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PLANO DE ENSINO 
 
1 Informações  
 
1.1  Gerais 
 
Ano/semestre 2018/1 

Discipl ina  Sis temas  de Transportes  
Código ECV 5119 Natureza: Obrigatória  
Hora  aula/semana 3 (três ) Horas  aula/tota l : 54 

Vagas  30 vagas  - Turma 5201-A (Eng. Civi l )  
30 vagas  - Turma 5201-B (Eng. Civi l ) 

30 vagas  - Turma 6212 (Eng. Produção Civi l ) 
Pré-requis i to Fotogrametria  
Oferta  (curso) Engenharia  Civi l  e Engenharia  de Produção 

Professor Amir Mattar Va lente 
 
1.2 Específicas  
 

Turmas Local Horário 
5201-A CTC 110 217101 e 218302 
5201-B e 6212 CTC 209 315103 
 
2 Objetivos 
 

Objetivo Terminal  

Apresentar informações e conhecimentos básicos  acerca  dos  s i s temas  de transportes  e suas  
diversas  modal idades . 
 
Objetivos  Específicos  

• Expor caracterís ticas  e pecul iaridades  de cada modal idade de transporte. 

• Apresentar noções  de desenho urbano e s i s temas  de transporte urbano. 
• Introduzi r o a luno na  prática  de ava l iação de projetos  rodoviários . 

 
3 Avaliação 
 
• 2 provas , cada uma com peso 1; 
• 1 trabalho com apresentação em seminário, em equipes  (de 4 até 5 a lunos) (peso 1); 
•    prova  fina l  (substi tutiva);  
• é exigida  a  presença  em, no mínimo, 75% das  aulas . 
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4. Conteúdo Programático (Especificações/Cronograma) 
 

 

 

Turma 5201-A 

 
 Procedimentos Didáticos: AEX - AULA EXPOSITIVA OTR – OUTROS 

 
 

(*) Sem prejuízo do conteúdo, a  ordem de apresentação poderá  ser a l terada, conforme o 
andamento das  atividades . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aula 
Conteúdo Procedimento 

Didático 

Horas 

Aula 

Data provável 

Capítulo Tema (*) 5201-A 

1 1 Introdução a Engenharia de Transportes AEX 3 26/02/18 

2 2 
Aspectos Técnicos e Econômicos dos Sist. Transportes  

Sistema Aquaviário – Sistema Rodoviário 
AEX 3 05/03/18 

3 2 Sistema Ferroviário – Sistema Aéreo AEX 3 12/03/18 

4 2 Sistema Dutoviário – Sistema Multimodal AEX 3 19/03/18 

5 3 Transporte Urbano e Concepções da Estrutura Urbana AEX 3 26/03/18 

6 3 Processo de Urbanização – Estrat. Altern. Transp.Urbano AEX 3 02/04/18 
7 -- PRIMEIRA PROVA PARCIAL OTR 3 09/04/18 

8 3 Desenho Urbano: Algumas Ideias Pioneiras AEX 3 16/04/18 

9 4 Noções de Planej. Transp. – Planos Globais e Setoriais AEX  3 23/04/18 

10 4 
Metodologia de um Plano de Transporte / APRESENTAÇÃO 

DOS SEMINÁRIOS 
AEX / OTR 3 07/05/18 

11 5 
Avaliação de Projetos  de Transportes /  

APRESENTAÇÃO DOS SEMINÁRIOS 
AEX / OTR 3 14/05/18 

12 5 
Avaliação Econômica e Avaliação Financeira / 

APRESENTAÇÃO DOS SEMINÁRIOS 
AEX / OTR 3 

21/05/18 

13 5 
Custos, Benefícios e Externalidades /  

APRESENTAÇÃO DOS SEMINÁRIOS 
AEX / OTR 3 28/05/18 

14 6 Coordenação das Modalidades de Transportes AEX  3 04/06/18 
15 6 Equipamentos Úteis na Coordenação de Transportes AEX 3 11/06/18 

16 -- SEGUNDA PROVA PARCIAL OTR 3 18/06/18 

17 -- Revisão AEX 3 25/06/18 

18 -- PROVA FINAL OTR 3 02/07/18 
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Turmas 5201-B / 6212 
 

 

        Procedimentos Didáticos: AEX - AULA EXPOSITIVA     OTR – OUTROS 
 
(*) Sem prejuízo do conteúdo, a  ordem de apresentação poderá  ser a l terada, conforme o 
andamento das  atividades . 

 
 
 

  

Aula 
Conteúdo Procedimento 

Didático 

Horas 

Aula 

Data provável 

Capítulo Tema (*) 5201-B / 6212 

1 1 Introdução a Engenharia de Transportes AEX 3 27/02/18 

2 2 
Aspectos Técnicos e Econômicos dos Sist. Transportes  

Sistema Aquaviário – Sistema Rodoviário 
AEX 3 06/03/18 

3 2 Sistema Ferroviário – Sistema Aéreo AEX 3 13/03/18 

4 2 Sistema Dutoviário – Sistema Multimodal AEX 3 20/03/18 

5 3 Transporte Urbano e Concepções da Estrutura Urbana AEX 3 27/03/18 

6 3 Processo de Urbanização – Estrat. Altern. Transp.Urbano AEX 3 03/04/18 

7 -- PRIMEIRA PROVA PARCIAL OTR 3 10/04/18 

8 3 Desenho Urbano: Algumas Ideias Pioneiras AEX 3 17/04/18 

9 4 Noções de Planej. Transp. – Planos Globais e Setoriais AEX  3 24/04/18 

10 
4 

Metodologia de um Plano de Transporte / APRESENTAÇÃO 

DOS SEMINÁRIOS 
AEX / OTR 

3 
08/05/18 

11 
5 

Avaliação de Projetos  de Transportes /  

APRESENTAÇÃO DOS SEMINÁRIOS 
AEX / OTR 3 15/05/18 

12 5 
Avaliação Econômica e Avaliação Financeira / 

APRESENTAÇÃO DOS SEMINÁRIOS 
AEX / OTR 3 22/05/18 

13 
5 

Custos, Benefícios e Externalidades /  

APRESENTAÇÃO DOS SEMINÁRIOS 
AEX / OTR 3 29/05/18 

14 6 Coordenação das Modalidades de Transportes AEX  3 05/06/18 
15 6 Equipamentos Úteis na Coordenação de Transportes AEX 3 12/06/18 

16 -- SEGUNDA PROVA PARCIAL OTR 3 19/06/18 

17 -- Revisão AEX 3 26/06/18 

18 -- PROVA FINAL OTR 3 03/07/18 
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TRABALHO COM APRESENTAÇÃO EM SEMINÁRIO 
 
A – COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES 

As equipes para apresentação do trabalho, em seminário, deverão ser compostas de 04 (quatro) a 05 

(cinco) integrantes. 

 

B – CONTEÚDO 

Os trabalhos deverão descrever o tema escolhido, abordando seus aspectos teóricos e práticos, e se 

possível, descrevendo alguma experiência ou estudo de caso. 

 

C – PARTE ESCRITA 

A parte escrita deverá ser entregue de forma impressa, encadernado, contendo no mínimo 30 (trinta) 

páginas numeradas; capa contendo título do trabalho, nomes dos componentes da equipe e data; índice ou 

sumário; introdução; objetivos do trabalho; desenvolvimento; conclusão; bibliografia; quando existirem 

gráficos ou figuras onde as cores são fundamentais para entendimento dos mesmos, deverão ser impressos 

coloridos; citar fontes em figuras e textos retirados de livros ou de pesquisas na internet. 

 

D – APRESENTAÇÃO 

O trabalho deverá ser apresentado em seminário, em PowerPoint, nas datas fixadas na programação da 

disciplina. 

 

E – PRAZO 

Os trabalhos serão entregues ao professor em datas determinadas no plano de ensino da disciplina. 

 

F – SUGESTÕES DE TEMAS 

1 - Prioridade para ônibus nos centros urbanos. 

2 - Tarifas e estrutura tarifária. 

3 - Inovações tecnológicas para o transporte coletivo urbano. 

4 - Avaliação de projetos de transporte urbano: aspectos econômicos, financeiros e sociais os relativos ao 

meio ambiente. 

5 - Sistema Aéreo. 

6 - Sistema Ferroviário. 

7 - Sistema Rodoviário. 

8 - Sistema Hidroviário. 
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9 - Sistema Dutoviário. 

10 - Sistema de Transporte Urbano. 

Ex.: Tipologia: Passageiros ou Cargas 

• Veículos 

• Vias 

• Capacidade 

• Sistemas de controle de tráfego 

• Custos 

• Integração com outras modalidades 

• Comparações com outras modalidades 

 

11 – Terminais 

Ex.: Tipologia: Aéreo; Portuário; Rodoviário; Ferroviário; Urbano; Estacionamentos. 

• Equipamentos 

• Operação 

• Custos 

• Capacidade 

12 - Pedestres 

Ex.: Características dos deslocamentos: Velocidade; Densidade; Volume. 

• Nível de serviço 

• Vias 

• Custos 

• Integração com outras modalidades 

 

13 - Inovações Tecnológicas 

Ex.: Para os diversos sistemas: Vias; Veículos; Terminais; Sistemas de controle de tráfego. 

  

14 - Modelos ou Métodos de Análise de Desempenho de Sistemas de Transporte 

Ex.: Transporte coletivo urbano: Ônibus; Metrô, Trem. 

Ex.: Transporte regional de cargas: Rodoviário; Ferroviário; Hidroviário. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1. CONTEXTO 
Um s istema de transporte trata do deslocamento de bens ou pessoas entre pontos  de origem e 

destino. 

� Necess i ta  de:      Vias ; 

Veículos ; 

Terminais .  

 

Com o aumento da  demanda pelos  des locamentos , o problema torna-se mais  complexo, 

precisando-se também de outros elementos como legislação específica  e s i s tema de controle. 

Transporte é fator essencial ao desenvolvimento de uma empresa, cidade, região ou nação. Cabe 

ao governo dar condições  de atendimento à  demanda.  

 

1.2. IMPORTÂNCIA 
O desenvolvimento de um estado em relação à  economia  e a  sociedade depende 

fundamenta lmente de i tens  como: 

• Alimentação 

• Educação 

• Energia 

• Saúde 

• Transportes 

  

1.3. OS TRANSPORTES NO BRASIL 
Todos  os países, especialmente os relativamente jovens como o Brasi l , necess i tam de pol íti cas  

eficientes de transportes, tanto de cargas como pessoas, interligada a  rotas  comercia is  globais .   

Como se sabe, na economia tem-se dois polos : um produtor e um consumidor, normalmente 

afastados. Daí vem à  importância do sistema de transporte. Quanto mais eficiente for o transporte 

melhores serão as condições de ligação entre esses  polos . Is to reflete no custo fina l  de cada  

produto resul tando, menores  preços .  

Além do aspecto econômico, transporte também significa desenvolvimento socia l , contribuindo 

com segmentos  como saúde, educação e cul tura . 
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Ao longo do texto serão encontrados alguns  exemplos  e ci tações  relacionados  à  prática  dos  

transportes  no Bras i l . 

  

1.4. ENGENHARIA DE TRANSPORTES 
Sabe-se que perdas anuais na produção agrícola brasileira devido às di fi culdades  de transporte 

atingem mi lhões  de toneladas . 

Sabe-se também que demanda por transportes nos centros urbanos normalmente cresce mais  do 

que a  oferta  viária . 

� Portanto é necessário:Planejar; 

Projetar; 

Construi r; 

Operar; 

Manter.  

Ta is atividades estão diretamente l igadas à engenharia de transportes e inseridas em um s is tema 

de gestão de infraestrutura. Neste sistema geralmente os  recursos  são bastante inferiores  às  

necessidades. Dessa forma é fundamental otimizar o funcionamento de ta l sistema e para  ta l  há  

que se ter um esforço na  formação de profi ss ionais  vol tados  a  atuação na  engenharia  de 

transportes .  

 

1.5. APLICAÇÕES 
As  aplicações na área de Engenharia de Transportes abrangem di ferentes  setores  podendo-se 

ci tar: 

� Setores : Rodoviário; 
  Ferroviário; 
  Hidroviário:Marítimo; 
    Fluvia l ; 
    Lacustre. 
  Aeroviário; 
  Dutoviário; 
  Pedestres ; 
  Terminais ; 
  Transporte Urbano Regional . 
  

Exemplos de aplicação: 
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a) Aval iação econômica da pavimentação de uma estrada. 

•    Cons iderar: 

- custo das obras; 

- custo de conservação; 

- custo de operação dos veículos; 

- tráfego; 

- tempo das viagens. 

•    Ca lcula-se: 

   - relação B/C; 

   - va lor atual; 

   - TIR; 

   - ano ótimo de abertura ao tráfego. 

 

b) Eletri ficação ou dieselização de uma ferrovia. 

•    Levar em conta: 

   - custo das instalações (capital e manutenção); 

   - custo das locomotivas (capital e manutenção); 

   - custo da  energia elétrica; 

   - custo do diesel; 

   - previsões de tráfego. 

 

c) Plano de expansão, em estágios, de um terminal portuário. 

Cons iste em definir datas  em que deverão ser postos  em operação novos  berços  de 

atracação, de forma a  minimizar uma determinada função de custos  (implantação, 

manutenção, espera) dada uma curva  de projeção da  demanda ao longo do tempo. 

 

d) Dimensionar uma frota homogênea de aviões comerciais, dado um esquema de horários  

de voos  diários  servindo as  cidades  A, B e C. 

   

Resolução → minimização do tempo morto global das aeronaves. 

Tempo total de voo → fi xo. 

e) Planejamento de Transportes (regional): Planos Diretores de Transportes 
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f) Planejamento de Transportes (urbano): Estudo do metrô → SP 
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2. ASPECTOS TÉCNICOS E ECONÔMICOS DOS SISTEMAS DE 
TRANSPORTES 
 

2.1. INTRODUÇÃO  
 

2.1.1. Definição de sistema  

Sis tema é um conjunto de elementos ou componentes  que se articulam sob uma sol ici tação 

proveniente do exterior (input), produzindo um resul tado no exterior (output). 

 

 

 

• Exemplo de sistema: Automóvel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Automóvel 
Input Output 

Energia 

Controle humano 

Deslocamento de 
pessoas e mercadorias 
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2.1.2. Delimitação 

É função do objetivo a  que se propõe a  análise. Todo sistema está incluído em um s is tema mais  

amplo. 

 

 

2.1.3. Principais elementos de um sistema de transporte 

 

 

Elementos

Elementos a serem transportados
Ex.: Pessoas ou bens (cargas).

Veículos
Ex.: Trem, navio.

Vias
Ex.: Rodovia, ferrovia.

Terminais
Ex.: Aeroportos, portos marítimos.

Sistemas de controle 
Ex.: Sinais luminosos, mão única.

Operadores – responsáveis pela realização do transporte
Ex.: Empresas transportadoras.
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             Exemplo de Sistema de Transportes 

 

Fonte: Elaborado por Engª. Civil Flávia Roberta Beppler 

 

2.2.  SISTEMA AQUAVIÁRIO 

2.2.1 – Considerações Gerais 

O s istema aquaviário é um s istema de transporte de passageiros ou de cargas efetuado através de 

hidrovias que conectam respectivos terminais, por meio de embarcações tais como, barcos, navios 

e ba lsas. As hidrovias podem ser implantadas em mares, rios, canais e lagos. 

 

 
 

 Fig. 2.1 – Porto de Imbituba 
Fonte: http://sincomam.com.br 
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Fig. 2.2 – Sistema Aquaviário Brasileiro 
Fonte: http://www.cnt.org.br/Paginas/atlas-do-transporte, em dezembro de 2016 

 

2.2.2. Alguns conceitos e definições 

2.2.2.1. Relacionados à Estrutura de Apoio 

Berço – É loca l de atracação de navios e de movimentação das cargas a serem embarcadas ou 
descarregadas no porto. 

 

Fig. 2.3 – Berço de Atracação 
Fonte: http://www.oceanica.ufrj.br 
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Cais – trata-se de uma estrutura ou região paralela à água, com o objetivo de as  embarcações  

atracarem e as  pessoas  trabalharem, gera lmente em um porto. 

 

Fig. 2.4 – Cais 
Fonte: http://www.feiradolivro-poa.com.br/imprensa_fotos.php?numero=54&acao=muda 

 

Dolfins - estrutura de apoio ao navegante nas operações de acostagem de embarcações. Pode ser 

constituído por estrutura tipo rígida ou flexível, com capacidade e finalidade compatível com o 

des locamento das embarcações (carga máxima). Os dolfins são utilizados como cais de atracação -  

neste caso são unidos por ponte de serviço - e também para proteção de estruturas como pilares 

de pontes laterais aos vãos de navegação e eclusas.  

 

Fig. 2.5 – Dolfins de Atracação 
Fonte: http://www.I2acengenharia.com.br 

 

Enrocamento – Conjunto de pedras ou blocos de cimento de grandes dimensões  que servem de 

a l icerce em obras hidráulicas ou, quando a lcançam a  superfície, podem se constituir em molhes ou 

quebra-mares  visando proteção contracorrentes , erosão e ondas . 
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Fig. 2.6 – Enrocamento 

Fonte: http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/, em 12/09/2013 

 

Molhe - cons iste em uma estrutura estreita e alongada que é introduzida e apoiada no mar pelo 

peso das pedras ou dos blocos de concretos especiais, emergindo na superfície. Necessariamente, 

uma ponta  do molhe se s i tua  no mar e a  outra  ponta, em terra . 

Entre as finalidades do molhe estão, atenuar as correntes marítimas e reduzir o assoreamento em 

entradas de estuários, lagoas ou canais. Pode também atuar como atracadouro para embarcações, 

em costas  onde não há  profundidade suficiente. 

 

 

Fig. 2.7 – Molhe 
Fonte: http://www.popa.com.br/imagens/rio-grande/ 

 

Tetrápodes – São blocos de concreto especiais, utilizados para dissipar e absorver a  energia  das  

ondas nos  molhes  de portos  de mar. Devido a  sua  configuração geométrica , os  blocos  se 
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“enca ixam”, proporcionando um travamento entre as  peças , evi tando des locamentos  e 

escorregamentos .  

  

Fig. 2.8 - Tetrápodes 
Molhes da foz da Lagoa dos Patos, Porto de Rio Grande, RS. 

Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1725029&page=6&langid=5, em 21/07/2014 
 
 

Pier - es trutura  suspensa  e apoiada em pi lares  fixados  no fundo do mar que, entre suas  

finalidades, pode servir como atracadouro, área de lazer e suportes de emissários  submarinos .  

 

Fig. 2.9 – Pier 
Fonte: http://blog.sunsetbeachbliss.com/2013_02_01_archive.html 

 

Quebra-mar – semelhante ao molhe, porém, as duas pontas da estrutura situam-se no mar e têm 

como fina l idade proteger a  costa  ou um porto da  ação das  ondas  e correntes  marítimas . 
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Fig. 2.10 – Quebra-mar 
Fonte: http://alexandra-santos.blogspot.com 

 

2.2.2.2. Relacionados à Hidrovia 

Assoreamento – Acúmulo sedimentar de areia, terra, detritos em rio, canal, lago, baía, diminuindo 

sua  profundidade e, no caso de águas correntes, causando redução ou obstrução da correnteza, o 

que por sua vez faz recrudescer o processo, com prejuízo do equilíbrio ecológico, da  economia  e 

das  condições  ambienta is  (di fi culdade de navegação, enchentes ). 

 

 

 

Fig. 2.11 – Assoreamento 
Fonte: http://www.redeto.com.br/noticia-3001-ministra-destaca-equipe-pa ra-analisar-

assoreamento.html#.UjIRW9Kc86k, em 12/09/2013 

 

Balizamento - “É o conjunto de bali zas , boias , barcas -faróis , objetos  natura is  ou arti fi cia i s , 

padronizados ou não, e de faróis e faroletes  que concorrem para  a  garantia  da  segurança  da  

navegação em uma região ou área perfeitamente definida, como canais  de acesso e bacias  de 

evolução de portos  e terminais , marinas  e hidrovias” 

Fonte: NORMAS DA AUTORIDADE MARÍTIMA PARA AUXÍLIOS À NAVEGAÇÃO – NORMAM-17/DHN, 3ª Edição, 2008. 
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Fig. 2.12 - Balizamento 
Fonte: http://www.almarin.es/es/senales-maritimas/boyas-balizamar 

 

 

     

Fig. 2.13 – Balizamento             Fig. 2.14 – Balizamento  

Fonte: http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=69200 

Sinalização – “É o conjunto de sinais náuticos visuais, fixos ou flutuantes, externos à embarcação, 

especificamente estabelecidos com o propósito de garantir uma navegação segura  e econômica  

nas  vias  navegáveis” 

Fonte: NORMAS DA AUTORIDADE MARÍTIMA PARA AUXÍLIOS À NAVEGAÇÃO – NORMAM-17/DHN, 3ª Edição, 2008. 
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Fig. 2.15 – Balizamento             Fig. 2.16 – Balizamento 

 

 

Batimetria - é a  medição da profundidade de canais marítimos, de lagos  e de rios  e é expressa  

cartograficamente por curvas  batimétricas  que unem pontos  da  mesma profundidade com 

equidis tâncias  vertica is , à  semelhança  das  curvas  de nível  topográfico. 

 

 

Fig. 2.17 - Batimetria 
Fonte: http://www.aig-instrumentos.com/servicios/101001/batimetra/, em 11/02/2015 

 

Bacia de evolução – Área do porto ou terminal  com dimensão e profundidade adequadas  à  

manobra  e ao gi ro dos  navios  

Fonte: http://sosriosdobrasil.blogspot.com.br/2014/03/sinalizacao-nautica-de-ponte-submersa.html  
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Fig. 2.18 – Bacia de Evolução 
Fonte: https://macaeempauta.blogspot.com.br/2014/09/rnest-em-pre-operacao-pa ra-iniciar.html 

 

Canal de navegação – Passagem marítima des impedida, entre obstáculos  ou restrições  à  

navegação. No caso de a  passagem conduzir a  um porto ou terminal , denominar-se-á  canal  de 

acesso.  

 

Fonte: NORMAS DA AUTORIDADE MARÍTIMA PARA AUXÍLIOS À NAVEGAÇÃO - NORMAM-17/DHN, 3ª Edição, 2008. 

            

           Fig. 2.19 – Canal de Navegação                    Fig. 2.20 – Canal de Acesso 
         Fonte: http://pontoaporto.blogspot.com.br/                               Fonte: http://www.portosmercados.com.br/  
 

Derrocamento - é a  técnica de engenharia utilizada para remoção de rochas do fundo de corpos  

de água, podendo ser cons iderado um tipo de serviço de dragagem especia l i zado. 

Es tas plataformas e embarcações operam em sistemas adequados ao material a  ser derrocado e a  

sua  forma de dispos ição. 
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Fig. 2.21 - Derrocamento 

Fonte: DNIT 

 

Dragagem – trata-se da  técnica  de engenharia  uti l i zada  para  remoção de materia is , solo, 

sedimentos e rochas do fundo de corpos  de água, e é rea l i zada por meio de equipamentos  

denominados  “dragas”. 

Es tes equipamentos operam em s istemas adequados ao material a ser dragado e a  sua  forma de 

dispos ição. 

