veículos com determinadas características. 
Foram registrados a existência, medidas e 
localização aproximada de viadutos, copas 
de  árvores  baixas,  afunilamentos  de  via, 
bloqueios físicos fixos, cancelas e portarias, 
lombadas e  depressões,  fiações baixas  e 
rampas acentuadas.
Circulação  -  Cadastro  de  informações 
relacionadas às movimentações de veículos e pedestres, como estado da pavimentação e 
das calçadas, nessa última levando em consideração a acessibilidade ao cadeirante.

5.2. Montagem do Formulário
Após análises e testes da viabilidade de alguns modelos de formulário,
optou-se por  um croqui  que representasse o corte  de um trecho da via,  contendo as 
calçadas, leito carroçável e o canteiro central  (Figura 02),  em uma única página, para 
facilitar seu manuseio em campo. Inseriu-se também, uma representação em planta baixa 
do trecho considerado. Com isto foi permitido posicionar os limitadores, através de uma 
codificação seqüencial, facilitando assim, o entendimento da circulação viária.
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Figura 01 – Viaduto com limitação de altura, 
largura e desalinhamento.
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Além do croqui, foi inserido no formulário, 
respeitando  o  alinhamento  do  desenho, 
alguns  campos  para  a  inserção  das 
seguintes informações: 1. Código da Via; 
2. Nome do técnico; 3. Data do cadastro; 
4.  Sentido  de  Circulação  da  via;  5. 
Quantidade  de  Faixas  de  Rolamento;  6. 
Tipo  de  Pavimento;  7.  Estado  do 
Pavimento;  8.  Presença  de  Canteiro 
Central;  9.  Largura  do  Canteiro  Central; 
10. Estado do Canteiro; 11. Largura da via; 
12.  Estacionamento;  13.  Largura  da 
calçada;  14.  Estado  da  calçada;  15. 
Acessibilidade  ao  cadeirante  na  calçada; 
16.  Presença  de  limitadores;  17. 
Observações.

5.3. A coleta de dados
Com o  formulário  aprovado  pela  equipe,  foi  necessário  definir  a  organização  lógica  do 
encaminhamento e recebimento dos dados coletados.
Nos testes iniciais, saía-se a campo com um mapa e numerava-se o trecho em que se fazia 
a  coleta  dos  dados,  seguindo  uma  seqüencia  numérica.  Este  número  era  repetido  no 
formulário preenchido, referente aquele trecho, criando assim a relação do formulário com o 
mapa.  Percebeu-se  que  este  método  apresentava  a 
fragilidade de poder haver repetições numéricas no caso de 
mais  de  uma  frente  de  trabalho.  A  partir  deste 
reconhecimento, adotou-se então os códigos dos trechos já 
existentes  nos  eixos  de  vias  da  base  cartográfica  digital, 
utilizado  no  Sistema  de  Informação  Geográfica  (SIG),  por 
serem estes únicos, sem a possibilidade de repetição.
Uma vez escolhida a área central como local de implantação 
do projeto, devido a sua importância operacional e facilidade 
de deslocamento  em relação a  sede da EMDEC, esta  foi 
dividida em subáreas, representadas por mapas. Em cada 
trecho do mapa vinculou-se um formulário cujo código era 
preenchido  previamente,  bem  como  as  nomenclaturas  do 
viário. Conforme eram feitas as pesquisas e preenchidos os 
formulários,  efetuavam-se  marcações  no  mapa  de  área 
destes  trechos  (Figura  03).  O  material  produzido  em  um 
período de trabalho era recolhido, ordenado e arquivado.

5.4. Recebimento e processamento das informações
Com o recebimento destas informações em formulário, foi feita uma organização, por meio 
de  pastas,  que  agrupava  o  mapa  referente  a  uma  área  específica  e  seus  respectivos 
formulários preenchidos. Com isso, iniciava-se a fase de digitação em planilha, construída 
no aplicativo Excel, que passava posteriormente por conferências e correções.
Essa planilha era salva em formato “dbf” e aberta num software de SIG, o “MapInfo”. Com 
este software, através dos códigos das vias que foram adotadas a partir dos eixos da base 
cartográfica digital, criava-se o vínculo espacial das informações coletadas em campo com 
os eixos da base cartográfica digital. Assim foram obtidos os geodados.
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Figura 02 – Modelo utilizado para
cadastro em campo.

Figura 03 – Mapa
referência de Campo.
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6. RESULTADOS
Com os geodados foi possível desenvolver 
diversos  mapas  temáticos,  tais  como: 
visualização  dos  tipos  e  estados  dos 
pavimentos, largura das vias, locais com 
estacionamentos,  entre  outros.  Utilizando-
se ainda do cruzamento de atributos pode-
se  identificar  incoerências  na  lógica  da 
circulação. Por exemplo, larguras de faixas 
bem menores do que a mínima necessária 
para  a  circulação  dos  veículos  em 
segurança (Figura 04) e, de forma oposta, 
locais que apresentaram a largura da faixa 
bastante grande, podendo demonstrar que 
existe  um  potencial  para  estacionamento 
em determinados trechos. 
Na  análise  de  qualidade  do  trabalho, 
constatou-se  a  presença  de  trechos  com 
informações  inconsistentes.  Para  sanar 
estes  possíveis  erros,  utilizou-se  do 
aplicativo denominado “Google Earth”, com 
sua ferramenta “vista de rua”, que permite 
enxergar  a  área  de  interesse  como 
fotografia.  Isso  possibilitou  a  análise  das 
inconsistências  sem  uma  segunda  ida  a 
campo. Como exemplo de inconsistência, a 
existência de sentido duplo de circulação e 
estacionamento liberado de um dos lados 
de uma via estreita, reduzindo o tamanho 
do viário e dificultando o trânsito nos dois 
sentidos simultaneamente. Por meio desse 
método, pode-se confirmar que o dado de 
campo estava correto (Figura 05).

7. CONCLUSÃO
Com a implantação do cadastro e sua aplicação no SIG, obteve-se um banco de dados 
confiável das vias da cidade, subsidiando o desenvolvimento de ações de planejamento e 
engenharia adequadas para o tratamento eficaz do trânsito e transporte.
As informações de calçada e acessibilidade de pedestres mostraram-se extremamente úteis 
no projeto de roteirização, permitindo saber quais os pontos seguros para a mobilidade de 
pedestres, inclusive àqueles com mobilidade reduzida. Da mesma maneira, o conhecimento 
das características das pistas pode ser aplicado para cálculos mais precisos dos tempos de 
percurso, programações de manutenção, alterações de itinerários e restrições à circulação 
de determinados veículos, entre outros.
Evidenciou  ainda  a  presença  de  equívocos  nas  sinalizações  de  trânsito,  que  foram 
encaminhadas à área de engenharia para análise e correção dos mesmos.
Finalmente,  permitiu  atualizações  na  base  cartográfica  digital  da  cidade,  ao  reconhecer 
diferenças nos traçados e presença de barreiras.
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Figura 04 – Mapa temático com resultado
  da largura média das faixas por trecho.

Figura 05 – Google Earth, com exemplo
 do recurso “vista de rua”.
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