 
Fig. 2.22 – Dragagem 

Fonte: http://www.serveng.com.br/negocios/engenharia, em 12/09/20 
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Eclusa - é uma obra de engenharia através da qual viabiliza-se que embarcações subam ou desçam 

os  rios/mares  em loca is  onde há  desníveis  (corredeiras  ou quedas  d´água). 

 

 

 

Fig. 2.23 – Eclusa de Barra Bonita - SP 
Fonte: http://www.centrodeturismo.com.br/turpedagsp.php 

 

2.2.2.3. Relacionados às Embarcações 

a) Popa – Parte traseira do navio.       

b) Proa – Parte diantei ra  do navio. 

c) Bombordo (BB) – Lado esquerdo do 

navio, de quem está  na  embarcação 

olhando na  di reção popa - proa. 

d) Estibordo (EB) ou Boreste – Lado direito 

do navio de quem está  na  embarcação 

olhando no sentido popa – proa. 

 

Água de lastro - uti l i zada  em navios  de carga  como contrapeso para  que as  embarcações  

mantenham a  estabi l idade e a  integridade estrutura l . 
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Fig. 2.24 – Processo de Água de Lastro 
Fonte: http://www.cps.sp.gov.br, em 10/02/2017 
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Fig. 2.25 – Processo de Água de Lastro 
Fonte: http://www.labec.com.br/ 
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Exemplo da utilização da água de lastro 

 

Etapas Local Operação do Navio Descrição 

1 Porto de origem 

Um navio graneleiro sai do seu porto 
de origem em direção ao Brasil para 
ser carregado com minério de ferro. 
Ele parte sem carga e com os tanques 
de lastro cheios. 

O porto de origem está localizado 
em um estuário. Junto com a água, 
diversos organismos estuarinos vão 
para os tanques de lastro. A água de 
lastro captada apresenta 
características como baixa 
salinidade, alta turbidez e número 
significativo de organismos. 

2 Região oceânica 

Antes de ultrapassar o limite de 200 
milhas náuticas da costa brasileira, 
em um local com no mínimo 200 
metros de profundidade, o navio 
promove a troca volumétrica da água 
de lastro por três vezes, atingindo 
uma eficiência de 95% na troca. 

A água e os organismos 
provenientes do porto de origem 
são substituídos por água e 
organismos oceânicos. Os 
organismos do porto não 
conseguem sobreviver na região 
oceânica. A água oceânica 
apresenta maior salinidade, baixa 
turbidez e pequena quantidade de 
organismos. 

3 Porto de destino 

Ao chegar no porto de destino, o 
navio descarta a água de lastro e 
preenche seus porões com minério de 
ferro. Depois de totalmente 
carregado, o navio parte de volta para 
o porto de origem. 

Os organismos descartados no 
porto de destino dificilmente vão 
sobreviver às novas condições 
ambientais. 

 

 

 

2.2.2.4. Relacionados à Gestão 

Poligonal – Trata-se do espaço geográfico que delimita  a  área  de um porto organizado, onde a 

autoridade portuária detém o poder de sua administração. Ela é definida por Decreto Federal e só 

pode ser alterada pela União. 
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Exemplo: Poligonal de Paranaguá 

 

 
Fig. 2.26 – Exemplo: Poligonal de Paranaguá 

Fonte:  http://www.gazetadopovo.com.br/economia/revisao-na-poligonal-enfrenta-resis tencia-no-litoral-
69h42nmxxqjcswpuy969r9ma8, imagem capturada em 28/07/2016 

 

Porto organizado – “bem público construído e aparelhado para  atender às  necess idades  de 

navegação, de movimentação de passageiros  ou de movimentação e armazenagem de 

mercadorias, e cujo tráfego e operações  portuárias  estejam sob juri sdição de autoridade 

portuária” (Lei  nº 12.815 de 05 de junho de 2013). 

 

Autoridade portuária – É a  pessoa jurídica responsável pela administração do porto organizado, 

que pode ser exercida diretamente pela União ou por entidade delegada ou concess ionária  do 

porto. 

 

Capatazia – atividade exercida por profissionais não embarcados , ou seja , na  área  terrestre do 

porto organizado, executando o carregamento/descarregamento das  embarcações , a  

movimentação e armazenagem de cargas . 

 
Estiva - atividade exercida por profiss ionais  embarcados , ou seja , dentro das  embarcações , 

executando a  movimentação de mercadorias, incluindo-se operações  de carga, descarga  e de 

transbordo. 
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Demurrage ou sobre-estadia – multa determinada em contrato, a  ser paga  pelo contratante de 

um navio, para o armador (transportador), quando este demora  mais  do que o acordado nos  

portos  de embarque ou de descarga. 

 

Hinterland – é o potencial gerador de cargas  do porto ou sua  área  de influência  terrestre. O 

hinterland depende, basicamente, do potencial de desenvolvimento da região em que o porto está 

loca l i zado e dos  custos  de transporte terrestre e feeder. 

 
OGMO - órgão responsável  pela  gestão da  mão-de-obra  avulsa  nos  Portos . 

 

Praticagem – serviço de auxílio oferecido aos navegantes em áreas que apresentem dificuldades  

ao tráfego l ivre e seguro de embarcações , em gera l  de grande porte, devidas  aos  ventos , 

desconhecimento do local, visibilidade restrita, marés, bancos de areia, acesso aos  portos , entre 

outras . 

 

Prático – profissional especializado que possui grande experiência e conhecimentos  técnicos  de 

navegação e de condução e manobra de navios, bem como, das particularidades locais, correntes  

e variações de marés, ventos reinantes  e l imitações  dos  pontos  de acostagem e os  perigos  

submersos. Assessora o comandante na condução segura do navio em áreas de navegação restrita 

ou sens íveis  para  o meio ambiente. 

EXEMPLO:  
http://www.clicrbs.com.br/sites/swf/dc_viversc_valedoitajai/index.html 
 
 

Plano de Desenvolvimento e Zoneamento Portuário (PDZ) – Trata-se de um instrumento de 

planejamento operacional da Administração Portuária que compatibiliza as políticas de desenvolvimento urbano 

dos municípios (planos diretores municipais), do estado e da região onde se localiza o porto.  

 

Por meio do PDZ, visa-se o estabelecimento de ações e de metas para a expansão racional e a otimização do uso 

de áreas e instalações portuárias, com aderência também ao Plano Nacional de Logística Portuária (PNLP) e 

respectivo Plano Mestre do porto. 

Fonte: http://www.portosdobrasil.gov.br/assuntos-1/pnpl 
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Plano Mestre Portuário - ins trumento de planejamento de Estado vol tado à  unidade portuária , 

cons iderando as perspectivas do planejamento estratégico do setor portuário nacional constante 

do Plano Nacional de Logística Portuária - PNLP, que visa direcionar as ações , as  melhorias  e os  

investimentos  de curto, médio e longo prazo no porto e em seus  acessos . 

Fonte: http://www.portosdobrasil.gov.br/assuntos-1/pnpl 

 

Plano Nacional de Logística Portuária (PNLP) – ins trumento de Estado de planejamento 

estratégico do setor portuário nacional , que visa  identi fi car vocações  dos  diversos  portos , 

conforme o conjunto de suas respectivas áreas de influência, definindo cenários de curto, médio e 

longo prazo com a l ternativas  de intervenção na  infraestrutura  e nos  s i s temas  de gestão, 

garantindo a  eficiente alocação de recursos a partir da priorização de investimentos , evi tando a  

superposição de esforços e considerando as disposições do Conselho Nacional  de Integração de 

Pol íti cas  de Transporte (CONIT). 

Fonte: http://www.portosdobrasil.gov.br/assuntos-1/pnpl 

 

2.2.3 – Principais Características do Transporte Aquaviário 

• Exige investimentos vultosos para a construção e aparelhamento dos portos. 

• Baixo custo de implantação de uma hidrovia  quando ela  oferece boas  condições  de lei to 

natural, mas pode ser elevado se existir necessidade de construção de infraestruturas especiais 

como eclusas  e canais , a lém de obras  como dragagem e derrocamento.  

• Normalmente não oferece o transporte porta-a-porta , exigindo uma complementação de 

transporte para conexão com origens e destinos das cargas  através  de ferrovias  e rodovias . 

• É mais indicado para movimentação de grande quantidade de mercadoria em longas distancias. 

• Baixa velocidade de operação tanto dos veículos quanto dos terminais. 

• Baixo custo de transporte, quando em grande quantidade. 

• Poss ibilidade de tráfego por 24 horas/dia, em vias descongestionadas. 

• Pouco flexível na escolha das rotas, pois depende dos terminais. 

• Necessita de elevada densidade de tráfego regular. 

 

2.2.4. Tipos de Navegação 

Subdivide-se nos  seguintes  tipos : 
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Fig. 2.27 – Transporte fluvial 
Fonte: http://www.transportes.gov.br/bit/brasil2.htm 
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Fig. 2.28 – Transporte Marítimo 

Fonte: http://meumundoeumnavio.blogspot.com/ 
 

2.2.5. Classificação das Cargas a Serem Transportadas 
 

a) Carga geral  
Também chamada de break-bulk, corresponde a  qualquer tipo de carga  onde não há  uma 

padronização ou homogeneidade. 

Itens avulsos , embarcados  separadamente em embrulhos , fardos , pacotes , sacas , ca ixas , 

tambores . 

Neste caso, as operações de carga e descarga são mais difíceis  e morosas , fazendo com que os  

navios  fiquem mais  tempo parados  nos  portos . 

Há  uma tendência em adotar navios menores para transportar tal tipo de carga. Desta  forma, as  

embarcações ficam menos tempo paradas nos portos, propiciando maior flexibi l idade à  frota  

exis tente. 
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Fig. 2.29 – Carga Geral 

Foto da Publicação de Estivadores Aveiro 

Fonte: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=490806840987854&set=pcb.490806977654507&type=1&theater 

 
b) Carga unitizada 

Cons iste em acondicionar ou arrumar diversos volumes de mercadorias pequenos e disformes, em 

unidades maiores, de tipos e formatos padronizados, com a  finalidade de propiciar a  automação, 

faci l i tando sua  movimentação ao longo da  cadeia  de transportes .  

Surgiu no intuito de reduzir os problemas encontrados nas operações de transbordo com cargas  

gera is . 

A uti lização se dá principalmente através de contêineres e paletes. 

Ta l  procedimento tem dado bons resultados e o transporte hidroviário de cargas unitizadas cresce 

cons ideravelmente. 

 

Fig. 2.30 – Carga Unitizada 
Fonte: http://pontoaporto.blogspot.com/ 
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c) Carga a granel 

Também chamada de bulk cargo é toda carga homogênea sem embalagem específica  que pode 
ser sól ida , l íquida  ou gasosa. 
 

A prática tem demonstrado ser bastante vantajosa a utilização de navios  de grande capacidade 

para  o transporte destas  cargas . 

Ex.: minérios , cerea is , petróleo, produtos  químicos  que podem estar l iquefei tos , gases . 

 

 
Fig. 2.31 – Carga Granel 

Fonte: www.mercatortransport.com 
 

d) Carga Roll-on roll-off (carga rodante) 

Trata-se de qualquer tipo de carga que embarque e desembarque rodando, seja em cima das suas  

próprias rodas ou esteiras, ou sobre equipamento concebido especi ficamente para  o caso. 

Os  navios Roll-on Roll-off (ro-ro) são embarcações concebidas  para  o transporte deste tipo de 

carga  e incorporam rampas que permitem o máximo de eficiência nas operações , sendo a  carga  

“rodada” para  bordo e para  terra  durante a  estada do navio nos  portos . 

Ex.: Automóveis , caminhões , tratores , entre outros . 
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Fig. 2.32 – Carga Roll-on & Roll-Off (Ro-Ro) 
Fonte: http://www.projetomemoria.org 

 
e) Cargas de Projetos 

São aquelas que possuem dimensões ou peso acima do permitido para embarque em contêineres, 

e que exigem equipamentos especiais para todas as etapas da logística. 

Podem ser transportadas na navegação por cabotagem, reduzindo consideravelmente o tempo de 

transporte em relação ao modal rodoviário. 

Como exemplos de cargas de projetos, ci tamos: estruturas metálicas, máquinas e equipamentos, 

vagões, locomotivas, pás de hélices eólicas entre muitos outros. 
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Fig. 2.33 – Cargas de Projetos 
Fonte: http://www.hartrodt.com/en/products/turnkey-cargo-logistics/break-bulk-shipments/, em 24/10/2016 

 
 
 

f) Cargas Especiais 

São cargas caracterizadas  por exigi rem operações  específicas , não class i fi cadas  nos  i tens  

anteriores . 

Ex.: Plataformas de petróleo, navios avariados entre outras.  

Exis tem navios concebidos para transportar tais cargas, que são semissubmers íveis  e também 

conhecidos  como flo/flo (float-on/float-off).  

 
Fig. 2.34 – Navio Float-on / Float/Off (Flo-Flo) 

Fonte: http://portalmaritimo.com/2012/05/25/blue-marlin-o-supernavio-que-transporta-navios/#more-23052, em 
17/12/2013 
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2.2.6 – Tipos de Embarcações 

Exis tem diversos  tipos  de embarcações , cada qual  para  uma fina l idade específica .  

2.2.6.1 – Para transportes de cargas 

 
a. Navios de Carga Geral ou Cargueiros: Transportam vários tipos de cargas, geralmente em 

pequenos lotes. 

 
Fig. 2.35 – Navio de Carga Geral 

Fonte: http://www.portodesantos.com.br/kids/navios.html, em 11/02/2015 
 

 

b. Navios Porta Contêiner: Semelhantes aos navios de carga geral, possuem escotilhas de 

carga  por toda extensão do convés possuindo guias para encaixar os contêineres nos 

porões. 

 
Fig. 2.36 – Navio Porta Contêiner 

Fonte: http://modalaquaviarioetec.blogspot.com.br/2012/06/barco.html, em 11/02/2015 
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Fig. 2.37 – Evolução do tamanho dos navios porta Contêineres 

Fonte: WS Meet the Mgmt Day_Port, 06/06/2014 
 

 
Fig. 2.38 – Evolução do tamanho dos navios porta Contêineres, por décadas 

Fonte: http://www.bloglogistica.com.br/mercado/conheca-o-maior-navio-de-conteineres-do-mundo 
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c. Navio Graneleiro: Uti lizados para transporte de mercadorias a granel, ta is como açúcar, 

soja , ferro entre outros.  

 
Fig. 2.39 – Navio Graneleiro 

Fonte: http://fateclog.blogspot.com.br/2011_10_01_archive.html, em 04/03/2015 
 

d. Navio Gaseiro: Transportam gases  l iquefei tos  tendo como caracterís tica  os  tanques  

arredondados  sobre o convés . 

 

 
Fig. 2.40 – Navio Gaseiro 

Fonte: http://fateclog.blogspot.com.br/2011_10_01_archive.html, em 04/03/2015 

 
e. Navio Petroleiro: tem a finalidade de transportar granéis líquidos, possuindo equipamentos 

para  bombear as cargas para carregamento e para descarregamento dos navios. 
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Fig. 2.41 – Navio Petroleiro 

Fonte: http://fateclog.blogspot.com.br/2011_10_01_archive.html, em 04/03/2015 

 
f. Navio de Operação por Rolamento Roll-on Roll-off (Ro-Ro): são navios  próprios  para  

transportar veículos. Possuem rampas que dão acesso di reto ao convés  ou aos  porões , 

propiciando economia  em despesas  de embarque e desembarque.   

 
Fig. 2.42 – Navio de Operação por Rolamento (Ro-Ro) 

Fonte: http://fateclog.blogspot.com.br/2011_10_01_archive.html, em 04/03/2015 

 
 
 

2.2.6.2 – Para transportes de passageiros 

 
a. Navios de cruzeiro: Transportam pessoas  e suas  bagagens  em viagens  normais  ou de 

turismo. 
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Fig. 2.43 – Navio de Cruzeiros 

Fonte: http://fateclog.blogspot.com.br/2011_10_01_archive.html, em 04/03/2015 
 
 

b. Hidrofólio: Barcos utilizados em travessias de baias no transporte de passageiros. Util i zam 

espécies de “asas” que promovem maior velocidade pela redução de atrito do casco com a  

água. 

 
Fig. 2.44 – Hidrofólio 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Hidrof%C3%B3lio, 04/03/2015 

 

c. Catamarã: são utilizados para transporte de passageiros tais como a travessia marítima 

entre o Rio de Janeiro e Ni terói. 
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Fig. 2.45 – Catamarã 
Fonte:http://www.surtrek.com.br/turismo-nas-ilhas-galapagos/iates-de-primeira-classe/galapagos-catamara-

millennium/, em 04/03/2015 

 

2.2.6.3 – Para operações especiais – Transportes Especializados 

i. Rebocador: Utilizados para manobras de grandes navios  na  zona portuária  e canais  de 

acesso aos portos . Embora  pequenos , possuem grande potência  em seus  motores . 

 
Fig. 2.46 – Rebocador 

Fonte: http://fateclog.blogspot.com.br/2011_10_01_archive.html, em 04/03/2015 

 
 

ii. Navios Porta Aviões: São navios de guerra que tem como principal objetivo servi r de base 

aérea  móvel . 
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Fig. 2.47 – Navio Porta Aviões 

Fonte: http://modalaquaviarioetec.blogspot.com.br/2012/06/barco.html, em 11/02/2015 

 
 

iii. Navios Float-on Float-off (Flo-Flo): Trata-se de um navio semissubmersível permitindo que 

a  carga  a ser transportada seja recolhida enquanto seu convés  está  rebaixado. Após  o 

carregamento, os tanques de las tro são esvaziados , permitindo o retorno à  pos ição 

normal. Utilizado para  cargas  especia is , ta is  como plataformas  de petróleo, navios  

avariados  e outras  cargas  especia is .  

 
Fig. 2.48 – Navio Flo-Flo 

Fonte: http://portalmaritimo.com/2012/05/25/blue-marlin-o-supernavio-que-transporta-navios/#more-23052, em 

04/03/2015 
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Fig. 2.49 – Posição de Navios no Mundo (online) 
Fonte: http://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:-12/centery:25/zoom:2, em 14/02/2017 
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2.3. SISTEMA RODOVIÁRIO 

2.3.1. Considerações gerais 

O s istema rodoviário é um transporte terrestre de pessoas e cargas, realizado através de rodovias  

l igadas a terminais, por meio de veículos como caminhões, ônibus , automóveis  e motocicletas . 

 
 

 
Fig. 2.50 – Rodovia dos Imigrantes 

Fontes: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rodovia_dos_Imigrantes_1.jpg 
http://www.abcr.org.br/noticias/viewdb.php 
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Fig. 2.51 – Malha Rodoviária Brasileira 
Fonte: http://www.cnt.org.br/Paginas/atlas-do-transporte, em dezembro de 2016 

 

 
Fig. 2.52 – Malha Rodoviária Catarinense 

Fonte: http://www.deinfra.sc.gov.br/jsp/informacoes_sociedade/downloadMapas.jsp 



SISTEMAS DE TRANSPORTES – 2018-1 

 56 
 

2.3.2. Principais características 

• Possui grande flexibilidade de escolha de rotas e horários. 

• Permite a realização de transporte "porta-a-porta".  

• Requer investimentos em infraestrutura relativamente baixos.  

• A malha rodoviária requer constante manutenção buscando-se manter as  rodovias  nas  

condições  em que foram concebidas . 

• Torna-se indicado para  ser adotado em programas  de desenvolvimento regional  e na  

incorporação de novas  áreas  ao processo produtivo. 

• Apresenta alto custo operacional por ton/km transportada.  

• É mais indicado para a  movimentação de mercadorias de médio e alto valor a curtas e médias  

dis tâncias . 

• Agi l idade e rapidez na entrega da mercadoria em curtos espaços a  percorrer. 

• Sua capacidade de transporte de carga  é reduzida, se comparada com outros  modais . 

• Os veículos utilizados para  transporte produzem um elevado grau de poluição ao meio 

ambiente.  

 

2.3.3. Nível de serviço de uma rodovia 

 

É um índice qualitativo que visa medir ou retratar a  influência de vários fatores nas condições  de 

operação de uma rodovia, tais como, velocidade, tempo de viagem, segurança, conforto, custos , 

relação volume de tráfego/capacidade (V/C), dens idade.  

 

Na  prática, o Highway Capacity Manual (HCM) uti l iza a  velocidade média de viagem, a  relação V/C 

e a  (%) de tempo de atraso para definir os diversos níveis  de serviço (de A a  F) de uma rodovia  

rura l  de pis ta  s imples . 

 

A capacidade da  rodovia  é atingida  no nível  “E”. 
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Fig. 2.53 – Velocidade de Operação x Relação Volume/Capacidade 

Fonte: HCM 2010 

 

 

Fig. 2.54 – Velocidade de Operação x Relação Volume/Capacidade 
Fonte: Adaptado de Capacidade e Níveis de Serviço – DER-MG 

 

E 
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2.3.4. Classificação funcional das rodovias interurbanas 

2.3.4.1. Definição 

É uma classificação que estabelece a função exercida por uma rodovia junto a  uma determinada 

rede rodoviária . 

2.3.4.2. Importância 

A importância dessa função é considerada diretamente proporcional a  determinados elementos , 

ta is como, porte das localidades servidas, volumes de tráfego, distância média  de viagem desse 

tráfego na  rodovia . 

2.3.4.3. Principais objetivos 

• Proporcionar uma base lógica para planejar o desenvolvimento de uma rede rodoviária . 

• Estabelecer bases racionais para atribuir responsabi l idades  pelas  rodovias . Ex.: níveis  

federa l , es tadual  e municipa l . 

• Criar bases efetivas para a  distribuição dos recursos financeiros entre os diversos sistemas  

funcionais . 

2.3.4.4. Sistema viário 

2.3.4.4.1. Definição 

Trata-se do conjunto de vias de uma determinada região. Dentre os  diversos  elementos  que 

compõem o sistema viário, têm-se vias, acostamento, sinalização horizontal, sinali zação vertica l ,  

obras de arte, taludes de corte e de aterros , dispos i tivos  eletrônicos  de controle de tráfego. 

 

Sistemas Funcionais 
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I. Sistema arterial  

Atende a função mobilidade e classifica-se conforme segue: 
  

i. Principal 

Com rodovias inter-regionais que proporcionem um sis tema contínuo dentro de 

uma região e articulação com rodovias semelhantes em regiões vizinhas. Conectam 

cidades  com mais  de 150 mi l  habi tantes . 

ii. Primário 

Devendo formar, junto com o Sistema Arterial Principal, um sistema contínuo, l ivre 

de interrupção. Conectam cidades  com cerca  de 50 mi l  habi tantes . 

iii. Secundário 

Devendo formar um s is tema contínuo, em combinação com as  rodovias  de 

s i stemas superiores. Conectam cidades com população acima de 10 mi l habitantes  

que não estejam atendidas  por rodovias  de s i s tema superior. 

 

II. Sistema coletor 

Com a  função de conexão entre mobilidade e acessibilidade, auxilia na integração entre o sistema 

arteria l  e o s i s tema loca l . 

i. Primário 

Ligando cidades com população acima de cinco mil habitantes, não servidas  por 

rodovias de classe superior, com função de acesso a  centros  de geração de 

tráfego, como portos , áreas  de produção agrícola  e de mineração, ou s ítios  

turís ticos .  

ii. Secundário 

Ligando cidades com população acima de dois mil habi tantes , não servidas  por 

rodovias de classe superior, com função de acesso as  grandes  áreas  de ba ixa  

dens idade populacional , não servidas  por rodovias  arteria is  ou coletoras  

primárias. Liga essas áreas com o Sis tema Coletor Primário ou com o Sis tema 

Arteria l . 
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III.  Sistema local 

Com função de acesso ao tráfego intramunicipal de áreas rurais e de pequenas  loca l idades  às  

rodovias de nível superior, pode apresentar descontinuidades, mas não isolamento do restante da 

rede. 

 

Fig. 2.55 – Vias do Centro de Florianópolis 
Fonte: Open Street Map 

 

 

 Fig. 2.56 – As Funções de Mobilidade e de Acesso 
Fonte: Introdução ao Projeto Geométrico. Lee, Shu Han, Ed. UFSC, 2002. 
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SÍNTESE DAS CARACTERÍSTICAS E CRITÉRIOS DOS SISTEMAS FUNCIONAIS 

 
Fonte: Adaptado DNIT

 

Si stemas 

Funci ona is

Funções Bási cas Extensão

(% Km)

Servi ço(%

Veículos-
Km)

A
rt

e
ri

a
l

PRINCIPAL

Tráfego Inter naciona l  e Inter-regi onal

Grande mobil i dade
Sistema contínuo na regi ão

Conexão com rodovi as similares em regi ões vi zi nhas
Conectar as cidades com população acima de 150.000 

hab. e as capi tai s

2 - 3,5 30 – 35

PRIMÁRIO

Tráfego  Inter -Regiona l  e Inter estadual

Mobi li dade
Sistema Contínuo em Combi nação com o si stema 

Pr incipal
Conectar cidade com população acima de 50.000 hab.

1,5 – 3,5 15 – 20

SECUNDÁRIO

Tráfego Inter estadual  e Intra-estadual
Mobi li dade

Sistema contínuo combi nado com os si stemas arteri ais 
pr incipa l e pri mári o

Conectar cidades com popul ações aci ma de 10.000 hab.

2,5 – 5 10 – 20

C
o

le
to

r

PRIMÁRIO

Tráfego Inter muni cipa l
Mobi li dade e acesso

Sistema contínuo combi nado com o sistema arteri al
Conectar cidades com popul ação acima de 5.000 hab.

4 – 8 8 – 10

SECUNDÁRIO

Tráfego Inter muni cipa l

Acesso e mobi li dade 
Al i mentador dos sistemas de mai s al ta função

Conectar cidades com popul ação acima de 2.000 hab.
Atender às gr andes áreas de ba ixa  densi dade 

popul aci onal

10 – 15 7 – 10

Local

Tráfego Intr amuni cipal
Deve proporci onar pri ncipalmente acesso

Pode sofrer desconti nui dade mas não ser i solado do 
resto da rede

65 – 80 5 – 30

Espaçamento

Controlado pel a 

l ocal ização das ci dades 
e regi ões conectadas 
por estas rodovi as

Estabel ecido de for ma a 

não dupl i car os ser vi ços 
das rodovias arteriais 
pri nci pais  

Estabel ecido de for ma a 

não dupl i car os ser vi ços 
das rodovias arteriais 

pri nci pais

Estabel ecido de acordo 

com a  distri buição e 
concentração 
populaci onal

Não dupli car   serviços

Estabel ecido de acordo 
com a  distri buição e 

concentração 
populaci onal



 

2.4. SISTEMA FERROVIÁRIO 

2.4.1. Considerações gerais 

O s i stema ferroviário é um meio de transporte terrestre de pessoas ou bens, operado 

em vias férreas que conectam terminais ferroviários ou multimodais, através de trens  

que s ão constituídos basicamente por locomotivas  e vagões  de carga  ou carros  de 

pas s agei ros . 

 
Fig. 2.57 – Ferrovia Nova Zelândia 
Fonte: https://encrypted-tbn1.gstatic.com 

 
 

 

Fig. 2.58 – Malha Ferroviária Brasileira 
Fonte: http://www.cnt.org.br/Paginas/atlas-do-transporte, em dezembro de 2016 
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Fig. 2.59 – Malha Ferroviária Catarinense 
Fonte: http://ferroviariobrasil.blogspot.com/, em dezembro 2016 

 

 

2.4.2. Alguns Conceitos Utilizados 

2.4.2.1 Quanto a Estrutura 

 

•   Infraestrutura – é cons tituída pela terraplanagem e todas  as  obras  s i tuadas  
aba ixo de greide de terraplanagem. 

• Superestrutura – é cons tituída pela via permanente, ou s eja, s ub lastro, las tro, 

dormentes  e tri lhos . 

 

Fig. 2.60 – Componentes da Infraestrutura e Superestrutura 
Fonte: Adaptado de: http://is-com.biz/index.php/technology-uses/railway 
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Fig. 2.61 – Componentes da Superestrutura 
Fonte: http://infraestruturaurbana.pini.com.br/solucoes-tecnicas/29/linha-ferroviaria-com-lastro-as-

recomendacoes-tecnicas-para-a-292647-1.aspx 

 

2.4.2.2. Quanto às Vias  

 

a. Via Férrea ou Via de Rolamento – É a  s uperfície de rolamento utilizada  para  o 

des locamento de trens. Abrange o lastro, dormentes e é formada por duas  ou 

mais fiadas de tri lhos assentados e fixados paralelamente s obre dormentes . 

i . Via  Singela – s uperfície de rolamento com uma via de trá fego (duas fiadas de 

tri lhos ) – podendo ter s entido de trá fego bidi reciona l ; 

ii . Via  Dupla – s uperfície de rolamento com duas vias de trá fego, gera lmente 

para lelas  (quatro fiadas  de tri lhos ), podendo ter s entido de trá fego 

unidi reciona l  ou bidi reciona l ; 

 

1. Sublastro - É uma camada granular (areias naturais, pó de pedra, escórias de fornos siderúrgicos) com 
espessuras variadas. 

2.   Lastro - Uma das principais funções do lastro é distribuir   uniformemente à plataforma ferroviária a pressão 
exercida pela passagem dos trens junto à rede ferroviária.  

 3.   Dormente - O dormente é um elemento da superestrutura que tem a função de receber e transferir ao 
lastro os esforços produzidos pelas cargas dos veículos ferroviários. 

4. Trilhos - Os perfis instalados sobre os dormentes são os trilhos. É por eles que se deslocam os trens, que têm 

suas rodas metálicas encaixadas em  sua superfície, de modo que eles têm a função de guiar as rodas.  
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b. Bitola – é a  distância entre as faces internas dos boletos dos tri lhos, tomada na  

l inha normal a  essas faces, 16mm abaixo do plano constituído pela  s uperfície 

s uperior do boleto. 

 
Fonte: Adaptado de www.planetaferrovia.com 

 
 

Fig. 2.62 – Bitolas relevantes utilizadas no Brasil  

 

Fonte: http://www.planetaferrovia.com/ 

 

c. Boleto – Parte s uperior do tri lho, s obre o qual deslizam as rodas dos  veículos . 

 

d. Cremalheira - Si s tema de tração usado em certas estradas de ferro, nos trechos  

de rampa muito íngreme, com o objetivo de impuls ionar o trem.  

Tabela de Bitolas

Dimensão (m) Exemplos

1,00
Corresponde a 73% dos trilhos existentes no território 
nacional.

1,43
Corresponde a 8% dos trilhos existentes, em ferrovias 
isolada no Amapá, l inhas 4 e 5 de São Paulo e metrô de 
Salvador.

1,60
Corresponde a 27% dos trilhos existentes, localizam-se 
na região sudeste e nas expansões da VALEC.

Mista
Via férrea com três ou mais trilhos para permitir a 
passagem de veículos com bitolas diferentes
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Fig. 2.63 – Cremalheira 
Fonte: http://ciespsantos.com/Publicacao.aspx?id=14925&categoria=2 

 

 

e. Ramal ferroviário – Trata-se de uma linha s ubsidiária de uma linha-tronco ou de 

outro ramal, tendo como objetivo l igar pontos  de importância , di s tantes  da  via  

principa l , obter ata lhos  ou faci l i tar manobras .  

 

Tipos de ramais 

i . Ramal de ligação – l i ga  uma cidade à  l inha  tronco. 

 
Fig. 2.64 – Ramal de Ligação 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ramal_ferrovi%C3%A1rio, adaptado por Paôla Tomé 
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ii . b. Ramal “bituca” – tem apenas uma estação. 

 

 
Fig. 2.65 – Ramal Bituca 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ramal_ferrovi%C3%A1rio, adaptado por Paôla Tomé 
 

 

 

iii. Ramal atalho – reduz o percurs o entre um trecho da  ferrovia . 

 

 
Fig. 2.66 – Ramal Atalho 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ramal_ferrovi%C3%A1rio, adaptado por Paôla Tomé 
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iv. Ramal ponte – l i ga duas ferrovias. 

 
Fig. 2.67 – Ramal Ponte 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ramal_ferrovi%C3%A1rio, adaptado por Paôla Tomé 

 

v. Ramal extensão – começa  onde a  outra linha termina, continuando a  linha 

principal. 

 
Fig. 2.68 - Ramal Extensão 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ramal_ferrovi%C3%A1rio, adaptado por Paôla Tomé 
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vi. Ramal pêra - Via  férrea acessória (de traçado curvilíneo) destinada a inverter a  

pos ição do trem por marcha  di reta . 

 

 
Fig. 2.69 – Ramal Pêra 

Fonte: http://www.transportabrasil.com.br/, adaptado por Paôla Tomé 

 

2.4.2.3. Quanto aos Terminais  

a. Terminal de cargas  

Loca l  ou área para embarque, desembarque, e também estocagem de cargas. Pode 

s er unimodal  ou intermodal  (rodo/ferro/hidro). 

b. Terminal de passageiros (Estação) 

Área  onde os passageiros podem embarcar e des embarcar dos  trens , a lém de 

pos suir local para compra de passagens. Pode também conter algum tipo de atividade 

comercia l . 

 

2.4.2.4. Pátio Ferroviário 

Área  formada por um conjunto de vias  que s erve de apoio operaciona l  ao 

trans porte ferroviário. Não é utilizado para operação de embarque e desembarque de 

cargas  e pas s agei ros . 

i . Funções 

Os  pátios podem desempenhar, entre outras , as  s eguintes  funções :  

→ Abas tecimentos de locomotivas; 

→ Cruzamento de trens; 

→ Es tacionamento de material rodante; 
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→ Formação de composições; 

→ Manobras; 

→ Pré-classificação e classificação dos vagões; 

→ Regularização do trá fego; 

→ Revisão vi sando manutenção de locomotivas e/ou vagões; 

→ Troca  ou a largamento de truques devido à mudança de bitola (vide 

figura 2.70); 

 

 

Fig. 2.70 – Truque ferroviário 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Bo-Bo, e, 21/07/2014 

 

ii. Características dos pátios ferroviários 

→ Pátio de Cruzamento – des tinado apenas ao cruzamento dos 

trens  e deve s er projetado de modo a ter comprimento s uficiente para conter 

o trem de maior comprimento que ci rcula  no trecho.  

 

Fig. 2.71 – Vista aérea do pátio de cruzamento com desvios ferroviários 
Fonte: http://slideplayer.us/slide/375648/ 
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→ Pátio de Classificação – tem como principa l  função a  de 

permiti r a  clas s i fi cação dos  vagões  recebidos , a  s ua  

s eparação em blocos  e a  formação de trens , a través  de 

reagrupamento, para a distribuição da  carga  para  os  s eus  

vários destinos. São usualmente compostos por três  áreas : 

� Área de recebimento de trens – onde os  trens  s ão 

des viados  da  l inha  principa l  e temporariamente 

armazenados  antes  de s erem des membrados  e 

clas s i fi cados ; 

�  Área de Classificação – onde os vagões  s ão s eparados  e 

reagrupados em blocos segundo um des tino comum, que 

pode s er o des tino fina l  da  carga  ou outro pátio 

s ubs equente; 

� Área de Formação de Trens – onde os trens s ão formados  

ins pecionados e preparados  com documentação fi s ca l  e  

l i cenciamento, visando posterior movimentação na  l inha  

principa l . 

→Pátio completo – pode conter ainda l inhas  es pecífi cas  para  reparo da  

composição, principalmente vagões com avarias , l inhas  para  reabas tecimento de 

combus tível  e areia  (uti l i zada  para  aumentar o atri to das  rodas  motri zes  das  

locomotivas, evitando que elas patinem, devido ao peso) para  locomotivas  e l inhas  

loca is, s endo estas des tinadas  à  formação de trens  para  entregas  em termina is  

próximos  ao pátio. 

→Pátio simples – é composto por apenas algumas linhas, e com uti l i zação 

(função) es pecífi ca .  

 

2.4.2.5. Quanto aos Veículos 

a. Carro – veículos para transporte de passageiros, podendo também servi r como 

res taurante ou dormitório. 

b. Locomotiva – Trata-s e de um veículo ferroviário que fornece 

a  energia necessária para a colocação de um comboio ou trem em movimento; as  
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locomotivas não têm capacidade de transporte própria, quer de passagei ros , quer de 

carga . Dentre os sistemas de propulsão, as mais utilizadas  s ão a  Dies el -Mecânico e 

Dies el -Elétrico. 

c.  Material rodante – Compos ição contendo locomotiva(s) e vagões  de carga  ou 

carros  de pas s agei ros . 

d. Vagão – é a  unidade da composição destinada ao transporte de cargas. Exi s tem 

vagões de tipos especiais para certas mercadorias , ta i s  como: tanques , frigorífi cos , 

vagões  para  minérios , entre outros .  

 

Fig. 2.72 – Alguns tipos de Vagões 
Fonte: http://www.guiadotrc.com.br/infra/vagoes.asp 
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Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1244539 
 

 

 

 

Fig. 2.73 – Alguns tipos de Vagões 
Fonte: http://logisticamaxplanck.blogspot.com.br 

 

2.4.2.6. Quanto as Operações 

 

a. Sistema de inspeção de trens – A ins peção de equipamentos  ferroviários  

(locomotivas e vagões) é essencial para a ci rculação s egura  dos  trens . Vários  

procedimentos podem ser utilizados para  identi fi cação de defei tos , des de 

ins peção vi s ua l  a té o us o de equipamentos  para  varredura  a  las er. 

 

b. Sistema de inspeção de vias – Vis a verificar possíveis problemas relacionados a  

manutenção das vias. Podem utilizar “Autos de Linha” para aces s o a  todos  os  

trechos  das  vias . 

 

 

c. Auto de linha – Veículo ferroviário de um s ó vagão, usado para  trans porte de  

pes soas, carga e outros serviços, tais como, inspeção e manutenção de l inhas . 
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Fig. 2.74 – Auto de linha 

Fonte: http://www.amantesdaferrovia.com.br/photo/auto-de-linha-all-ex-fepasa-1/next?context=user, 

em 07/03/2014 

 

d. Sistema de Sinalização da Ferrovia – Tem como objetivo oferecer, a través  de 

s inais de trânsito, informações voltadas à condução s egura das  compos ições . 

 

Fig. 2.75 – Sinalização Ferroviária 
Fonte: http://www.mmeinformatica.com.br/sinalizarsinal.com.br 

 

e. Sistema de Controle de Tráfego - Tem como objetivo oferecer, a través  do 

monitoramento do trá fego, a  devida  s egurança  para  que não ocorram 

acidentes  oriundos  da  movimentação das  compos ições . 

Como atividades  de controle de trá fego, pode-s e ci tar: 
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� Manutenção de distância s egura (headway) entre trens  cons ecutivos ; 

� Controle do movimento de trens nos pontos de junção e cruzamentos ; 

� Controle do movimento de trens  de acordo com a  velocidade e 

dens idade autori zadas ; 

� Controle de trá fego em linha s ingela para  impedir o choque de trens  

que tra fegam em s entidos  contrários . 

2.4.3. Principais Características do Transporte Ferroviário 

• Maior s egurança em relação ao rodoviário, com menor índice de acidentes  e 

furtos . 

• Requer investimentos em infraestrutura relativamente altos. 

• Normalmente precisa de transporte complementar, notadamente o rodoviário. 

• Pos s ui  via  exclus iva . 

•  Pouca  flexibilidade de escolha de rotas e horários. 

• Tem aptidão para o trans porte de grandes  volumes  de cargas  de ba ixo va lor 

agregado, como granéis , em médias  e longas  dis tâncias . 

• Apres enta custo operacional por ton./km transportado, relativamente baixo. 

• Baixo cons umo de combus tível  por tonelada/qui lômetro 

• Depende do nível de comercialização de determinados produtos, podendo o ramal 

tornar-se antieconômico em cas o de a l terações  s igni fi cativas  no mercado. 

• Grande flexibi l idade relativa  ao pes o e volume das  cargas  

• Para  passageiros, é mais indicado em áreas de alta demanda, como é o cas o do 

trans porte urbano em regiões  metropol i tanas . 

 

2.4.4. Cargas Típicas do Transporte Ferroviário 

• Produtos s iderúrgicos; 

• Grãos ; 

• Minério de ferro; 

• Cimento e cal; 

• Adubos e fertilizantes; 

• Derivados de petróleo; 
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• Calcário; 

• Carvão mineral e clínquer;  

• Contêineres. 

 

Fig. 2.76 – Transporte Ferroviário 
Fonte: http://logisticaetransportes.blogspot.com/2009_11_01_a rchive.html 
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2.5. SISTEMA AÉREO 

 
2.5.1. Considerações gerais 

O s i stema de transporte aéreo é formado por aerovias  que conectam termina is  e 

através  das  qua is  trans i tam aeronaves  (aviões  e hel i cópteros ) trans portando 

pas s agei ros  e cargas . 

 

 

Fig.2.77 – Sistema Aeroviário Brasileiro 
Fonte: http://www.cnt.org.br/Paginas/atlas-do-transporte, em dezembro de 2016 
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Fig. 2.78 – Aeroportos de Santa Catarina 
Fonte: Secretaria de Estado da Infraestrutura (SIE), dezembro de 2016 

 

2.5.2. Principais características do transporte aéreo 

• Alta  velocidade de percurso. 

• Pouca  capacidade de carga. 

• É recomendado para o transporte de cargas de alto va lor agregado e de a lto va lor 

comercial. 

• É o mais adequado para transportar passageiros a médias e grandes  dis tâncias . 

• Apres enta  grande conforto. 

• Elevados custos relativos a  veículos, terminais e s istemas de proteção ao voo. 

• Flexibilidade de deslocamento l imi tada , pois  dependem de termina is , apoio 

terres tre (acompanhamento de voo) e condições  meteorológicas . 

• Elevado grau de s egurança . 

• Elevada  poluição atmos férica . 

• Alta  poluição s onora  nas  áreas  ao redor dos  aeroportos . 

• Ideal para o envio de mercadorias com pouco peso e volume em longas distâncias. 

• Fretes relativamente altos em relação aos demais modais. 
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2.5.3. Classificação dos Sistemas de Transporte Aéreo quanto aos Níveis 
de Atuação 

  

2.5.3.1. Doméstico Regional (Brasil) 

São constituídos por l inhas complementares  e de a fluência ; fazem l igações  entre 

cidades de pequeno e médio porte entre si e são a limentadoras  (feeders) de l inhas  

aéreas  domés ticas  naciona is . 

2.5.3.2. Doméstico Nacional (Brasil) 

Interligam grandes centros populacionais e econômicos, ou s eja, capitais dos estados e 

cidades  de grande porte. 

2.5.3.3. Internacional  

Trans porte interligando aeroportos  de di ferentes  pa ís es , gera lmente, a través  de 

grandes  aeronaves , com acompanhamento e fi s ca l i zação também de Órgãos  

Internaciona is , ta i s  como IATA. 

 
Fig. 2.79 – Siteflightradar24.com  

Permite visualizar no mapa a posição exata de cada avião.  
Fonte: flighradar24.com 

 

 

2.5.4. Alguns conceitos e definições 

2.5.4.1. Relacionados à Operação 

• Conexão – termo utilizado para operação de transporte de passageiros onde há 

troca  de aeronave no termina l . 
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• Escala – termo utilizado para operação de transporte de passageiros , onde há  

uma parada intermediária na  viagem, s em acontecer a  troca  de aeronave. 

• Feeder - as s im é chamado o s erviço, ou l inha , normalmente de atuação 

regional, que, transporta passageiros ou cargas, alimentando voos  operados  

por aeronaves  de maior capacidade.  

• Hub-and-spoke – l inha entre uma origem e um destino com escala ou conexão 

intermediária . Ex.: l i gação entre A e B, pas s ando por HUB. 

                  

 

Fig. 2.80 – Ligações hub-and-spoke (raio da roda de bicicleta) 
Fonte:http://www.oaviao.com.br/materias_comunidade/imagens/Hub_and_spoke.pdf 

 

 

• Hub-point – ponto central, onde há  recepção e pos terior redis tribuição de 

pas s agei ros  e cargas  para  des tinos  divers os . 

• Point-to-point – Ligação direta entre uma origem e um destino, sem escalas ou 

conexões . Ex.: l i gação entre A e B. 

      

Fig. 2.81 – Ligações Point-to-point 
Fonte: http://www.oaviao.com.br/materias_comunidade/imagens/Hub_and_spoke.pdf 

 

Exemplos de cálculos de linhas hub-and-spoke e point-to-point, podem s er consultados 

no Anexo VII  des ta  publ icação.  

2.5.4.2. Relacionados à Gestão 

• ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) – Autarquia  es pecia l , vinculada  à  

Secretaria  de Aviação Civi l  da  Pres idência  da  Repúbl ica , que tem como 
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atribuições, regular e fiscalizar as a tividades de aviação civil e de infraestrutura  

aeronáutica  e aeroportuária . 

 

• IATA (International Air Transport Association) - organização s ediada  em 

Genebra com a finalidade de criar regras para voos internaciona is  e normas  

para  as  empres as  a fi l iadas . 

 

• INFRAERO (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária) – vinculada  à  

Secretaria de Aviação Civil da Presidência  da  Repúbl ica , com fina l idade de 

implantar, administrar e apoiar a  navegação aérea , pres tar cons ul toria  e  

as sessoramento em s uas áreas de atuação e na construção de aeroportos, além 

de qua is quer atividades  a fins  conferidas  pela  SAC/PR.  

                   

• SAC/PR (Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República) – l i gada  ao 

Ministério dos Transportes, Portos  e Aviação Civi l , es ta  Secretaria  elabora  

es tudos e projeções relativos aos assuntos de aviação civil e  de infraestruturas  

aeroportuárias e aeronáutica civil. A ela estão vinculadas a  ANAC e INFRAERO. 

 

• Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil - É o órgão da administração 

pública federal direta que tem como áreas de atuação a  pol íti ca  naciona l  de 

trans portes  dos  modais  ferroviário, rodoviário, aquaviário e aeroviário.  
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Além de realizar ações no âmbito da marinha mercante, das vias navegáveis  e 

dos  portos fluviais e lacustres (excetuados os que estão sob a  responsabilidade 

das  companhias  docas ).  

 

 

 

 

2.5.4.3. Relacionados aos Veículos 

Aeronave – Cons is te no elemento trans portador do s i s tema podendo atender 

pas s agei ros  e cargas . 

 

Exemplos : 

A380 – O maior dos aviões de passageiros do mundo, com capacidade para transportar 

com três  clas s es , 525 pas s agei ros , com uma clas s e, 853 pas s agei ros , mais  150 

toneladas de cargas e com autonomia de até 15.400 km, velocidade de cruzei ro de 

mach 0,89 (945 km/h). 

 
Fig. 2.82 – A380 

Fonte: http://www.terra.com.br/economia/infograficos/a380/ 
 

Antonov AN-225 – Maior avião carguei ro do Mundo, de origem Rus s a . 

BRASIL 
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Fig. 2.83 – Antonov AN 225 

Fonte: http://www.logisticadescomplicada.com/maior-aviao-de-carga-do-mundo-visita-o-brasil/ 

 
 

 
Fig. 2.84 – Antonov AN 225 

Fonte: http://gigantesdomundo.blogspot.com.br/2011/07/o-maior-aviao-cargueiro-do-mundo.html 
 

 

 
Fig. 2.85 – Antonov AN 225 

Fonte: http://gigantesdomundo.blogspot.com.br/2011/07/o-maior-aviao-cargueiro-do-mundo.html 
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Boeing 747-8 – Cons iderado um dos maiores aviões de passageiros do mundo. Embora 

menor, é concorrente di reto do A380. 

 

Fig. 2.86 – Boeing 747-8 
Fonte: http://en.ria.ru/infographics/20110223/162718035.html 

 

Caixa preta (black-box) – nome popular do sistema de registro de voz e dados 

exis tente nos aviões. 

 
Fig. 2.87 – Caixa Preta de um avião 

Fonte: http://segredosdomundo.r7.com/o-que-tem-dentro-da-caixa-preta-dos-avioes 
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Transponder – aparelho normalmente instalado a borda de aeronaves, que responde 

automaticamente, enviando mensagens ao radar s ecundário, geralmente no solo, 

identificando a  localização da aeronave emissora. 

 

Fig. 2.88 – Transponder 
http://www.aerokurier.de/praxis/technik-zubehoer/neuer-mode-s-transponder/550460 
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2.6. SISTEMA DUTOVIÁRIO 
 

2.6.1. Considerações gerais 

O s i stema dutoviário é um meio de transporte de cargas  que uti l i za  um s i s tema de 

dutos , previamente preparados para determinado tipo de transporte, formando linhas 

chamadas  de dutovias  que conectam termina is  dutoviários  ou multimodais . 

 
Fig. 2.89 – Gasodutos 

Fonte: http://www.opetroleo.com.br/ 

 
Fig. 2.90 – Mapa dos gasodutos no Brasil e da rede integrada com os países vizinhos 

da América do Sul 
Fonte: https://geopoliticadopetroleo.wordpress.com 
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2.6.2. Principais características 

• Extremamente econômico. 

• Trans porte lento (2 a  8 Km/h). 

• Reduzida possibilidade de avaria ou perda da carga transportada. 

• Garante suprimento contínuo (24 horas/dia). 

• É recomendado para o transporte de produtos l íquidos e gasosos  ou s ól idos  em  

s us pens ão. Ex.: petróleo, combus tíveis . 

• O proces s o de carga  e des carga  é s impl i fi cado. 

• Podem reduzi r a  neces s idade de armazenamento. 

• O acionamento para  impuls ão do produto pode s er fei to por motobombas  

elétricas , o que el imina  problemas  de emis s ão de gas es . 

• Relativamente fácil de s er implantado, com a l ta  confiabi l idade, ba ixo cus to 

operaciona l  e pouco cons umo de energia . 

 

 

2.6.3. Classificação dos dutos em relação aos produtos transportados 

• Oleodutos: transportam petróleo, óleo, combustível , gas ol ina , dies el , á lcool  e 

outros  produtos  l íquidos . 

• Gas odutos : trans portam gás  natura l , entre outros  tipos  de gas es . 

• Pol idutos: por definição, são capazes de transportar mais de um produto, havendo 

necessidade da decisão de como os produtos são s equenciados  dentro des s es  

pol idutos . Ex.: petróleo e derivados  como gas ol ina , queros ene, dies el . 
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• Minerodutos: vol tados ao transporte de materia l  s ól ido como, por exemplo, o 

minério de ferro. 

 

 
Fig. 2.91 – Instalação de Duto subterrâneo 
Fonte: http://www.webdutos.com.br/en/MMX.html 

 

2.6.4. Classificação quanto ao material 

2.6.4.1. Duto de aço 

• Res istente a intempéries e a  alta pressão. 

• Pode ter grande extensão. 

• Mais adequado quando requer intenso uso de bombeamento. 

• Emenda usual é a s olda. 

• Exemplos de aplicação: oleodutos, gasodutos, minerodutos. 

 
Fig. 2.92 – Dutos de Aço (Gasodutos) 

Fonte: Foto divulgação TBG 
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2.6.4.2. Duto de concreto armado 

• Mais utilizado para distâncias menores e quando se tem maior uso da gravidade. 

• Emenda usual é a argamassa de cimento. 

• Exemplos de aplicação: condução de águas pluviais e esgoto s anitário. 

 

 
Fig. 2.93 – Dutos de Concreto para Rede Pluvial e Esgoto Sanitário 

Fonte: http://www.fermixtubos.com.br/noticia8.php, em 07/03/2016 

 

 

2.6.4.3. Outros Materiais 

Dutos de PVC, PVC Especiais, Alumínio e Cobre  

  

• Sis tema mais usual em gravidade. 

• Bas tante utilizado para pequenas distâncias, pouca pressão e ba ixa  temperatura  

(PVC), para  água  quente (Cobre e PPR Termofus ão) e em ambientes  de a l ta  

corros ão (Alumínio). 

• Fáci l aquisição e instalação. 

• Emenda usual com uso de luvas. 

 

• Exemplos de aplicação: condução de água potável, esgoto, instalações 

res idenciais, prediais e industriais, água quente e ambientes de alta corrosão. 
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PVC 
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Cobre 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPR 

 

Fig.2.94 – Dutos diversos 
Fontes: http://www.aecweb.com.br/prod/e/tubos-e-conexoes-ppr-3_5466_6183 

http://techne.pini.com.br/engenharia-civil/122/artigo287442-4.aspx 

http://www.gelotec.com.br/loja/detalhes.asp?id=12&produto=63&nome=DUTO-DE-ALUMINIO 

 

2.6.5. Classificação quanto à posição no solo 

• Subterrâneos: s ão aqueles enterrados para não ficarem vulneráveis  a  acidentes  

caus ados por máquinas  agrícolas , curios idade e vanda l i s mo de moradores  

próximos  às  l inhas  dutoviárias . 

 

Fig. 2.95 – Dutos subterrâneos 
Fonte: http://www.manutencaoesuprimentos.com.br/conteudo/ 
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• Aparentes: s ão aqueles visíveis, mais  comumente loca l i zados  nas  entradas  e 

s a ídas  das  es tações  de bombeio e nas  operações  de carregamento e 

des carregamento, faci l i tando a  manutenção. 

 

 

Fig. 2.96 – Dutos Aparentes 
Fonte: http://logisticaecomunicacao.blogspot.com.br/2011/10/transporte-dutoviario-

caracteristicas.html 
 

 

• Submersos: s ão aqueles onde a  maior parte da tubulação encontra-s e na  água  

(mares, rios, lagos), fixos no solo. São bas tante uti l i zados  para  trans porte de 

petróleo junto às  plata formas  marítimas . 

 

Fig. 2.97 – Dutos submersos 
Fonte: http://www.internationalforeigntrade.com/page.php?nid=1417#.UwTX6mJdVuM 
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2.7. SISTEMA MULTIMODAL 

2.7.1. Multimodalidade  

É a  integração dos serviços de mais de um modo de trans porte, uti l i zados  para  que 

determinada carga percorra o caminho entre o remetente e s eu destinatário, entre os  

diversos modais  exi s tentes , s endo emitido apenas  um único conhecimento de 

trans porte pelo responsável pelo transporte, que é o OTM – Operador de Trans porte 

Multimodal . 

 

2.7.2. Intermodalidade 

É a  integração dos serviços  de mais  de um modo de trans porte, com emis s ão de 

documentos independentes, onde cada transportador assume respons abi l idade por 

s eu transporte. São utilizados para que determinada carga percorra o caminho entre o 

remetente e s eu des tinatário, entre os  divers os  modais  exi s tentes , com a  

res pons abi l idade do embarcador. 
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3. TRANSPORTE URBANO E CONCEPÇÕES DA 
ESTRUTURA URBANA 
  
3.1. CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE 
URBANIZAÇÃO 

3.1.1. Origem 

Êxodo rura l devido a: 

• Aumento da produtividade agrícola, advinda do desenvolvimento de técnicas e 

equipamentos. Com isto, mais pessoas podem desenvolver atividades junto aos 

centros  urbanos ; 

• Bus ca  de melhores  condições  de vida  (educação, s aúde, lazer). 

 

Es tima-se que, nas próximas duas décadas, as cidades de países em desenvolvimento 

concentrarão aproximadamente 80% da  população urbana  do planeta . 

 
População Rural e Urbana do Mundo 

 

 
 

Fonte: ONU (pós 2010 são apenas projeções) 
Adaptação de Roberto Stosick, em 23/07/2015 
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3.1.2. Consequências da Urbanização Acelerada 

• Congestionamento do trânsito; 

• Des emprego; 

• Fa l ta de habitações; 

• Aumento da violência e criminalidade; 

• Cres cimento desordenado. 

 

3.1.3. O Homem e os Transportes Urbanos 

Concomitantemente ao process o de urbanização, obs erva-s e o us o cres cente do 

automóvel  e do ônibus , bem como a  ampl iação do s i s tema viário urbano. 

3.1.3.1. Oferta viária e de serviços 

Caracteriza-se pela oferta de um conjunto de vias  e de s erviços  de trans porte ta i s  

como taxis  e trans porte coletivo.  

3.1.3.2. Demanda pelo sistema viário urbano e por serviços 

Tem como origem as atividades do homem e ocorre, em grande parte, através do us o 

de automóveis  e ônibus . 

3.1.3.3. Compatibilização entre oferta e demanda 

Há um l imite fís i co e financei ro para  a  cidade acomodar o trá fego urbano. 

Contudo é necessário o planejamento urbano da região e dos s istemas de trans porte  

urbano para  prever e s olucionar problemas  como: 

• Conges tionamentos  crônicos ; 

• Ins egurança , ruídos  intens os , poluição; 

• Aumento exces s ivo do preço de fontes  de energias   

Ex.: petróleo, etanol , dies el . 
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Fig. 3.1 – Congestionamento em São Paulo 

Fonte: http:circuitomt.com.br 
 

O que s e observa, normalmente, é um crescimento mais acentuado da  demanda em 

relação à  oferta . 

Dentre os impactos provenientes de tal situação, tem-se: 

• Aumento do número de acidentes; 

• Congestionamentos; 

• Aumento de custos em sistemas de controle de trá fego; 

• Perdas de tempo; 

• Maior gasto de combustíveis; 

• Des conforto; 

• Deterioração do meio ambiente (poluição do ar, sonora). 

3.1.3.4. Transporte individual e transporte coletivo 

O us o do automóvel oferece, entre outras, as seguintes vantagens para o usuário: 

• Conforto; 

• Privacidade; 

• Trans porte "porta a porta"; 

• Independência de escala de horários; 

• Livre es colha de itinerários. 



PROF. AMIR MATTAR VALENTE  

99 

 

Por outro lado, o uso do automóvel impl ica  em maiores  gas tos  em infraes trutura  

viária . Exemplo: 

Capacidade/faixa de trá fego com largura  de 3,5m, na  área  centra l  de uma cidade. 

 

(*) Fonte: Lamb apud COMISSÃO EUROPÉIA (2000), pág. 88. 
(**) Na prática, a capacidade do transporte varia bastante em função do tipo de operação e do grau de 

prioridade que é dado ao mesmo nas correntes de tráfego (prioridade nas intersecções, faixa exclusiva). 
 
 

 
 

Fig. 3.2 – Comparação Meio de Transporte x Espaço 
Fonte: http://viatrolebus.com.br 

 

3.2. ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS PARA O TRANSPORTE 
URBANO 

3.2.1. Medidas que atuam junto à demanda 

3.2.1.1. Políticas de uso do solo 

Atua  junto à demanda e pode propiciar mais mobilidade aos indivíduos em função da  

neces s idade de integração des tes  com as  di ferentes  atividades  rea l i zadas . 

Veículo Lotação Média Capacidade (pass./hora)(*) 

Automóvel 1,5 2.000 

Ônibus (**) 60 9.000 
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O planejamento e a  organização do uso do solo têm impacto di reto na  ocupação do 

es paço urbano e nas  es colhas  dos  modos  de des locamento.  

Us o planejado da  ocupação urbana  pos s ui  certas  caracterís ti cas  como: 

• Define o us o das  áreas ; 

• Define os  l imi tes  de cres cimento;  

• Permite o dimens ionamento adequado da  infraes trutura  viária . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.3 – Prédios ao longo dos corredores estruturais de Transportes de Curitiba 

Fonte: Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba 

 

3.2.1.2. Flexi-time 

Refere-se a uma política de escalonamento nos  horários  das  atividades  (traba lho, 

colégio) dos usuários do sistema viário. Propicia  a  redução dos  picos  de trá fego e, 

cons equentemente, dos  conges tionamentos . 

3.2.1.3. Controle sobre a entrega de cargas em caminhões 

Des tina-se a  evi tar a  forte interferência de caminhões de entrega em áreas e horas  de 

conges tionamento. 

 

Planejamento Urbano 
de Curitiba permite a 

construção de prédios 
mais altos ao longo 
dos corredores 
estruturais de 
transportes. 
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3.2.2. Medidas financeiras 

São aquelas relacionadas aos as pectos  da  organização e melhoria  do trans porte, 

a través  de medidas  financei ras , ta i s  como: 

 

3.2.2.1 Taxas de estacionamento 

Método pouco dispendioso e eficiente de desestimular o uso do automóvel em áreas  

de conges tionamento. 

As  taxas proporcionais tendem a desestimular o us o de automóvel  em viagens  ao 

traba lho. Neste caso, uma a lternativa de acesso à  região centra l  das  cidades  s eria  

a través  do us o de es tacionamentos  peri féricos  gratui tos  ou mais  baratos .  

Ta is estacionamentos s eriam integrados às linhas de transporte coletivo, a través  das  

qua is  os  motori s tas  chegariam ao des tino des ejado (s i s tema “Park and Ride”). 

 
Fig. 3.4 – Mapa de Sistema Integrado Park and Ride de Amsterdam 

Fonte: http://conscioustravelguide.com/ 

3.2.2.2 Tarifa 

A adoção de uma política tarifária adequada para o transporte coletivo pode reduzi r 

problemas de congestionamento. Ex.: Tari fas  reduzidas  em horários  fora  de pico. 

3.2.2.3 Pedágio  

O us o de pedágio em áreas urbanas pode ser uma alternativa de ba ixo inves timento 

inicial para reduzir ou eliminar congestionamentos . Por onerar o us uário pode, em 

muitas  ocas iões , não s er bem acei to. 
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Seguem algumas experiências  ou ideias  relacionadas  à  oportunidade do us o do 

pedágio urbano. 

→ Exis tem s i s temas  que cobram pedágio dos  veículos  para  adentrar em 

determinadas áreas urbanas. Experiências desse tipo são utilizadas em algumas 

cidades  do mundo, como Singapura , Londres , Jacarta , entre outras . 

→ Pode-se isentar ou reduzir o va lor de pedágio para veículos que tra feguem com 

duas  ou mais  pes s oas , em vias  pedagiadas . 

→ Veículos podem utilizar faixas consideradas  exclus ivas  para  ônibus , porém, 

pagando um pedágio. O controle, no caso, pode ser feito de forma eletrônica . 

3.2.3. Engenharia de tráfego 

Envolve es tudos  e intervenções  relacionados  a :  

3.2.3.1 Fluxos de Tráfego 

O fluxo de uma corrente de trá fego pode s er: 

• Contínuo - não existem interrupções periódicas na  corrente de trá fego (s em 

s emáforos , placa  pare, preferencia l , cruzamentos  em nível ...) 

• Interrompido - vias  que possuem dis pos i tivos  que interrompem o fluxo de 

veículos  periodicamente.  

Os  parâmetros  que des crevem um fluxo de trá fego s ão: 

• Volume (q) = Número de veículos  por unidade de tempo (veic./h) 

o qm = Volume máximo 

• Velocidade (U) = Es paço percorrido por uma unidade de tempo (km/h) 

o Uf = Velocidade máxima 

o Um = Velocidade máxima/2 

• Dens idade (k) = Número de veículos  por unidade de es paço (veic./km) 

o Kj = Dens idade máxima 

o Km = Dens idade máxima/2 
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Fig. 3.5 - Relações Básicas entre Volume, Velocidade e Densidade 
Fonte: José Reynaldo A. Setti – Engenharia de Tráfego - Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

3.2.3.2 Controle dos Fluxos de Tráfego 

• Restrições de estacionamento 

Eficiente método de reduzi r conges tionamentos . Cons is te em proibi r o 

es tacionamento de veículo em determinados locais durante certas horas ou ao longo 

do dia . 

• Policiamento 

Se os  regulamentos de trá fego, es tacionamento e trans porte coletivo não forem 

cumpridos , não atingi rão s eus  objetivos . 

 

3.2.3.3 Regras de Circulação Viária 

Es tuda  a  melhor orientação dos  s entidos  de trá fego nas  vias .  

• Vias  de mão única : menor aces s ibi l idade e maior capacidade. 
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• Vias  de mão dupla : maior aces s ibi l idade e menor capacidade.  

      

• Sis tema Binário: Transforma duas vias paralelas (próximas entre si) de mão dupla 

em duas vias de mão única e sentidos  opos tos . De modo gera l , proporciona  

s ignificativa melhora na capacidade das vias e na segurança do trânsito; é muito 

uti l izado em sistemas viários; como efeito colateral , pode reduzi r os  níveis  de 

aces s ibi l idade da  malha  viária . 

 

Fig. 3.6 – Sistema binário 
Ilustrado por Vanderlei Cristovão Júnior 

3.2.3.4 Vias Exclusivas 

Cons tituem-se em vias ou faixas exclusivas que podem proporcionar maior conforto e 

s egurança  para  s eus  us uários . 

• Vias  ou fa ixas  exclus ivas  para  ônibus ; 

• Ciclovias  e ciclo-fa ixas  para  bicicletas ; 

• Motovias  e moto-fa ixas : a inda  encontram-s e em es tudos  pela  

Engenharia  de Tráfego. 
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Fig. 3.7 – Motofaixa e faixa exclusiva para ônibus na avenida Sumaré, São Paulo 

Fonte: http://noticias.uol.com.br 

 

3.2.4 Intersecções 

Cons tituem-se intersecções todos os cruzamentos , entroncamentos  e bi furcações , 

incluindo as  áreas  formadas  pelos  mes mos . 

3.2.4.1. Intersecções em nível 

São aquelas que possuem a mesma cota do ponto comum, nos locais onde as  vias  s e 

interceptam.  

Elas  podem s er clas s i fi cadas  conforme s egue:  

 

3.2.4.2 Quanto à forma: 

A es colha da forma considera, além de aspectos técnicos, a disponibilidade de recursos 

financei ros  e de es paço fís i co. 

• Cruzamento → quando uma via  for cortada  por outra ; 

 

 

Fig. 3.8 – Cruzamento 
 



SISTEMAS DE TRANSPORTES – 2018-1 

 106 
 

A pres ença de ilhas centrais proporciona menores ângulos  de atri to entre os  fluxos , 

melhorando a  s egurança  e a  capacidade da  inters ecção. 

 

Vi s ando a integridade do desempenho do cruzamento, podem s er utilizados Yelow box 

(retângulo amarelo no campo da intersecção, onde não s e pode parar para  evi tar o 

fechamento do cruzamento) 

 

 
Fig. 3.9 – Yelow box 

Fonte: http://www.tubarao.sc.gov.br/ 
 

 

• Entroncamento → quando uma via  começa  ou termina  em outra ; 

 

Fig. 3.10 – Entroncamento 
• Bi furcações  → quando uma via  des dobra-s e em duas  ou vice-vers a . 

 

Fig. 3.11 – Bifurcação 
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Cada  um desses subgrupos pode ter um grande número de soluções-tipo. Não existem 

projetos padrões para os diversos tipos de intersecções, uma vez que, para cada  cas o 

es pecífico, haverá um grande número de fatores que definirão as soluções adequadas. 

 

3.2.4.3 Quanto ao sistema de funcionamento 

Em relação ao sistema de funcionamento, normalmente s ão cons iderados  dois  

as pectos  principa is : 

� Minimização de acidentes 

� Minimização de atrasos. 

 

Os  principais sistemas adotados são os seguintes: 

a. Preferenciais 

Deve s er observada a prioridade das aproximações . Por exemplo, os  veículos  

que tra fegam numa via coletora podem ter preferência de trânsito sobre os que 

tra fegam em uma via  loca l . 

b. Semaforizadas 

Quando as interseções apresentam relevantes fluxos conflitantes, pode-se cons iderar 

a  necessidade de s emáforos. Os  mesmos i rão compartilhar espaço viário e tempo, de 

modo a  melhor organizar o trá fego e oferecer maior s egurança . 

 

b.1. Semáforo 

Equipamento que utiliza sequência de indicação de cores  em s emáforos  veiculares : 

verde, amarelo, vermelho e novamente verde para estabelecer os  movimentos  dos  

fluxos  em uma inters ecção.  

 

� Fase: um intervalo do tempo de ciclo, res ervado para  qua lquer 

movimento de trá fego ou combinações de movimento de trá fego, 

recebendo a  prioridade de pas s agem s imultaneamente. 

 

� Ciclo: é  o número de s egundos para uma s equência  completa , das  

indicações  do s ina l . 
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O número de fas es  de uma inters ecção depende do: 

� Número de aproximações ; 

� Volume de veículos  em convers ão; 

� Confl i to entre movimentos . 

 

      b.2. Estratégia de operação 

� Quanto à área 

� Controle i s olado do cruzamento 

� Controle arteria l  de cruzamentos  (rede aberta) 

� Controle de cruzamentos  em área  (rede fechada) 

� Quanto ao tempo 

• Controladores  de tempo fixo 

o Plano único 

o Vários  planos  (programações ) 

• Controladores  por demanda de trá fego 

 

c. Rotatórias 

São intersecções construídas para que o trá fego que as utilize tenha um deslocamento 

s eguro e sem grandes tempos  de es pera . A preferência  é dada  a  quem já  es tiver 

tra fegando na rotatória. Podem apresentar boa capacidade de es coamento, porém, 

inferior à  dos  viadutos .   

As  rotatórias que possuem ilhas centrais menores tem maior capacidade em relação a  

outras de mesma dimensão com ilhas centrais maiores, pois oferecem maior es paço 

para  ci rculação dos  veículos . 

Em relação às demais intersecções  em nível , s ão mais  s eguras  e oferecem maior 

capacidade, pois  reduzem os  ângulos  de atri to entre os  fluxos .    
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d. Rotatórias semaforizadas 

Apres entam características s emelhantes às rotatórias convencionais, porém, uti l i zam 

s emáforos  para  controlar a lguns  fluxos , normalmente por razões  pecul iares . 

 

3.2.4.4 Interseções em desnível  

Quando existem vias e ou ramos da inters ecção cruzando-s e em cotas  di ferentes . 

Podem s er clas s i fi cadas  em: 

a. Viadutos  

Intersecções com aproximações em di ferentes  níveis , de modo a  manterem s eus  

es paços  exclus ivos .  

 
Fig. 3.12 - Viadutos 

Fonte: http://www.fotosefotos.com/page_img/19333/viaduto_complexo_de_puxi, em 13/02/2014 
 

 

b. Elevados 

São vias construídas em um nível elevado, de modo a  pres ervar a l ta  capacidade de 

es coamento e evi tar os  cruzamentos  em nível . 

 
Fig. 3.13 – Elevados 

Fonte: http://www.luizpaulo.com.br/site/luiz-paulo-pede-bom-senso-ao-prefe ito-no-tratamento-dos-
elevados-do-joa-e-perimetral/, em 11/02/2014 
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c. Trincheiras 

São pas s agens  s ubterrâneas , ou s eja , por ba ixo das  vias  principa is , evi tando 

cruzamentos  em nível .  

 
Fig. 3.14 – Trincheiras 

Fonte: http://ruasvivas.wordpress.com/tag/trincheira/, em 11/02/2014 
 

 

3.2.5 Dispositivos Eletrônicos  

São equipamentos compostos por hardware e s oftware uti l i zados  para  controle e 

fi s calização de trá fego, ta is como s emáforos, radares; lombadas eletrônicas ; câmeras  

de controle; vias  revers íveis , contadores  de trá fego. Segue a lguns  exemplos : 

 

Fig. 3.15 – Dados extraídos de contadores de tráfego na interseção entre as vias: 
Avenida Hercílio Luz x Bulcão Viana – Centro de Florianópolis 

Fonte: Instituto de Planejamento Urbano 
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3.2.5.1 Dispositivos para coleta de dados de tráfego 

a. Laços indutivos 

Es tes detectores  s ão também chamados  de loops , repres entam s ens ores  mais  

uti l izados para a  coleta de dados de trá fego. Compostos basicamente por: um detector 

os ci lador, que s erve como uma fonte de energia  ao detector; um cabo para  o 

controlador; e um ou mais laços de metal enrolados s obre si mesmos instalados dentro 

do pavimento. 

 

     

Fig. 3.16 – Imagem de instalação de um laço indutivo e de um laço instalado 
Fonte: NEA 

 
 

b. Sensores piezoelétricos 

O material piezoelétrico tem propriedade para converter energia cinética em energia  

elétrica. As sim, quando um veículo pas s a  s obre o s ens or piezoelétrico, gera  uma 

tens ão proporcional à  força ou ao peso do veículo, de modo que estes sensores podem 

medir volume, velocidade (com múltiplos sensores), peso e clas s i fi car os  veículos  (a  

parti r da  contagem de eixos  e es paçamento). 

 

Fig. 3.17 – Imagem de um cabo piezoelétrico 
Fonte: NEA apud GOLDNER, 2011 
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c. Radares Micro-ondas  

Trans mitem radiação de micro--ondas de baixa energia em uma área do pavimento a  

parti r de uma antena  e ana l i s a  o s ina l  refletido para  o detector. 

 

 

Fig. 3.18 – Detector de veículos por micro-ondas 
Fonte: SINALISA – Segurança Viária 

 

3.2.5.2 Equipamentos para medição de velocidade 

a. Radar 

Uti l iza-se de um s inal de frequência ou fas e modulada , o qua l  ca lcula  o atras o de 

tempo da onda refletida, obtendo a dis tância  do veículo. Permite a  veri fi cação de 

veículos parados, pode medir velocidade, a lém de monitorar fi las  e ocupação de 

veículos .  Exi s tem quatro tipos  de radares :  
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3.2.5.3 Detectores por imagem 

São câmaras  de vídeo muito uti l i zadas  para  fi s ca l i zação e controle de trá fego.  

 

Fig. 3.23 – Câmeras de Vídeo 
Fonte: http://jornalismo.iesb.br/2015/03/13/cameras-e-radares-inteligentes-sao-apostas-para-

melhorar-o-transito-em-brasilia 
 

3.2.5.4 Equipamentos para controle de tráfego 

a. Semáforo   

Conforme já ci tado anteriormente, trata-se de equipamento que, por meio de sinais 

luminosos promove segurança e adequado uso compartilhado, do espaço comum dos 

fluxos, nas intersecções. 
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3.2.6 “Traffic Calming”  

Trata-se da aplicação, através da engenharia  de trá fego, de regulamentação e de 

medidas físicas desenvolvidas para reduzir velocidades e estimular motoristas a  dirigi r 

de modo mais apropriado, vi sando à  s egurança  de todos  (us uários  e entorno) e à  

proteção ao meio ambiente. 

Es ta  s olução vem sendo implantada em muitas áreas  urbanas  na  Europa  vi s ando à  

redução do número de acidentes  e é cons iderado um importante elemento nas  

es tratégias  de trans porte.  

Gera lmente a  adoção do traffic calming apresenta  bons  res ul tados  em áreas  mais  

adequadas à  habitação, com ganhos na segurança viária e na  qua l idade ambienta l .  

Exemplos  de medidas : 

Exis te uma grande variedade de medidas de traffic calming que podem complementar-

s e em termos  de redução da  velocidade e de revi ta l i zação das  caracterís ti cas  

ambienta is . Entre as  qua is  pode-s e ci tar:  

• Lombadas  eletrônicas ; 

 

Fig. 3.24 - Lombadas eletrônicas 
Fonte: http://www.jornaldelondrina.com.br/brasil 
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• Lombadas  fís i cas  (Res olução do CONTRAN nº 600, de 24/05/2016); 

 
Fig. 3.25 – Lombadas Físicas 

Fonte: http://www.grupocorreiodosul.com.br 
 

 

• Platôs com travessia (faixa para pedestre no nível da calçada) 
 

 

Fig. 3.26 – Platô com travessia 
Foto: Ricardo Esteves 

 
 

• Sonorizadores  (Res olução do CONTRAN, nº 601, de 24/05/2016);  

 

Fig. 3.27 - Sonorizadores 
Fonte: http://msregional.com.br/, em 08/08/2016 

 

 



SISTEMAS DE TRANSPORTES – 2018-1 

 116 
 

• Meia  pis ta  com a jardinamento;  

 
Fig. 3.28 - Meia pista com ajardinamento 

Fonte: http://www.itpas.org.uk/ThingwallRoadTrafficCalming.htm 
 

• Chicanas  em áreas  urbanas ; 

 

Fig. 3.29 - Chicana dupla, duas mudanças opostas de direção, em via de mão dupla 
Fonte: Manual de Medidas Moderadoras do Tráfego. Foto: CSS. 

 

• Ambiente viário comparti lhado.  

 

Fig. 3.30 – Ampliação de largura de calçada e estreitamento de via Ex.Rua Vidal 
Ramos, Florianópolis, SC. Foto: Roberto Stosick (2013) 
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3.2.7. Soluções relacionadas ao transporte coletivo 

3.2.7.1 Conceitos 

a. Linha - l i gação regular de trans porte de pas s agei ros  entre duas  ou mais  

loca l idades , com ponto inicia l  e fina l , definidos  através  de i tinerário 

prees tabelecido com ou s em s ecionamento. 

b. Itinerário - via  percorrida  na  execução do s erviço. 

c. Seção - trecho do i tinerário, compreendido entre localidades  determinadas , 

com fracionamento do preço da  pas s agem. 

3.2.7.2 Classificação das linhas de ônibus e alternativas de uso 

 

a. Convencionais  

Operam com frequências, i tinerários e horários pré-estabelecidos . De acordo com o 

i tinerário, podem s er: 

� Radiais 

Ligam os bairros ao centro da cidade em forma radial, indo e vindo pelos  mes mos  

i tinerários . 

São as  mais  comuns  e, s e adotadas  s em maiores  cri térios , podem provocar 

conges tionamentos  e a  neces s idade de trans bordo no centro da  cidade. 

� Diametrais 

   Ligam dois  ba i rros , pas s ando pelo centro em i tinerário não ci rcular. 

� Circulares 

São l inhas com itinerários em forma ci rcular e com pontos inicial e final coincidentes . 

Podem ou não pas s ar pelo centro da  cidade. 

� Interbairros 

   Ligam dois  ba i rros  s em pas s ar pelo centro em i tinerário não ci rcular. 
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� Em folha 

Tem origem no centro, seguem em direção dos bairros por uma radia l , a traves s am 

uma área externa por uma ci rcular e retornam ao centro pela  mes ma ou por outra  

radia l . 

 

 
Fig. 3.31 – Linhas de Ônibus Convencionais 

Fonte: Ilustrado por Paôla Tomé 
 

b. De Integração 

� Alimentadoras 

Podem s er operadas  por ônibus  do tipo convenciona l  ou de menor porte. São 

uti l izadas para alimentação de s erviços de grande capacidade de trans porte como o 

metrô, trens  urbanos , l inhas  que operam em pis tas  exclus ivas . 

� Troncais 

Pres tam o s erviço de transporte entre os terminais e os principais polos de atração ou 

produção de viagens ou entre dois ou mais terminais de integração. Gera lmente as  
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l inhas  tronca is  s e uti l i zam do s i s tema viário principa l  e trans portam volume 

relativamente a lto de passageiros, prioritariamente em pis tas  ou fa ixas  exclus ivas . 

c. Especiais 

Pres tam um s erviço não convenciona l . Em gera l  apres entam maior conforto, 

capacidade de transporte e tarifas diferenciadas em relação às linhas convenciona is . 

Elas podem s er: 

� Expressas 

Caracterizam-se por maior velocidade, pois operam com um número reduzido, ou 

s em paradas. São muito usadas em pontos a fas tados , como dis tri tos  indus tria i s , 

centros  adminis trativos . 

� Opcionais 

Fornecem aos usuários melhores condições de transporte, uti l i zando veículos  com 

maior padrão de conforto. São muito úteis para atrair os usuários  dos  automóveis . 

� Linhas de serviço na área central 

Operam com a lta frequência nos centros urbanos utili zando micro-ônibus . Podem 

es tar as s ociadas  a  termina is  peri féricos . São úteis  numa pol íti ca  que vi s e 

des es timular a  ci rculação de automóveis  nas  áreas  centra is .  

Obs : Va le aqui aplicar o conceito de “Park and Ride” onde o veículo es taciona  em 

uma área periférica e embarca em um ônibus ou van, para chegar ao s eu destino. Tal  

concei to pode s e es tender a  outras  áreas . Ex.: Show do Paul  MacCartney em 

Florianópolis, onde o veículo estacionava em uma área junto ao aterro e embarcava  

no ônibus  que o levava  até o loca l  do s how. 
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3.2.7.3 Possíveis Intervenções no Sistema Viário 

a. Nas vias 

� Fa ixas  Exclus ivas  para  ônibus  (buslanes); 

� Pis tas  Exclus ivas  para  ônibus  (busways). 

 

 
Fig. 3.32 – Faixa exclusiva para ônibus                   Fig. 3.33 - Pista exclusiva para ônibus 

(buslanes)                                                                (busways) 
Fonte: http://blogs.diariodepernambuco.com.br/           Fonte: http://pregopontocom.blogspot.com/ 

 

As  fa ixas e pistas exclusivas podem proporcionar elevados ganhos de segurança , pois  

fluxos com veículos semelhantes s ão mais  s eguros . Também podem proporcionar 

reduções das frotas de ônibus, uma vez que reduz os tempos de ciclo das  l inhas  (tc),  

pois : 

Frota  = frequência  (partidas  por hora) * tempo de ciclo (em horas ) 

 

b. Nas Intersecções  

Pode-se propiciar maiores facilidades e estímulo ao uso do transporte coletivo através  

de um s istema de sinalização s emafórica sincronizada (onda verde), com a  pas s agem 

dos  ônibus em faixas ou pistas exclusivas. É bastante recomendado para sistemas  BRT 

(Bus Rapid Transit). 

 

3.2.8 Possíveis Alternativas de Sistemas e de Tecnologias de Transporte 
Coletivo 

3.2.8.1 Sistemas Convencionais 

Caracterizam-se por veículos (ônibus) comuns que operam em l inhas  convenciona is  

com capacidade entre 2.000 e 10.000 pas s ./hora/s entido. 
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3.2.8.2 Sistemas de Transporte de Massa 

Operam nas  l inhas  tronca is  integrados  a  outros  s i s temas  através  de l inhas  

a l imentadoras . 

São s oluções normalmente apl i cadas  em corredores  urbanos  para  trans porte de 

mas s a . 

Entende-se por ta is corredores, vias que recebem ou tendem a  receber grandes fluxos  

de pas s agei ros . Eles  podem s er encontrados  de forma natura l  ou planejados . 

 

Um corredor para transporte de massa  es tá  normalmente perceptível  em regiões  

urbanas  (cidades  e regiões  metropol i tanas ).  

Ex: Avenida Mauro Ramos. A identificação de corredores de passageiros é fundamental 

para  o planejamento do transporte coletivo de uma cidade ou aglomerado urbano. 

 

Para  ta is corredores podem ser recomendados diferentes al ternativas  de veículos  e 

tecnologias  ta i s  como a  mos trada  a  s egui r. 

 

3.2.8.2.1 Emprego de ônibus maiores 

Os  melhores resultados são obtidos na operação em faixas  ou pis tas  exclus ivas  em 

s i s tema de trans porte integrado. Exemplo: Articulados  e Biarticulados . 

 

 
Fig. 3.34 – Capacidade de Alguns Tipos de Ônibus 

Fonte: Adaptado de http://www.urbs.curitiba.pr.gov.br/ 
 

Tipos de ônibus 
Capacidade 

(passageiros) 

Passageiros/hora/sentido 

(em torno de) 
 

Comuns 
 

80 8.000 

 

Articulados 
 

160 15.000 

 
Biarticulados 

 

270 20.000 



SISTEMAS DE TRANSPORTES – 2018-1 

 122 
 

 
Fig. 3.35 – Ônibus articulado – Florianópolis 

Fonte: https://essbusbr.wordpress.com/ 

 

 
Fig. 3.36 – Ônibus biarticulado – Curitiba 

Fonte: https://querometro.com 
 

3.2.8.2.2“Bus Rapid Transit” (BRT) 

Trata-se de um s istema de ônibus de boa capacidade que provê um s erviço rápido, 

confortável, eficiente e de qualidade. Com a utilização de corredores exclusivos, o BRT 

s imula o desempenho e outras características atrativas  dos  modernos  s i s temas  de 

trans porte urbano sobre trilhos, com uma fração do s eu cus to. Apes ar de o BRT ter 

s ua  origem baseada em ônibus, tem pouco em comum com os s istemas  tradiciona is  

de ônibus . 

 

Principa is  caracterís ti cas : 

• Corredores exclusivos ou preferência  para  ci rculação do trans porte coletivo; 

• Sis tema de pré-embarque e pré-pagamento de tari fa ;  
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• Embarques e desembarques rápidos, a través de plataformas elevadas  no mes mo 

nível  dos  veículos ; 

• Veículos  de a l ta  capacidade, modernos  e com tecnologias  mais  l impas ; 

• Trans ferência  entre rotas  s em incidência  de cus to; 

• Integração modal  em es tações  termina is ; 

• Programação e controle rigoros os  da  operação; 

• Sina l i zação e informação ao us uário; 

• Capacidade para  trans portar a té 15.000 pas s agei ros /hora/s entido. 

BRT é um conceito flexível, que pode ser configurado especialmente para o mercado a  

que s erve e ao ambiente fís i co onde opera .  

 
Fig. 3.37 – BRT de Curitiba – Cidade Modelo        Fig. 3.38 – BRT de Bogotá, Colombia 

Fonte: http://www.mobilize.org.br    Fonte: http://www.mobilize.org.br 
 

 

3.2.8.2.3 Monotrilho 

O Sis tema Monotrilho opera em uma ferrovia  cons ti tuída  por um único tri lho.  

Os  veículos geralmente são movidos  por energia  elétrica  e tem normalmente 

pneus que rolam por cima e pelos lados do trilho, vi sando mobilizar e estabil i zar o 

trem. 

Principa is  caracterís ti cas : 
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• Apres enta  capacidade de trans porte entre 15.000 e 50.000 pas s ./hora  por 

s entido de trá fego; 

• Velocidade média  entre 40 e 60 km/h; 

• Baixa  poluição atmos férica  e ba ixo nível  de ruído; 

• Tem cus to de implantação menor, s e comparado a  um s i s tema de metrô; 

• Como os  tri lhos  s ão elevados , tem ba ixa  interferência  no trâns i to.   

 

 Fig. 3.39 – Monotrilho de Kuala Lumpur, Malásia 
         Fonte: http://photos.travellerspoint.com/115677/large_IMGP0496.jpg 
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Fig. 3.40 – Rodas abraçadoras (esquerda) e pneus propulsores (direita) 
Fonte: Uarlem José de Faria Oliveira – IFES 

 

 

3.2.8.2.4 Veículo Leve sobre Trilhos – VLT 

Pequeno trem urbano também chamado de  light rail e  em gera l  movido à  

eletricidade. Em função do s eu tamanho, permite que sua estrutura de tri lhos s eja  

implantada no meio urbano. Considerado como uma espécie de “bonde” moderno. 

Pode s er uma boa  a l ternativa  de trans portes  em cidades  de médio porte. 

Principa is  caracterís ti cas : 

• Em função de sua leveza, tem um menor consumo energético e des gas te de 

via ; 

• Flexibilidade, tanto em via segregada, com maiores velocidades, como em meio 

ao trá fego urbano, com cruzamentos  ao nível  das  ruas ;  

• Rapidez, conforto e s uavidade nos  movimentos ; 

• Atende demandas  urbanas  de média  capacidade; 

• Adapta-se com facilidade às áreas de pedestres, podendo ci rcular nos  centros  

adminis trativo e his tórico; 

• Adaptável  ao traçado e pode vencer rampas  e rea l i zar curvas  fechadas ; 

• Implantação pode s er por etapas ; 

• Cus to de implantação e manutenção bem inferior ao dos  s i s temas  pes ados ; 
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• Funciona com tração elétrica, não emitindo poluição. Podem também utilizar o 

dies el , com a  des vantagem de polui r o meio ambiente; 

• Tem capacidade relativamente a l ta . Ex: 15.000 pas ./hora/s entido/veículo, 

dependendo do grau de s egregação e do interva lo entre veículos .  

 
Fig. 3.41 – VLT em Barcelona 

Fonte: Foto do Autor, em 17/02/2016 

 

3.2.8.2.5 Sistema de pré-metrô 

• Uti l iza trens leves;  

• Permite espaçamento reduzido entre as estações; 

• As s im como o trem, o veículo também pode ter viabilidade para 

des locamento na superfície; 

• Pode ter a limentação por rede aérea ou terceiro trilho; 

• Apres enta capacidade de transporte entre 10.000 e 40.000 pass./hora, por 

s entido de trá fego; 

• Tem cus to de implantação menor que o do metrô. 
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Fig. 3.42 – Pré-Metrô em Bruxelas 
Fonte: http://www.railway-technology.com/projects/brussels/brussels13.html 

 

3.2.8.2.6 Sistema de metrô 

• Pos s ui  grande capacidade de acelerar e des acelerar, o que permite 

pequeno es paçamento entre duas  es tações . Es te fato contribui  

s ignificativamente para viabilizar sua implantação em áreas urbanas de alta 

densidade ocupacional, dando ao sistema maior flexibilidade de operação; 

• A a l imentação elétrica é normalmente feita por terceiro trilho, podendo, no 

entanto, haver a l imentação por rede aérea; 

• Alta  frequência  de rotatividade (tempo de es pera  reduzido);  

• Sis tema de pré-pagamento da  tari fa ; 

• Via  própria  para  ci rculação (gera lmente s ubterrâneo); 

• Cus to de implantação é bastante alto;  

• Apres enta grande capacidade de trans porte, podendo chegar a  90.000 

pas s agei ros /hora  por s entido de trá fego; 

• Não provoca poluição atmosférica e oferece baixo nível de ruído; 
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Fig. 3.43 – Metrô em São Paulo 
Fonte: http://dirsoks.blogspot.com/2010/07/o-metro.html 

 

3.2.8.2.7 Implantação de sistema de trem urbano 

Principais características: 

• Apres enta grande capacidade de transporte (normalmente entre 40.000 e 

90.000 pas s agei ros /hora  por s entido de trá fego); 

• Tem cus to de implantação relativamente baixo, se comparado ao do metrô; 

• Sua  operação exige um grande espaçamento entre as  es tações , da í s ua  

apl i cação s er mais  viável  para  os  s erviços  s uburbanos ; 

• Normalmente tem captação de energia por rede aérea. 

• Para  s i tuações  de demanda s igni fi cativa , porém inferior a  40.000 

passageiros/hora, pode-se especificar um veículo de menor porte e menor 

cus to. 
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Fig. 3.44 – Diferenças entre trem e metrô em São Paulo 
Fonte: http://noticias.uol.com.br/ 

 

3.2.8.3 Sistemas de transporte integrado 

Envolve a  concepção, implantação e operação de l inhas  tronca is  e a l imentadoras  

conectadas  em termina is  de integração com capacidade elevada. 

        

 
LA – Linhas alimentadoras,  
LT – Linhas troncais  
TI – Terminal integrado 

Fig. 3.45 - Sistema de transporte integrado 
Adaptado por Vanderlei Cristovão Júnior 

 

TI TI 

TI LT LA 

LA 
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3.2.9 Sistemas Especiais – Transportes Especializados 

3.2.9.1 Implantação de sistema de trólebus 

   

 

      Fig. 3.46 – Trólebus da cidade de                Fig. 3.47 – Trólebus Articulado da cidade 
São Paulo      de São Paulo 

Fonte: http://www.trolebusbrasileiros.com.br  Fonte: http://www.trolebusbrasileiros.com.br 
 

• Apres enta capacidade de transporte entre 2.000 e 12.000 pas s ./hora  por 

s entido de trá fego, dependendo da  forma que a  l inha  é operada. 

• Não provoca poluição atmosférica e apresenta baixo nível de ruído. 

• Dada a  s ua  a l imentação por rede aérea , apres enta  como principa is  

des vantagens a rigidez das linhas e pouca manobrabilidade dos  veículos . 

• Tem cus to de implantação elevado, se comparado com o cus to para  um 

s i stema de ônibus a diesel, pois, além do veículo s er mais  caro, envolve 

inves timentos  em redes  de a l imentação e s ubes tações . 

 

Pode-se também considerar a  possibilidade de operação do Sistema de Trólebus , com 

veículos arti culados  e biarticulados , o que permite aumentar a  capacidade de 

trans porte para  cerca  de 20.000 pas s ./hora  por s entido de trá fego. 

 
No entanto, dada à  longa vida útil dos veículos, al iada  a  uma maior capacidade de 

trans porte (maior velocidade e n° de lugares), o custo de operação com o s i s tema de 

Trólebus é aproximadamente 20% menor do que aquele relativo ao sistema de ônibus  

a  dies el .   

 

 



PROF. AMIR MATTAR VALENTE  

131 

 

3.2.9.2 Ônibus Anfíbio ou “Anfibus” 

Funciona de modo geral como atração turística, com roteiros pré-definidos. Utilizados  

em divers as  cidades , como Rotterdam, Bel fas t, Londres  e Budapes te. 

    

     

Fig. 3.48 – Anfibus em Rotterdam, Holanda 
Fonte: http://www.splashtours.nl/ 

 

3.2.9.3 Barcas  

Podem operar no transporte hidroviário de passageiros, inclusive urbano, em 

cana is, baías ou ao longo da costa. 

 

Fig. 3.49 - Barcas 
Fonte: http://www.grupoccr.com.br 
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3.2.9.4 “Ferry-boats” 

São embarcações de baixo calado, geralmente com o fundo catamarã (dois cascos), 

uti l izados normalmente em travessias de rios , cana is  e ba ías , mui tas  vezes  em 

áreas  urbanas . Tem velocidade relativamente ba ixa  e oferecem cus tos  

relativamente ba ixos  de implantação e operação. 

O fundo catamarã  é uti l i zado, pois  aumenta  a  es tabi l idade e a  s egurança , 

favorecendo o embarque e des embarque dos  veículos  trans portados . 

 

Fig. 3.50 - Ferry-boat 
Fonte: http://www.esmaelmorais.com.br 

3.2.9.5 Teleféricos 

São cabines s uspensas por cabos, usadas no transporte de passagei ros  ou cargas . 

Sua  utilização se dá em locais íngremes, áreas de preservação, flores tas , va les  e 

montanhas (suportando inclinações maiores que 45 graus), ou em loca is  planos , 

para  traslados em terminais ou entre fábricas em áreas densamente urbanizadas .  

 

Fig. 3.51 – Teleférico em Madri, Espanha 
Fonte: http://www.urbemadrid.es/teleferico/ 
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3.2.9.6 “Personal rapid transit” (PRT) 

Caracterizam-se como pequenos veículos elétricos, totalmente automatizados  e 

i s olados uns dos outros, que transportam de 3 a  6 passageiros. Operam s obre uma 

via  própria , chamada via  guia . Também s ão chamados  de Podcars . 

 

 

Fig. 3.52 – Podcar 
Fonte: http://inhabitat.com/transportation-tuesday-the-personal-podcar/ultra-prt-heathrow-transport-

future-electric-vehicle-podcar-persona l-transportation-mass-trans it-2/ 

 

O s i stema implanta o concei to de Park & Ride onde o us uário pode es tacionar o 

veículo particular em vagas  vinculadas  a  es tações  e uti l i zar o s erviço. 

O Podcar pode ser um incentivador para que o motorista substitua o veículo particular 

pelo trans porte públ ico.  

Ex.: 

Uma referência do uso do podcar está em uso desde 2011 no aeroporto de Heathrow, 

em Londres com o nome de Pod-Sit (Sistema Inteligente de Trâns i to) des envolvido  

pela  Ul tra  Globa l  PRT. 

 

Algumas características: 

• Viagens individuais ou de pequenos grupos; 

• As  vias formam uma rede; 

• Serviço s emelhante ao táxi; 

• Baixo custo de operação; 

• Os  terminais usam pouco espaço; 

• Eficiência energética; 

• Atingem velocidades de até 60 km/h 
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Fig. 3.53 – Pod-Sit - Londres 
Fonte: http://www.tivinet.com.br/site/?pg=noticias&noticia=16181 

3.2.9.7 Aeromóvel – Aerodinamic Movement Elevated 

Tecnologia desenvolvida pelo professor brasileiro Oskar H. W. Coester.  

Cons iste em propulsão de um veículo por ar comprimido, gerado por motores  

elétricos que injetam esse ar dentro de um duto localizado s obre a  bas e dos  

veículos .  

 

Fig. 3.54 – Aeromóvel do aeroporto Salgado Filho - Porto Alegre 
Fonte: http://www.copa2014.gov.br/pt-br/galeria/aeromovel 

 

Algumas características: 

• Baixo custo de operação e manutenção; 

• Tráfego em via exclusiva e alta frequência de serviço; 

• Sua  operação é totalmente automatizada; 
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• Pode s er desenhado para uma demanda de até 25.000 

passageiros/hora/sentido; 

• Pos s ui forte apelo turístico. 

  
Fig. 3.55 – Princípio de funcionamento do Aeromóvel 

Fonte: http://interessantiblog.blogspot.com/2011/05/como-funciona-o-aeromovel.html 

 

3.2.10 Soluções que exigem elevado volume de investimentos no sistema 
viário 

 

3.2.10.1 Construção de Anéis Rodoviários 

Evi ta  que o trá fego de passagem tenha que transitar por áreas conges tionadas  e 

propicia maior flexibilidade na escolha de acessos ao centro, distribuindo melhor o 

trá fego. 

 

3.2.10.2 Ampliação física do sistema viário 

Pode exigi r a  a locação de elevado montante de recurs os , quando envolve 

des apropriação, cons trução de túneis , viadutos . 
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3.3 DESENHO URBANO: ALGUMAS IDEIAS PIONEIRAS 
Com o aumento das populações das cidades, novas ideias foram surgindo para evitar o 

des controle e o crescimento desordenado. Des ta  forma, foram s urgindo divers os  

des enhos  de cidades  com o objetivo de di rigi r e ordenar es s e cres cimento.  

 

A s egui r mencionamos  a lguns  des tes  des enhos : 

 

3.3.1. Cidades novas 

3.3.1.1. Objetivos de sua construção 
 

� Dirigir o crescimento de grandes cidades; 

� Acompanhar o processo de industrialização de áreas pouco desenvolvidas; 

� Revi talizar áreas estagnadas ou deprimidas (Ex.: Puerto Madero – Buenos Ai res 

e Porto Maravilha – Rio de Janeiro); 

� Induzir o desenvolvimento regional; 

� Cumpri r destinos políticos (Brasília). 

 

 

Fig. 3.56 – Porto Maravilha – Área portuária no Rio de Janeiro que está sendo 
revitalizada pela prefeitura em conjunto com a iniciativa privada 

Fonte: www.portomaravilha.com.br 
 

3.3.1.2. Princípios quanto à estrutura física e aos movimentos  

� Separação das vias de pedestres e de veículos; 

� Hierarquização das vias de acordo com s uas funções; 

� Procura  de um equilíbrio satisfatório entre o transporte público e o privado. 
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3.3.2. Unidade de vizinhança  

Segundo Clarence A. Perry, apres enta  as  s eguintes  caracterís ti cas : 

� A unidade pode ser considerada  tanto uma peça  de um conjunto maior 

(outras  unidades ) quanto uma entidade dis tinta  em s i  mes ma;  

� Es cola primária , pequenos  parques , comércio pertinente e ambiente 

res idencial são facilidades estritamente locais, ou seja, voltados  apenas  à  

referida  unidade; 

� A unidade teria uma população em torno de 5.000 hab. (necessária  para  o 

funcionamento de uma es cola  primária ); 

� Os  l imites da vi zinhança  s eriam demarcados  por vias  s uficientemente 

largas , para  s ervi r ao trá fego de pas s agem. 

 

Fig. 3.57 – Unidade de vizinhança adaptada em Brasília 
Fonte: htp://portalarquitetonico.com.br 

 

 
Fig. 3.58 – Unidade de vizinhança adaptada em Brasília 

Fonte: http://portalarquitetonico.com.br 
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Fig. 3.59 – Unidades de Vizinhança criada por Clarence A. Perry 
Fonte: http://portalarquitetonico.com.br 

 

3.3.3. Utopia  

Definida por Thomas More da seguinte forma: 

� Um conjunto de 54 cidades distanciadas entre s i  nunca  menos  de 38 km; 

� As  ruas são bem traçadas e todas as casas têm uma porta para a rua e outra 

para  o jardim; 

� Cada  cidade é dividida em quatro s etores ; no meio de cada  um há  uma 

praça , com lojas  e armazéns  ao redor; 

� A população de Utopia é l imi tada  em pouco mais  de 100.000 pes s oas . 

3.3.4. Cidade linear  

Idea l i zada  por Arturo Soria  Y Mata , apres enta  as  s eguintes  caracterís ti cas :  
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� Cons tituída por uma via de 500m de largura  e de comprimento variável , 

s eria formada por uma rodovia  principa l  e por uma l inha  de trens  ou 

bondes ; 

� Ao longo dela  pas s ariam os  dutos  de água, gás  e eletricidade; 

� Os  edifícios para s erviços municipais como: bombeiros , pol ícia , es tariam 

loca l i zados  a  determinados  interva los ; 

� De cada lado se estenderia a zona residencial, s ervida por vias transvers a is  

e l imi tada  por uma via  s ecundária . 

� A título de exemplo vale ci tar os eixos monumental e rodoviário de Brasília,  

cons idera  os  concei tos  de cidade l inear. 

 

Fig. 3.60 – Cidade linear de Arturo Sorya Y Mata 
Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1275031&page=5 

 
 

         

Fig. 3.61 – Extracto do projecto de 1882, de Arturo Sorya Y Mata, para a Ciudad 
Lineal 

Fonte: http://comboio-azul.blogspot.com.br/2007/02/czar-rio.html 
 

3.3.5. Cidade industrial  

Apres entada  por Tony Garnier, teria  35.000 habi tantes : 

� Na área  plana  mais  elevada  fi caria  a  zona  res idencia l ; 
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� No centro fi cariam as instalações cívicas, edifícios para escolas secundárias  

e campos  de es porte; 

� No va le ao longo do rio fi cariam indús trias , s eparadas  da  cidade 

propriamente di ta  por uma zona  rura l  que s ervi ria  de cinturão; 

� A cidade se estenderia longitudinalmente numa es trutura  de planta  em 

tabulei ro, com quadras  de 30m X 150m. 

 
Fig. 3.62 – Cidade Industrial definida por Tony Garnier, 1901 

Fonte: http://portalarquitetonico.com.br 

 

3.3.6. Cidade jardim  

Propos ta  apres entada  por Ebenezer Howard: 

• Área  ci rcular cercada por um cinturão verde e limitada  por uma l inha  férrea ; 

• Do parque central saem rodovias radiais, dividindo a cidade em s eis  s etores ; 

• Junto ao parque loca l i zam-s e as  es colas  e as  igrejas ; 

• O s i stema rodoviário s e irradia a partir do centro, interceptando vias circulares  

para  os  movimentos  trans vers a is ; 

• A integração do conjunto de cidades seria feita por um sistema intermunicipa l  

de l inhas  férreas  para  "trâns i to rápido". 
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Fig. 3.63 – Cidade jardim idealizada por Ebenezer Howard 
Fonte: http://urbanidades.arq.br 

 
 

Ex.1 Cidade de Moscou onde o Kremlin é o ponto central – Rússia  
 

 
 

Fig. 3.64 – Vista aérea da cidade de Moscou - Rússia 
Fonte: http://jadonceld.blogspot.com.br/2013/05/el-plano-urbano-radiocentrico.html 
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Ex.2 Cidade de Paris - França 
 

 

Fig. 3.65 – Cidade de Paris – França 
Fonte: https://www.thelocal.fr/20160929/and-the-most-polluted-town-in-fra nce-is 

 

3.3.7. Cidade parque 

3.3.7.1. Dimensionamento 

Cons idera um plano para uma cidade com 3 mi lhões de habitantes. 

3.3.7.2. Objetivos fundamentais 

� Des conges tionar o centro, para  faci l i tar a  ci rculação; 

� Aumentar a  densidade de algumas áreas, facilitando os negócios (cons trui r 

em a l tura); 

� Separar os fluxos de pedestres, automóveis, caminhões , trá fego loca l , de 

pas s agem; 

� Aumentar as  s uperfícies  plantadas  (s ol , á rvores ). 

3.3.7.3. Descrição 

� Habitar: células  res idencia i s  em edi fi cações  com 12 a  15 andares ; 

� Traba lhar: condensação das atividades em a l tos  edi fícios  (220m), a  cada  

400m, l igados  por autoes tradas  implantadas  a  5m de a l tura ; 

  A área  destinada às indústrias localizam-s e no outro extremo da  cidade, 

s ervida     por rodovias  e es tradas  de ferro; 
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� Recreação: no meio dos parques, próximos das habitações, tem-se amplos  

gramados arborizados onde se implantariam as escolas, piscinas e quadras  

de es porte. No centro urbano, loca l i zar-s e-iam bibl iotecas , teatros ; 

� Circulação: o pedestre não cruzaria com o veículo. Os  movimentos  s eriam 

clas s i fi cados  e s eparados , de acordo com cinco princípios  bás icos : 

i . Velocidades - nunca  devem ser mis turadas , i s to é, o pedes tre (4 km/h) e o 

veículo (80 km/h) nunca  podem s e encontrar. 

ii . Sentido do tráfego - a  mão única deve s er priori zada . Nenhuma velocidade 

rápida deve s er perturbada por qualquer cruzamento; as intersecções em nível  

devem s er evi tadas . 

iii. Veículos rápidos - devem conduzi r de porta  a  porta . Os  veículos  não 

es tacionam nas  autoes tradas , interdi tadas  também para  os  pedes tres . 

i v. Veículos pesados - os  caminhões  ci rculam s obre as  autoes tradas , em vias  

próprias  devidamente cercadas .  

O trans porte coletivo funciona  em l inhas  para lelas  às  autoes tradas , com 

paradas  a  cada  400m. 

v. Pedestres - os  parques , onde s e loca l i zam as  es colas  e os  es portes , s ão 

atraves s ados  por uma rede de vias  para  pedes tres .  

 

A malha dispõe de passagens s ubterrâneas, para cruzar com as vias destinadas  

aos  bondes e aos caminhões , e de uma marquis e contínua , para  proteção 

contra  a  chuva . 
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3.3.8. Brasília   

3.3.8.1. Concepção 

Apres entada em 1957, pelo arquiteto e urbanista Lúcio Costa. 

 

Fig. 3.66 – Brasília – Plano Piloto 
Brasília, DF, Plano Piloto – Fonte: Governo do Distrito Federal 

3.3.8.2. Plano piloto 

Dois eixos (Rodoviário e Monumental) que se cruzam de forma transversal em formato 

de um avião. O projeto des envolveu-s e em torno des s es  eixos ; 

Pode-s e dizer que eles  lembram duas  cidades  l ineares ; 

� Eixo rodoviário ou residencial:  

Sequências de grandes quadras dentro das quais os blocos  res idencia i s  podem s er 

dis postos, obedecendo a dois princípios : gabari to máximo de s eis  pavimentos  (e 

pi loti s ) e s eparação entre trâns i to de veículos  e de pedes tres . 

Va le ci tar que as Super Quadras  trazem o concei to das  unidades  de vi zinhança; 

Ao fundo das  quadras  es tende-s e a  via  de s erviços  para  caminhões ; 

� Eixo Monumental:  

Abriga  os centros Cívico, Administrativo, Cultura l  e a  zona  des tinada  às  pequenas  

indús trias ; 

� Cruzamento dos dois eixos:  

Contempla uma plataforma de três níveis onde es tá  loca l i zado o centro urbano de 

Bras ília , com edi fi cações  des tinadas  a  es cri tórios , repres entações  comercia i s ; 
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� Lateralmente à  intersecção do Eixo Monumenta l  com o Eixo Rodoviário, 

loca lizam-se os s etores  Bancário, Hotelei ro e Comercia l  (Norte e Sul ); 

� A cidade (Plano Pi loto) foi planejada para ter uma população de 500.000 a  

700.000 hab.  

3.3.8.3. Cidades-satélites 

� Para  preservar esse planejamento limite, projetou-se a expansão de Brasília 

a través  de cidades -s atél i tes ; 

� Pode-se dizer que as cidades-satélites, apesar de uma acentuada interação 

com o plano pi loto, lembram o concei to de unidades  de vi zinhança; 

� Cabe lembrar que Bras íl ia , hoje, é bem maior do que o inicia lmente 

planejado. 

 
Fig. 3.67 – Brasília 
Fonte: Google Maps 
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4. NOÇÕES DE PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES – 
PLANOS GLOBAIS E SETORIAIS DE TRANSPORTES 
 

4.1. INTRODUÇÃO 
Planejamento de Transportes  

Cons iste em um processo dinâmico onde os objetivos de curto, médio e longo prazos  

s ão estabelecidos e equacionados, s egundo critérios de otimização econômica e social. 

 

Principa is  objetivos :  

� Promover a  integração e o des envolvimento; 

� Melhorar a  infraes trutura  e a  operação do s i s tema; 

� Otimizar a  a locação dos  inves timentos  no s etor; 

� Melhorar o atendimento da demanda por trans portes , cons iderando-s e as  

potencia l idades  das  divers as  modal idades ; 

� Minimizar cus tos  de trans porte. 

 

4.2. CONTEXTO 
O planejamento dos  trans portes  deve es tar ins erido no planejamento de uma 

economia  que, por s ua  vez, envolve três  níveis  de atuação inter-relacionados . 

 
a) Planejamento Global 

Deve coordenar os planos regionais e s etoriais, de forma a  não haver problemas  de 

s uperpos ição ou fa l ta  de integração entre os  mes mos . 

Exemplo: Planejamento global vi sando incrementar o superávit na  balança  comercia l  

do pa ís . 

 

b) Planejamento Regional 

É elaborado para cada região e deve levar em conta  não s omente os  interes s es  da  

região, mas  também do pa ís . 

Exemplo: Planejamento regional vi sando estimular as exportações. 
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c) Planejamento Setorial 

É aplicado para  os  divers os  s etores  do s i s tema econômico como, por exemplo, 

trans portes, educação, agricultura. É parte integrante do planejamento regiona l  e do 

globa l . 

 

Exemplo: Planejamento no s etor de trans portes  vi s ando dar condições  para  o 

es coamento de cargas  dos  centros  produtores  aos  portos  (exportação). 

4.3. METODOLOGIA DE UM PLANO DE TRANSPORTE 

 

 

4.3.1. Alguns Sistemas utilizados para aplicação da metodologia  

 
TRANSCAD  –  HTTP://WWW.CALIPER.COM/TCOVU.HTM 

PTV Visum - HTTP://VISION-TRAFFIC.PTVGROUP.COM/EN-US/PRODUCTS/PTV-VISUM/ 
AIMSUN - https://www.aimsun.com/ 
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4.3.2. Etapas de Planejamento 

4.3.2.1. Identificação Prévia de Necessidades e de Problemas de Transportes 

Corres ponde à identificação prévia de problemas e necessidades da sociedade, ou de 

uma comunidade, em matéria  de trans porte em gera l . 

Quais são os problemas e as necessidades? 

 
Fig. 4.1 – Congestionamento BR-282 – Via-Expressa Florianópolis 

Fonte: http://www.olhar direto.com.br/ 
 

 

4.3.2.2. Formulação dos Objetivos e Metas 

Es ta  etapa  di reciona  todo o proces s o de planejamento.  

 

� Os  objetivos  podem s er: 

� Econômicos ⇒ Ex.: Reduzir custos de transporte, aumentar as  s a fras  agrícolas . 

 

� Não Econômicos ⇒ Ex.: Reforçar a  defesa do país, aumentar o conforto dos 

us uários. 

� As  metas  repres entam a  quanti fi cação dos  objetivos . 

Exemplo: Pavimentar 500 km de rodovias  em quatro anos . 

 

Quanto ao horizonte de planejamento, os  objetivos  e metas  podem s er: 

� Curto prazo ⇒ menos de quatro anos 

� Médio prazo ⇒ de quatro a 10 anos 

� Longo prazo ⇒ mais de 10 anos 
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4.3.2.3. Modelagem do Sistema 

a. Considerações Iniciais 

Um modelo deve representar uma realidade, de forma simpli fi cada . A es colha  deve 

s ati s fazer os  cri térios  de: 

� Relevância  

� Dis ponibilidade 

� Confiabilidade 

Exemplo: Variáveis s ocioeconômicas  es colhidas  para  previs ão de demanda por 

trans portes: número de domicíl ios , população res idente, número de empregos , 

número de estudantes, renda  média  domici l ia r, número de veículos , dens idade 

demográfica . 

 

Na  Figura 4.2, pode-se ver os efeitos que o aumento do número de variáveis caus a  no 

proces s o de tomada de decis ão. 

 
 

Figura 4.2.a - Relação hipotética entre a confiabilidade de decisão e o número de 
variáveis na avaliação 
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Figura 4.2.b - Relação hipotética entre o custo de decisão e o número de variáveis na 
avaliação 

4.3.2.4. Modelagem Espacial 

PARA TAL MODELAGEM DEVE-SE CONSIDERAR OS CONCEITOS APRESENTADOS A SEGUIR.  

 
a) Área de influência 
É o es paço geoeconômico, onde, direta ou indiretamente, s ão percebidos os benefícios 

gerados  pelo projeto ou plano em es tudo. 

 

Fig. 4.3 – Área de Influência 
Fonte: Ilustrado por Paôla Tomé 
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b) Área de estudo 
 
É a  área que contém os principais fluxos (atuais e futuros) de trá fego relacionados  ao 

projeto ou plano em es tudo. 

 

c) Cordon line  
 

É a  l inha  de contorno que define os  l imi tes  da  Área  de Es tudo. 

 

d) Screen line 

 

São l inhas que cortam a área de estudo, com poucos pontos de interseção com ruas ou 

rodovias. Pode s er, por exemplo, uma via  expres s a , uma ferrovia , um rio ou outro 

obs táculo natura l . 

 

Fig. 4.4 – Screen Line e Cordon Line 
Fonte: Adaptado do Google Maps por Roberto Stosick 
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e) Zoneamento 
A zona  de tráfego é a unidade base de análise. As características de cada s etor dentro 

da  área de estudo são pesquisadas e analisadas ao nível de zona de trá fego. Cada zona 

deve ter, na  medida  do pos s ível , forte caracterís ti ca  de homogeneidade. 

 

� Tamanho da zona de tráfego: é  função da precisão a  ser obtida . Pode s er um 

ba i rro (es tudo urbano) ou um município (es tudo regiona l ). 

� Delimitação das zonas de tráfego: procura-se s eguir inicia lmente os  l imi tes  

pol íticos, administrativos e censitários. Quando neces s ário ou conveniente, 

pode-s e, a  parti r da í, fazer s ubdivi s ões  em zonas  menores . 

 

e.1) Zoneamento Interno (Z.I.) 

Para  possibilitar a análise dos movimentos  internos  à  área  de es tudo, faz-s e uma 

s ubdivi s ão da  mes ma em zonas  de trá fego internas  (Z. I .). 

 

e.2) Zoneamento Externo (Z.E.) 

Para  permitir a  análise de movimentos  que envolvem regiões  vi zinhas  à  área  de 

es tudo, definem-s e as  zonas  de trá fego externas  (Z. E.). 

� Dimensão das (Z. E.): tende a aumentar com a distância entre estas e a área de 

es tudo. Por exemplo, o estado do Rio de Janeiro pode se constituir em uma (Z. 

E.) de um es tudo na  Região Sul . 
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f) Centroide 
É o ponto que representa a  zona de tráfego. É como s e todos os dados pesquis ados  e 

ana lisados para a zona es tives s em concentrados  nes s e ponto. Pode s er o centro 

geográfico da zona ou o ponto onde s e concentram a  maioria  das  atividades  da  

mes ma. 

Exemplo: Num setor predominantemente residencial, esse ponto pode s i tuar-s e no 

lugar de maior densidade demográfica; num setor comercia l , nas  proximidades  do 

centro comercia l . 

 

g) Arco (Link) 
Segmento viário homogêneo (tráfego, tipo e condição da superfície de rolamento) que 

compõe a  rede. 

 
h) Nó 
Ponto inicial ou final de um arco. Normalmente repres enta  uma inters ecção viária . 

 
i) Rede Viária 
Representa o conjunto de vias que permitem a ci rculação de pessoas e bens dentro da  

área  de es tudo. Em uma rede codi fi cada , cada  elemento tem s ua  própria  

representação. Para cada arco da rede deve-se determinar: capacidade; extensão; tipo 

e condição da s uperfície de rolamento; velocidade; cus to operaciona l  dos  veículos . 

 

4.3.3.  Modelagem dos fluxos de tráfego 

4.3.3.1. Caracterização dos fluxos 

Fluxo de Tráfego 

Trata-se da quantidade de veículos, cargas ou passagei ros , que s e des locam de um 

ponto de origem A para um ponto de des tino B num dado interva lo de tempo. Os  

fluxos podem s er expressos em períodos , horários , diários , s emanais , mens a is  e 

anua is . 

 
Classificação dos fluxos de tráfego em relação Área de Estudo (AE) 

Os  fluxos podem s er classificados do s eguinte modo: 
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� FEE = Fluxo Externo – Externo – Tem origem e destino fora da AE, porém 

passam por ela.  

� FEI = Fluxo Externo – Interno – Tem origem fora e o destino dentro da AE. 

� FIE = Fluxo Interno – Externo – Tem origem dentro e destino fora da AE. 

� FIIInterzonal = Fluxo Interno – Interno Interzonal – Tem origem dentro de uma 

zona  interna de trá fego e destino dentro de outra zona de trá fego interna, 

ins eridas na AE. 

� FIIIntrazonal = Fluxo Interno – Interno Intrazonal - tem origem e destino dentro 

de uma zona de trá fego, inserida na AE. 

Vale ci tar que fluxos do tipo externo-externo intrazonal ou externo-externo que não 

passam na AE, normalmente são desconsiderados. 

 
Fig. 4.5 – Tipos de Fluxos de Tráfego 

Fonte: Ilustrado por Paôla Tomé 

 

4.3.3.2. Modelagem quatro etapas 

Normalmente tal modelagem ocorre em forma s equencial, conforme apresentado a  

s eguir. 
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Etapa 1 – Geração De Viagens 
 
a) Objetivo 
Es timar o número de viagens geradas (produzidas e atraídas) por uma zona de trá fego, 

num determinado interva lo de tempo. 

 

b) Determinação do Número de Viagens Geradas por Zona de Tráfego 

 

b.1) Dados Reais 

Normalmente podem s er obtidos através de pesquisas de origem/des tino (O/Ds ). Os  

dados de geração por zona  de trá fego corres pondem às  margens  da  matri z O/D. 

 

b.2) Dados Calculados 

Os  cá lculos dos va lores de geração de viagens por zona de trá fego podem s er fei tos  

através de conhecidos métodos e modelos matemáticos, tais  como os  de fatores  de 

Expansão, Análises de Categorias , Fatores  de Us o do Solo, bem como, através  de 

Modelos  de Regres s ão Linear ou Não Linear. 

 

Etapa 2 – Distribuição de Viagens 

a) Objetivo 
Es timar o número de viagens entre as diversas zonas  de trá fego, num determinado 

interva lo de tempo. 

 

b) Determinação do Número de Viagens entre as Zonas de Tráfego 

b.1) Dados Reais 

Normalmente são obtidos através de pesquisas O/D (pesquisas domiciliares, nas  vias , 

ou junto a  empres as ). 

 

 



SISTEMAS DE TRANSPORTES – 2018-1 

 156 
 

b.2) Dados Calculados 

Os  cá lculos dos va lores de distribuição de viagens por zona de trá fego podem ser feitos 

através de conhecidos métodos e modelos  matemáticos . Como exemplo, entre os  

métodos de fatores de crescimento pode-s e ci tar o de Fratar, e entre os  modelos  

matemáticos , os  Gravi taciona is . 

 

b.2.1 - Fratar 
O Método Fratar é utilizado para calcular a  distribuição das  viagens  dentro de uma  

área  de estudo de planejamento de transportes, por meio de aproximações s ucessivas, 

permitindo a  obtenção de matri zes  O/D para  cada  tipo de viagem em aná l i s e.  

 

b.2.2 - O Modelo Gravitacional 

Tem como princípio básico a física newtoniana, que estabelece a  exis tência  de uma 

atração entre as massas diretamente proporcional ao seu tamanho e invers amente 

proporciona l  à  di s tância  entre elas .  

 

A forma gera l  s eria : 

 
)(

),(

ij

ji

ij
df

MMf
T =  

Onde:  massas  as  entre  existente  iteração  de  forçaTij =  

j e i  pontos  dois  de  tivasrepresenta  massasMM ji =,  

ji distânciad ij  e  entre  =  

Signi fi cado de cada  termo: 

 

Massa (Mi, Mj) = s endo j  e  i duas localidades, a mas s a  s erá  uma grandeza  que as  

represente, podendo as s umir uma gama bas tante divers a  de va lores  como, por 

exemplo, a  população das localidades, o número de veículos  regis trados , principa l  

produto, entre outros .  

A es colha dessas grandezas dependerá da finalidade do estudo e da correlação entre 

as  variáveis  di s poníveis . 
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Distância (dij) = pode-se conceituar de forma mais abrangente e não necessariamente 

como uma simples distância em quilômetros entre as loca l idades . Repres enta  uma 

força  opos i tora  aos  des locamentos .  

Ex.: Cus to de transporte, tempo de viagem, dis tância  ou uma combinação delas . 

 

b.3) Outros Modelos 

Exis tem ainda modelos de distribuição que procuram retratar (através  de equações ) 

uma distribuição real, tais como de oportunidades, eletrostático, de maximização de 

entropia . 

 

Etapa 3 - Repartição Modal 

a) Objetivos 

Procura  estimar como será  a  divi s ão dos  des locamentos  entre i e  j nas  divers as  

modalidades (rodoviário, ferroviário) ou meios de trans porte (automóveis , ônibus ). 

 

b) Determinação da Repartição Modal 

 

b.1) Dados Reais 

Normalmente são coletados em pesquisas de campo, através de entrevistas ou outros  

procedimentos . 

b.2) Dados Calculados 

A repartição pode ser calculada antes ou após a distribuição, conforme visto a  s egui r. 

b.2.1 – Modelos de Geração Direta 
Encontram-se incorporados à etapa de geração de viagens.  Ex.: Modelo de regress ão. 

Oi(Ôn) = a + bPi + CNEi 

onde: 

Oi = número de viagens  de ônibus  com origem em i 

Pi = população de i 

NEi = número de es tudantes  em i 

a, b, C = cons tantes determinadas através do método dos mínimos quadrados  
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b.2.2 – Métodos Anteriores à Distribuição 
Nes te caso, a divisão das viagens é feita logo após os estudos de geração, podendo-s e 

uti l i zar relações  percentua is  para  rea l i zar a  repartição.   

 
b.2.3 – Modelos Posteriores a Distribuição 
Recebem como entrada  a  matri z obtida  na  dis tribuição de viagem.   

 

Etapa 4 – Alocação de Viagens 

a) Objetivo 

Cons iste em a locar os fluxos de uma matriz O/D numa rede viária, determinando-s e o 

volume de trá fego em cada  arco da  mes ma. 

b) Procedimentos Básicos para Alocação de Viagens 
 
b.1) Definição de Critérios do Motorista para a Seleção de Rota 
Exemplo: Rota  que propicie o menor tempo de viagem. 

 
b.2) Construção das Árvores da Rede Viária 
Cons is te em: 

� Definir os possíveis caminhos entre cada par O/D e os respectivos arcos que 

os  compõem. 

� Calcular a  impedância  de cada  caminho. 

� Ordenar os caminhos de acordo com a  impedância  e s elecionar os  de 

interes s e.    

 

c) Métodos e Modelos de Alocação de Viagens 

c.1) Tudo ou Nada 
Admite que todas as viagens entre duas zonas s ejam fei tas  através  do caminho de 

menor impedância  (tempo, cus to), des prezando outros  caminhos , des de que a  

capacidade das  vias  não s eja  ul trapas s ada. 

 
c.2) Tudo ou Nada com Restrição de Capacidade 
Também admite que todas  as  viagens  entre duas  zonas  s ejam fei tas  através  do 

caminho de menor impedância. No entanto, o carregamento va i somente até o l imi te 

da  capacidade da via. Depois, pode pas s ar a  carregar o s egundo melhor caminho. 

 
c.3) Modelos de Equilíbrio em Redes 
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Cons idera  que as  impedâncias  variam em função da  relação Volume de 

Tráfego/Capacidade da Via. 

É, portanto, um processo interativo, onde todas  as  impedâncias  s ão reca lculadas  

s i s tematicamente após  cada  carregamento, a té que não s e tenha  os ci lações  

s igni fi cativas  nos  volumes  dos  arcos . 

 

c.4) Alocação em Caminhos Múltiplos 
Cons idera que parte das viagens entre duas zonas é feita pelo caminho mínimo e parte 

é fei ta por outro(s) caminho(s). Ex.: Método de Abraham. Por este método, o tráfego é 

repartido entre dois  caminhos  a l ternativos , da  s eguinte forma: 

P
C

C C
1

1
8

1
8

2
8

=
+

−

− −  

onde: 

P1 = Percentua l  de viagens  rea l i zadas  pelo caminho 1. 

C1 = Cus to de viagem pelo caminho 1. 

C2 = Cus to de viagem pelo caminho 2. 

 
Fig. 4.6 – Exemplo de distribuição de viagens pelo Método de Abraham 

 

4.3.4. Pesquisas Necessárias 

a) Levantamentos Gerais 

        �1  

                                            100 

     0 

0,50                                                         1,60                      ��1�2� 
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Propiciam o conhecimento geral do sistema e envolvem, por exemplo, pesquisas sobre 

planos existentes, legislação, uso do solo, sistema viário, terminais, transporte público, 

as pectos socioeconômicos  referentes  às  zonas  de trá fego, operação de trá fego. 

 

b) Pesquisa Origem/Destino (OD) 
 

Trata-se de pesquisa s obre o padrão de viagens/deslocamentos feitas em uma região. 

Vis a obter informações de origens e destinos de pessoas e/ou cargas, além dos modos  

de transportes utilizados, objetivando a elaboração de um correto planejamento de 

trans portes  para  uma determinada  região ou outra  fina l idade es pecífi ca . 

 

Exi s tem diversos modos de se realizar tal pesquisa: entrevista domiciliar, por telefone, 

pelo correio, junto à  via . 

 

b.1) Pesquisa domiciliar (planejamento urbano) 
 
Procura  determinar as origens e os destinos de todas as viagens diárias daqueles  que 

res idem, temporária  ou permanentemente, na  área  de es tudo. É rea l i zada  por 

entrevistadores junto aos domicílios . Para  reduzi r tempo e cus tos , define-s e uma 

amostra a  ser pesquisada.  Ex.: No es tudo para o metrô de São Paulo, uti l i zou-s e da  

l i s ta  de cons umidores  de energia  elétrica  e s orteou-s e 25 mi l  res idências . 

 

b.2) Pesquisa O/D nas vias 
 
Es te tipo de pesquisa é mais uti l i zado para  es tudos  regiona is . Torna-s e também  

necessário para o planejamento do transporte urbano, em casos como a  determinação 

das  viagens  externas  (junto ao "Cordon Line") e es tudos  de trá fego es pecífi cos . 

 

 

b.3) Pesquisas complementares 

Exemplos: 

� junto às indústrias: O/D das matérias-primas e produtos  compondo os  fluxos  

indus tria i s ; 
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� junto a  entidades que controlam determinados  s etores : fluxo de ônibus  - 

DETER (l inhas  intermunicipa is  em Santa  Catarina), Prefei turas  (l inhas  

municipa is ), ANTT (l inhas  interes tadua is ). 

 

b.4) Resultados que podem ser extraídos das pesquisas 

� composição do tráfego por tipo de veículo;  

� variações horárias;   

� razões das viagens;  

� média de passageiros ou carga por veículo;  

� veículos de carga carregados e vazios (%);  

� es tudos de s obrecarga em caminhões;  

� origem e destino das viagens;  

� volume de trá fego. 

 

Exemplos: 

• Matrizes de origem/destino, por produto, em toneladas/ano ou ton./dia 

 

 O/D 1 2 ... N 
 

1 t11   t1n O1 

2      

. 

. 

. 

    . 
. 

. 

N tn1   Tnn ON 

 

D1  ... Dn 

 

1,2,...,N - municípios ou polos econômicos na área de influência. 
 
 

• 	
����� �/� �
�
 �����
�  � Ô����          �����ó��� 

c) Contagens de Tráfego 
 
c.1) Tipos de Contagens 

Oi
i=1

N

∑

D j

j

n

=
∑

1

nO i

i 1

n

=
=
∑ nD j

j 1

n

=
∑
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Podem ser $ %Classificatórias         Não Classificatórias                                      
�Manuais                                                              Mecanizadas 2contadores automáticos3   

 

 
Fig. 4.7 – Exemplo de ficha para Contagem Volumétrica Classificatória Manual 
Fonte: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAgOcYAB/pesquisas-trafego-contagens?part=2 

 

c.2) Resultados a serem obtidos 

• Trá fego Médio Diário (TMD) nos  divers os  trechos . Ex.: 300 veículos /dia  

• Variações  de trá fego ao longo do dia , da  s emana e do ano 

• Compos ição do trá fego nos  trechos  

 

4.3.5. Calibração e Validação do Modelo 

� Apl icação dos dados levantados, relativos ao ano-bas e, junto aos  métodos  e 

modelos  matemáticos  adotados . 

� Comparação dos resultados fornecidos pelos modelos com os  obs ervados  no 

s i stema real. Para verificar a precisão dos resultados das a locações, os volumes 
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de trá fego calculados  para  os  arcos  da  rede podem s er comparados  com 

va lores  de s uas  contagens  em campo. 

� Obs ervar s e as diferenças estão dentro de padrões aceitáveis; s e es tiverem, o 

s i s tema es tá  ca l ibrado. 

4.3.6. Métodos de Previsão 

 
Após  a  va l idação, é fei ta  a  previs ão da  demanda, conforme o horizonte de 

planejamento, a partir da alimentação dos modelos com va lores  projetados  de s uas  

variáveis  (população, renda).  

Dentre os diversos softwares utilizados para métodos de previsão, pode-se ci tar:  
 

https ://www.sas.com/pt_pt/software/analytics/stat.html 
http://s tatgraf.com/ 

http://s tatistica.io/ 
 

Podem s er baseados em modelos do tipo: séries temporais, cros s -s ections  e planos  

s etoria i s . 

4.3.6.1. Séries Temporais 

O comportamento his tórico é o indicador da  tendência  futura .   

Exemplo:  

 

Produção anual de milho no município M  
 
 

 
          
Um aumento na produção provoca incremento no fluxo. 

Produção (PM) em toneladas 

 

 

16.000 

 

 

 

 

8.000 

 

           2011                              2014                                2017                              2020               Ano (N) 
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456 = 8 + : ∗ 6 

Onde: �	 = ���<�çã� 
��
? <� 	?ℎ� 

 A = ��� <� Bá?B�?� 

4.3.6.2. Cross-Sections 

Procuram relacionar os fatos com determinadas variáveis explicativas .  Ex.: Produção 

de viagens (BR) por motivo de trabalho, na zona de trá fego i→f (número de pes s oas  

ocupadas  que res idem em i ).  

Sua  construção pode ser feita através de análises de regressão (es tudo das  relações  

entre variáveis ). 

 
Exemplo: 
- Produção diária de viagens de automóvel no município M ou região R 

 

Pmi= a  + b Vmi  + cRmi  

onde: 

  

Pmi  = Produção diária de viagens de automóvel em M, no ano i 

 Vmi  = n° de automóveis em M, no ano i  

 Rmi  = Renda média da população de M, no ano i 

 a , b, c = parâmetros da equação 

 

 

4.3.6.3. Planos Setoriais 

Nes te caso, as previsões são baseadas em taxas contidas em planos de expans ão das  

indús trias , da  agricul tura . 

 

4.3.7. Formulação de Alternativas 

São estudadas as possíveis formas de s e atingir os objetivos propostos. Normalmente, 

i s to implica em alterações na rede viária e/ou nos s erviços de trans porte oferecidos . 

 

4.3.8. Avaliação das Alternativas 

Cons is te em: 

•  Ins eri r junto ao modelo as  a l ternativas  formuladas , e 

•  Ava l iar os  impactos  das  mes mas  junto ao s i s tema.  
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Normalmente são utilizados cri térios de rentabilidade para avaliação econômica, como 

benefício/custo (B/C), benefício-custo (B-C) e taxa de retorno (TIR). 

4.3.9. Seleção de Alternativas 

Cons is te em: 

 

4.3.10. Acompanhamento na Implantação do Plano 

Trata-se do monitoramento e supervisão das atividades relacionadas à 
implantação do plano, de modo que ele ocorra conforme o planejamento.  
 

4.3.11. Reavaliação 

Cons iste na avaliação periódica do plano com o intuito de adaptá-lo, caso necessário, a 

a l terações  de ordem econômica  e s ocia l  não previs tas  pelo mes mo.  

 

Ta l  s i tuação tem maior evidência  nos  planos  de longo prazo.   

 

Ex.: Uma mudança significativa no preço do petróleo pode justificar a  alteração de um 

plano. 
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5. AVALIAÇÃO DE PROJETOS DE TRANSPORTES E 
VIABILIDADE ECONÔMICA DE PROJETOS RODOVIÁRIOS 
 

5.1. FINALIDADE 
Medir custos e benefícios dos projetos compará-los entre si e concluir pela "viabilidade 

ou inviabi l idade" dos  mes mos . 

 
 

5.2. AVALIAÇÃO ECONÔMICA  
Tem como foco defini r s e o projeto gera  benefícios  l íquidos  para  a  s ociedade, 

entendidos como os  benefícios  incrementa is  caus ados  pelo projeto, ta i s  como, 

redução de acidentes, diminuição no tempo de percurso, desenvolvimento econômico 

de uma região, entre outros . Pode-s e também levar em conta  os  efei tos  das  

externa l idades . 

 

 

5.3. AVALIAÇÃO FINANCEIRA  
Procura  identificar s e o projeto é autos s us tentável  financei ramente, ou s eja , que 

comprove que as receitas esperadas serão maiores que os custos  de inves timento e 

operação. 
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5.4. FASES 

 

5.4.1.  ÁREA DE INFLUÊNCIA DO PROJETO 

5.4.1.1. Definição 

É o es paço geoeconômico em que di reta  ou indi retamente s e fazem s enti r os  

benefícios  gerados  pela  es trada . (área  de es tudo e zonas  externas ) 

 
Fig. 5.1 – Área de Influência 
Fonte: Ilustrado por Paôla Tomé 

 

5.4.1.2. Delimitação 

 O es tudo abrange a área de influência do projeto, que é composta por: 

1 •Definição da área de influência do projeto.

2 •Determinação dos fluxos de transporte.

3 •Estudos de tráfego.

4 •Determinação dos benefícios e custos.

5 •Avaliação econômica ou financeira
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a. Área diretamente afetada  

Inclui as zonas de trá fego (internas) cujos fluxos  de trans porte cons tantemente s e 

uti l i zam da  via  (área  de es tudos ). 

 

b. Área indiretamente afetada  

Demais zonas de tráfego (externas) que s ofrem a  influência da estrada. 

 

5.4.1.3. Estudo da rede viária 

 

Es ta  etapa envolve ainda o estudo da rede rodoviária, que contém: 

 

a . Inventário da rede (federal, estadual e municipal) existente. Exemplo: extensão 

dos  trechos, tipo de superfície de rolamento. 

b. Previs ão das modificações que ocorrerão nessa rede, a té a data de abertura da 

nova  estrada. 

c. Determinação dos caminhos mínimos entre os diversos municípios da rede. 
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Se houver competição modal  deve-s e incorporar à  rede outras  modal idades  de 
trans porte. 

 

5.4.2.  DETERMINAÇÃO DOS FLUXOS NAS VIAS 

5.4.2.1. Abrangência 

        

                                ���
�D� 

EFF
FFG
FFF
FH�
�D
�   I�<����
�           
D����B�á�
�                                                                                                            �
��
D���� I��
������� �<�<�
?

��
������� B�?����                                                   
 

5.4.2.2. Situações 

É necessário o conhecimento dos fluxos nas situações %���
?   J����
 

 

5.4.2.2.1. Situação atual 

Rea lizar pesquisas do tipo origem/des tino (O/D) e contagens  de trá fego junto às  

rodovias . 

Para  s ua realização, deve-se considerar: 

• Loca l ização adequada dos postos de pesquisa. 

• Sazonalidades: provocadas por s afras, períodos escolares. 

• Variações do tráfego ao longo das horas do dia, do dia da semana e do mês do 

ano. 

 

5.4.2.2.2. Situação futura 

Previs ão dos fluxos de pessoas e produtos K Lé��� ������
������ − ��B�����?
��� �����
�  

 

No cas o de Planos Setoriais, as previsões são baseadas em taxas contidas em planos de 

expans ão das  indús trias , da  agricul tura . 
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5.4.3. ESTUDO DO TRÁFEGO 

5.4.3.1.  Introdução 

A rea lização do estudo de trá fego para um projeto rodoviário tem por finalidade básica 

es timar a quantidade e os tipos de veículos que s erão usuários do mesmo, ao longo de 

s ua  vida  úti l . Ta is  informações  repres entam a  demanda pelo projeto e s ão 

fundamentais para a  adequação e dimensionamento do mes mo, bem como, para  a  

aná l i s e de s ua  viabi l idade técnica , econômica , financei ra  e s ocia l . 

 

5.4.3.2. Elementos adotados no estudo  

Com es s a  fina l idade, s ão adotados  os  s eguintes  elementos : 

• Ano-bas e: ano de referência  dos  dados ; 

• Ano atua l : ano de rea l i zação do es tudo; 

• Ano de abertura : ano de inauguração do empreendimento; 

• Horizonte de projeto: período ou número de anos  cons iderados  no es tudo, 

contados  a  parti r do ano de abertura . 

 

5.4.3.3. Determinação do tráfego atual 

Definição 

Cons titui-se do trá fego existente no trecho rodoviário. É representado por unidade de 

fluxo e pode s er obtido a  parti r de contagens  junto às  rodovias . 

 

5.4.3.4. Tráfego Futuro 

5.4.3.4.1. Tráfego normal 

É aquele que se espera, mesmo que não haja qualquer investimento (é quantificado com  

bas e nos  es tudos  ci tados  no i tem anterior). 

 

5.4.3.4.2. Tráfego desviado 

É cons tituído por usuários da rede que se deslocavam, até então, entre os extremos  A 

e B do percurso, a través de outras vias, e que a  rea l i zação do empreendimento faz 
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com que adotem a estrada nova, ou melhorada em seus percursos. É quantificado com 

bas e nos  fluxos  de trá fego e no es tudo da  rede (caminhos  mínimos ). 

5.4.3.4.3. Tráfego gerado 

É o res ultante de qualquer nova atividade que apareça em consequência  da  redução 

dos  custos de transportes. Para sua estimativa, pode-se tentar uma correlação com um 

es paço s ocioeconômico semelhante, onde um investimento idêntico tenha sido fei to. 

Es ta  abordagem pode s er fei ta  através  da  uti l i zação de um modelo do tipo 

gravi taciona l . 

 

 

Ti j = Tráfego entre os centros i  e  j 

α,β, Κ = Cons tantes de a justamento 

Pi  = População ou n
o
 de viagens produzidas em i 

Pj = População ou n
o
 de viagens atraídas em j 

Ci j = Cus to de viagens entre i e  j 

 

A derivada da função Tij em relação a Ci j é:   

 

d T

d C

T

C
ij

ij

ij

ij

= −β *  

 

Demonstração:  TOP = QR�O ∗ �PST ∗ �OPUV
 

Fazendo a derivada do tra fego entre os  centros  i  e  j em relação ao cus to de 

viagens  entre i  e  j: 

 <TOP<�OP = QR�O ∗ �PST ∗ [�OP2UVUX3 ∗ 2−Y3] 
 

T
K (P P

Cij
i * j

ij

=
)α

β
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<TOP<�OP = −YQR�O ∗ �PST ∗ �OPUV ∗ �OPUX 

 

Subs tituindo o valor do tra fego entre os centros i e  j na equação temos  por fim: <TOP<�OP = −Y ∗ [OP ∗ �OPUX 

Como queríamos  demons trar. 

A elasticidade (ε) da  demanda (Tij) em relação ao custo (Cij) é: 

 

para  lim , tem-se: 

        ∆ Ci j → 0 

 

 

 

 ε = -β 

 
logo: 

 

Quanto maior for a variação de (C), maior será a  imprecisão do método. 

 

O Gráfico a s eguir ilustra o acima exposto: 
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Onde: 
C = Custo   T=Tráfego 
CA=Custo Atual   TN = Tráfego Normal 
CF =Custo Futuro  TG = Tráfego Gerado 

BG=Benefício Gerado  BN=Benefício Normal 
D=Demanda 

 
 

Outra  abordagem consiste no ajuste do modelo para a própria região em estudo. É um 

método mais  traba lhos o, porém, mais  precis o. 

 

5.4.4. CUSTOS, BENEFÍCIOS E EXTERNALIDADES 

 

5.4.4.1. Custos  

5.4.4.1.1. Relacionados à via  

 

a. Estudos e projetos  

Faz referência a todo custo para o estudo de implantação da  via , que va i  des de o 

es tudo de viabilidade até o projeto executivo. Por característica, é nesta etapa em que 

é fei ta  a  tomada de decis ão a  favor ou contra  a  cons trução da  via . 

 

b. De construção 

Refere-se ao custo para  a  cons trução da  via , que va i  do início da  obra  até a  s ua  

conclus ão conforme projeto. 

A título de referencia , pode-s e uti l i zar como metodologia  para  elaboração de 

orçamentos de obra, o Manual de Custos Rodoviários  (DNIT) e o Si s tema de Cus tos  

Rodoviários  – SICRO 2, do DNIT (http://www.dnit.gov.br/servicos/sicro). 

 

c. De manutenção 

O cus to de manutenção faz referência a todo cus to advindo da  manutenção da  via  

após estar construída. Para os cálculos dos Custos de Manutenção pode-s e uti l i zar o 

Manual de Custos Rodoviários (DNIT) e o Sistema de Custos Rodoviários – SICRO 2, do 

DNIT (http://www.dnit.gov.br/servicos/sicro). 
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d. De operação da via 

Refere-s e a  cus tos  de operação, ta i s  como: 

• Operação de praças  de pedágio;  

• Monitoramento; 

• Atendimento aos usuários:  

o Atendimento de acidentes; 

o Emergências médicas; 

o Socorro a  veículos. 

 

5.4.4.1.2. Relacionados aos veículos 

São os custos operaciona is  dos  veículos , ou s eja , aqueles  que ocorrem des de a  

aquisição até o fim da vida útil dos veículos, em decorrência da propriedade e do us o 

do mes mo. Pode-s e também dizer que é todo o gas to que s e tem com o veículo 

durante s ua  vida  úti l . 

5.4.4.1.2.1. Variáveis – Itens de consumo 

São despesas que dependem da utilização do veículo, ou seja, s ó ocorrem com o us o 

dos  veículos . 

Dentre os  i tens  de cons umo (cus tos  variáveis ), pode-s e ci tar: 

a) Cons umo de combus tível  

b) Cons umo de óleo lubri fi cante 




ldiferencia

cárter
  

c) Lubri fi cação e lavagem; 

d) Manutenção; 

e) Des gas te dos  pneus ; 

f) Des pes as  aces s órias  (pedágios , multas ). 

g) Acidentes  

5.4.4.1.2.2. Fixos – Itens estruturais 

São des pes as  que independem da  uti l i zação do veículo. 

Entre os  i tens  es trutura is  (cus tos  fi xos ), temos : 

a . Sa lário do motori s ta  e a judante; 
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b. Depreciação do veículo; 

c. Juros  do capi ta l  empregado na  compra  do veículo; 

d. Licenciamento e taxa  de s eguro obrigatório; 

e. Adminis tração (cus tos  indi retos ) e eventua is . 

 
Fig. 5.2 – Exemplo de Sistema de Gestão de Frotas 
Fonte: http://www.hprogramas.com.br/sistema.php?cod=106 

 

5.4.4.1.3. Do usuário 

5.4.4.1.3.1. Do tempo de viagem 

Refere-se aos custos, dos usuários, normalmente referentes  a  viagens  produtivas  

as s ociadas  aos  pas s agei ros  e aos  condutores  de veículos  próprios . 

 

5.4.4.2. Benefícios 

 

5.4.4.2.1. Classificação dos Benefícios 
 

a. Diretos 

São aqueles experimentados diretamente pelos usuários da rodovia. 

Exemplo: 

- Redução nos custos operacionais dos veículos. 

- Redução do número de acidentes. 

- Redução nas perdas de mercadorias. 
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b. Indiretos 

São aqueles experimentados pelos não usuários  da  rodovia . Apres entam a  mes ma 

importância que os benefícios diretos, podendo mesmo superá-los, notadamente em 

regiões  s ubdes envolvidas . 

 

Exemplo: 

- Expansão do mercado 

- Aumento do va lor da terra 

- Geração de empregos 

5.4.4.2.2. Economias Unitárias 

São advindas da redução dos custos operacionais dos veículos . São ca lculadas  para  

cada  es pécie de trá fego. 

 

a. Para o tráfego normal 

A economia unitária é a diferença entre os custos operaciona is  de uma unidade de 

trá fego, na estrada em estudo nas condições, s em e com o investimento programado. 

 

b. Para o tráfego desviado 

A economia unitária é a diferença entre os custos operaciona is  de uma unidade de 

trá fego, na  rota  uti l i zada  s em o inves timento e na  nova  rota . 

 

c. Para o tráfego gerado 

A economia unitária é a metade da observada para o tráfego normal. 

 

5.4.4.2.3. Economias Anuais 

São resultantes do produto das economias unitárias, pelos fluxos anuais dos veículos. 
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5.4.4.2.4. Benefícios Totais 

São resultantes do s omatório de todos os benefícios anuais, considerado o período de 

vida  útil do investimento. 

 

5.4.4.3. Externalidades 

As  externalidades inerentes a  um projeto refletem os efeitos dele s obre o exterior.  

São atividades que envolvem a imposição involuntária de custos  ou de benefícios , 

i s to é, que têm efeitos positivos ou negativos s obre terceiros, s em que estes tenham 

oportunidade de impedi-los e s em que tenham a  obrigação de pagá-los ou o di rei to 

de s er indenizados . 

Quando os efeitos provocados pelas atividades são positivos, estas são des ignadas  

por externalidades positivas, ou benefícios, como, por exemplo, bens públicos como 

as  infraes truturas  viárias , a  educação, a  defes a  e a  s egurança . 

Quando os efeitos são negativos, designam-se por externa l idades  negativas , por 

exemplo, a  poluição ambienta l  provocada  pelas  atividades  econômicas , os  

conges tionamentos  no trâns i to, os  acidentes , entre outros . 



PROF. AMIR MATTAR VALENTE  

179 

 

 

 

5.4.5. O USO DA MATEMÁTICA FINANCEIRA 

Para  a  avaliação de projetos de transporte, é comum que se tenha que resolver fluxos  

de ca ixa onde os va lores de custos e benefícios devam s er descontados  (ca lculados ) 

para  uma mes ma data .  

 

Uti l iza-se então conceitos da matemática financeira (ANEXO III), dentre os quais  têm-

s e os  apres entados  a  s egui r.  
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Tabela de Transformação de Valores 

 

Fonte: Adaptado do Livro Engenharia Econômica, Hess; Marques; Paes; Puccini, por 
Amir Mattar Valente. 

 

5.4.5.1. Fator de acumulação de capital para um valor único – FAC (VU) \]^_ 4 ]`a]b c 

Trans forma um va lor presente (P) num va lor futuro (F). 

FAC (VU) = ( )( )ab
i

−+1  J = � ∗ J�� 2Ld3 
a  = período corrente  

b = Período para  o qua l  os  va lores  devem s er ca lculados  (des contados ) 
 

 

Exemplo: 

Trans formar R$ 200.000,00 do ano atual (0) para ano futuro (1), a  uma taxa  de i=10% 
a .a  

Transformação  
Fórmulas 

 Dado Achar 

 
P 
  

F 
 

c =  4 ∗ c8e2fg3 c8e2fg3  =  2h + i3j  

 
R 
 

c = k ∗ c8e2lg3 c8e2lg3 = m2h + i3 j − hi n 

 
F 
  

P 
 

4 = c ∗ cf82fg3  cf82fg3 = h2h + i3j 

 
R 
 

4 = k ∗ cf82lg3 cf82lg3 = o2h + i3j − h2h + i3j ∗ i p 
 
P 
  

R 
 

k = 4 ∗ cke2lg3  cke2lg3 = o i2h + i3j2h + i3j − hp 
 
F 
 

k = c ∗ cce2lg3 cce2lg3 = m i2h + i3j − hn 

Onde: 

4 = q]r_b sbtutjvt c8e2fg3 = c]v_b  ̂ t 8`wxwr]çã_ ^t e]siv]r 2f]r_b Úji`_3 c = q]r_b zwvwb_ c8e2lg3 = c]v_b ^t 8`wxwr]çã_ ^t e]siv]r 2lébit gjiz_bxt3 k = uébit wjiz_bxt 2q]r_btu i|w]iu3  cf82fg3 = c]v_b ^t f]r_b 8vw]r 2f]r_b Úji`_3 i = v]}] ̂ t ~wb_u s_b stbí_^_ cf82lg3 = c]v_b ^t f]r_b 8vw]r 2lébit gjiz_bxt3  j = júxtb_ ̂ t stbí_^_u cke2lg3 = c]v_b ^t kt`wstb]çã_ ^t e]siv]r 2lébit gjiz_bxt3 

 cce2lg3 = c]v_b ̂ t c_bx]çã_ ^t e]siv]r 2lébit gjiz_bxt3 
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 Valor 

Período P F 

0 200.000,00 ---- 

1 ---- ? 

 
 
Dados: 
a  = ano corrente = 0;  

b = ano para  o qua l  o va lor deve s er ca lculado = 1  = 10% 
. 
. �2�
?�� B�������3 = 200.000,00 J2�
?�� 
 ��� B
?B�?
<�3 =? 

 

Cálculo: 
 J =  � ∗ J�� 2�d3 J = 200.000,00 ∗ 21 + 0,103XU�  

 J = 200.000,00 ∗ 1,1 c = k$ ���. ���, ��  

 

5.4.5.2. Fator de acumulação de capital para série uniforme – FAC (SU) \]^_ k ]`a]b c 
 

Trans forma uma série de va lores passados (R) iguais, num va lor futuro (F). 

 
 c = k ∗ m2h + i3j − hi n 

 c = k ∗ c8e 2lg3 
Exemplo: 

Cons iderando-se a previsão de receita de um empreendimento rodoviário igual a R$ 

300.000,00 para  os próximos 10 anos (período de 1 a  10), qual será o montante no ano 

10, cons iderando uma taxa i = 5% a .a . 
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 Valor 

Período R F 

0 ---- ---- 

1 300.000,00 ---- 

2 300.000,00 ---- 

3 300.000,00 ---- 

4 300.000,00 ---- 

5 300.000,00 ---- 

6 300.000,00 ---- 

7 300.000,00 ---- 

8 300.000,00 ---- 

9 300.000,00 ---- 

10 300.000,00 ? 

 

Dados : � = �$ 300.000,00 � = 10 ���í�<��   = 5% 
. 
. J = ? 

Cá lculo: J = � ∗ J�� 2Ld3 

J = 300.000,00 o21 + 0,053X�  − 10,05 p 
J = 300.000,00 ∗ 12,577 

c = k$ �. ���. h��, �� 
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5.4.5.3. Fator de valor atual para um valor único – FVA (VU) \]^_ c ]`a]b 4 

 

Trans forma um va lor futuro (S) num va lor presente (P). 

FVA (VU) = ( ) ( )
1

1+ −
i

a b  

� = J ∗ J�� 2�d3 
a  = período corrente  
b = período para  o qua l  o va lor deve s er ca lculado (des contado) 

 

Exemplo: 

Trans formar R$ 100.000,00 do ano futuro (1) para o ano atual (0), a  uma taxa de i=10% 

ao ano.                                                  

 Valor 

Período F P 

0 ---- ? 

1 100.000,00 ---- 

 

Dados : 

a  = ano corrente = 1;  

b = ano para  o qua l  o va lor deve s er ca lculado = 0  = 10% 
. 
. J 2�
?�� B�������3 = 100.000,00 �2�
?�� 
 ��� B
?B�?
<�3 =? 

 

Cá lculo: � =  J ∗ J�� 2�d3            
� = 100.000,00 ∗ 121 + 0,13XU� 

� = 100.000,001,1  

4 = k$ ��. ���, ��  
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5.4.5.4. Fator de valor atual para série uniforme – FVA (SU) \]^_ k ]`a]b 4 

Trans forma uma série (R) de va lores futuros iguais, num va lor presente (P). 

J��2Ld3 =  m21 + 3� − 121 + 3� ∗  n 
� = � ∗ J�� 2Ld3 

Exemplo: 

Qual  o va lor presente (período 0) equivalente a  10 va lores anuais (período 1 a  10) de 

R$ 200.000,00, s abendo-s e que a  taxa  de juros  é de 5% a .a .? 

 Valor 

Período R P 

0 ---- ? 

1 200.000,00 ---- 

2 200.000,00 ---- 

3 200.000,00 ---- 

4 200.000,00 ---- 

5 200.000,00 ---- 

6 200.000,00 ---- 

7 200.000,00 ---- 

8 200.000,00 ---- 

9 200.000,00 ---- 

10 200.000,00 ---- 

Dados : � = �$ 200.000,00 � = 10 ���í�<�� (anos  de 1 a  10)  = 5% 
. 
. � = ? 

Cá lculo:  

� = � ∗ J�� 2Ld3 
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� = 200.000,00 ∗ o 21 + 0,053X� − 10,0521 + 0,053X�p 
� = 200.000,00 ∗ 7,7217 

4 = k$ h. ���. ���, �� 

 

5.4.5.5. Fator de Recuperação de Capital para Série Uniforme – FRC (SU) \]^_ 4 ]`a]b k 

Trans forma um va lor presente (P) numa série uniforme (R). 

J��2Ld3 =  m i2h + i3j2h + i3j − hn 
� = � ∗ J�� 2Ld3 

Exemplo: 

Determinar a  série uniforme (R) (período 1 a  10), equiva lente ao va lor pres ente (P) 

igua l  a  R$ 500.000,00, s abendo-s e que a  taxa  i=5% a .a .  

 Valor 

Período P R 

0 500.000,00 ---- 

1 ---- ? 

2 ---- ? 

3 ---- ? 

4 ---- ? 

5 ---- ? 

6 ---- ? 

7 ---- ? 

8 ---- ? 

9 ---- ? 

10 ---- ? 

 

 

Dados: 
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� = �$ 500.000,00 � = 10 ���í�<�� 2
��� <� 1 
 103  = 5% 
. 
. � = ? 

 

Cá lculo: � = � ∗ J�� 2Ld3  

� = 500.000,00 ∗  o0,05 ∗ 21 + 0,053X�21 + 0,053X� − 1 p 

 � = 500.000,00 ∗ 0,1295 

 k = k$ ��. ���, �� 

 

5.4.5.6. Fator de Formação de Capital para Série Uniforme – FFC (SU) 

\]^_ c ]`a]b k 

Trans forma um va lor futuro (F) numa série uniforme (R). 

JJ� 2Ld3 = m i2h + i3j − hn 

k = c ∗ cce 2lg3 
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Exemplo:  
Determinar a  série uniforme (R) capaz de formar o montante (F) igual a  R$ 800.000,00, 

no décimo ano (n = 10), a  uma taxa de 5% a.a. 

 Valor 

Período F R 

0 ---- ---- 

1 ---- ? 

2 ---- ? 

3 ---- ? 

4 ---- ? 

5 ---- ? 

6 ---- ? 

7 ---- ? 

8 ---- ? 

9 ---- ? 

10 800.000,00 ? 

 

Dados: 

J = �$ 800.000,00 

� = 10 ���í�<�� 2
��� <� 1 
 103 
 = 5% 
. 
. 
� = ? 

Cálculo: 

� = J ∗ JJ� 2Ld3 

� = 800.000,00 ∗ m 0,0521 + 0,053X� − 1n 
� = 800.000,00 ∗ 0,0795 

k = k$ ��. ���, �� 
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5.5. EXEMPLOS DE AVALIAÇÃO ECONÔMICA DE UM 
PROJETO RODOVIÁRIO 

5.5.1. Exemplo 1 

Es tudar, mediante aplicação de cri térios  de rentabi l idade econômica  Va lor 

Pres ente Líquido (VPL), Relação Beneficio/Custo (B/C), Taxa Interna de Retorno (TIR), a 

viabilidade de se executar obras de melhoramentos, retificação e pavimentação de um 

trecho rodoviário exis tente. Ca lcular (des contar) os  indicadores  para  o ano de 

cons trução (ano 1). 

 

Levantamentos efetuados informam o seguinte: 

a)  A obra  deverá ser iniciada em princípio do “Ano 1” e concluída no final deste 

mes mo ano. Seu custo é de 7.500.000,00 UM (Unidades Monetárias);  

b)  A vida  útil do empreendimento é de 10 anos; 

c)  Es tima-se que, com a realização da obra, ter-se-á um acréscimo de 100.000,00 UM 

nos  cus tos  anua is  de cons ervação; 

d)  Quanto ao custo de oportunidade do capi ta l  (i ), cons iderar duas  s i tuações : 

a ) i  = 10% 

b)  i  = 15%; 

e)  Contagem realizada informa que o trá fego médio diário anua l  no “Ano 0” foi  de 

450 veículos ; 

f)  Admite-se que a  CTv (Composição do Tráfego por tipo de veículo) permaneça  

s endo a  s eguinte, em termos  percentua is : 

Veículo CTv (%) 
Automóveis  50 

Ônibus  5 

Caminhões  Médios  20 

Caminhões  Pes ados  15 

Semirreboques  10 

g)  Nos  úl timos anos , o trá fego no trecho vem cres cendo a  uma taxa  de 4% a .a . e 

es tima-se que, durante a vida  úti l  do empreendimento, ta l  taxa  s eja  mantida ; 

h)  Uma aná l i s e da  evolução do trá fego regis trada  em regiões  s imi lares , onde 

investimentos rodoviários semelhantes foram rea l i zados , permite prever que o  
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trá fego gerado no primeiro ano da  rodovia  s erá  equiva lente a  20% do trá fego 

normal , previs to para  o res pectivo ano. 

Es te trá fego gerado também passará a  cres cer normalmente, a  taxa  de 4% a .a .; 

i)  Es tima-s e que a  rea l i zação da  obra  não provocará  o s urgimento de trá fego 

des viado; 

j)  Segundo a  análi s e do cadas tro da  s i tuação atua l  e do projeto da  obra , a  RCO 

(Redução do Cus to Operaciona l ) (UM) s erá  a  s eguinte: 

Veículo RCO (UM) 

Automóveis  3,20 

Ônibus  5,10 

Caminhões  Médios  7,20 

Caminhões  Pes ados  8,80 

Semirreboques  15,50 

k)  Cons iderar como benefícios diretos s omente os  res ul tados  da  redução de cus to 

operaciona l  dos  veículos . 

 

 
Resolução 
 
 
5.5.1.1. Tráfego médio diário anual (TMDA) futuro 
 

TMDA a  = TMDAAno 0 * 1,04(a-Ano 0) 

 
TMDA a  = Tráfego médio diário anual, no ano a . 

 

 

Ano Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 
TMDA Normal 450 468 487 506 526 547 

TMDA Gerado   97 101 105 109 

TMDA Total 450 468 584 607 631 656 

Ano 1 = Ano de construção 

 

Ano Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 
TMDA Normal 569 592 616 640 666 693 

TMDA Gerado 113 118 123 128 133 138 

TMDA Total 682 710 739 768 799 831 
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5.5.1.2. Benefício proveniente da redução do custo operacional (BOP) para o veículo 
v, no ano a 
 

BOPv,a  =  365 * TMDA v,a  * CTv * RCOv  + 365 * TMDA Gerado * CTv * RCOv /2 
 

BOPautomóvel, Ano2 =  365 * 487 * 50/100 * 3,20 + 365 * 97 * 50/100 * 3,20/2 

=  312.732,00 UM 
 

BOPônibus, Ano2 = 365 * 487 * 5/100 * 5,10 + 365 * 97 * 5/100 * 5,10/2 = 

49.842,00 UM 
 

BOP c. médio ,Ano2 = 365 * 487 * 20/100 * 7,20 + 365 * 97 * 20/100 * 7,20/2 

281.459,00 UM 
  

BOPc. pes ado, Ano2 = 365 * 487 * 15/100 *8,80 + 365 * 97 * 15/100 * 8,80/2 = 

258.004,00 UM 
 

BOPs . reboque, Ano2 = 365  * 487 * 10/100 * 15,50 + 365 * 97 * 10/100 * 

15,50/2 = 302.959,00 UM 
 

BOPtota l , Ano2=312.732,00+49.842,00+281.459,00+258.004,00+302.959,00= 

=1.204.996,00 

 

O mes mo procedimento é adotado para o cálculo dos outros anos. 
 

Ano 
Benefícios  

Automóvel Ônibus C. Médio C. Pesado 
Semir-

reboque 
Total 

Ano 2 312.732 49.842 281.459 258.004 302.959 1.204.996 

Ano 3 324.996 51.796 293.002 268.122 314.840 1.252.756 

Ano 4 337.844 53.844 304.586 278.721 327.286 1.302.281 

Ano 5 351.276 55.985 316.695 289.303 340.299 1.353.558 

Ano 6 365.292 58.218 329.332 301.366 353.877 1.408.085 

Ano 7 380.184 60.592 342.758 313.652 368.303 1.465.489 

Ano 8 395.660 63.058 356.710 326.420 383.296 1.525.144 

Ano 9 411.136 65.525 370.662 339.187 398.288 1.584.798 

Ano 10 427.780 68.177 385.668 352.919 414.412 1.648.956 

Ano 11 445.008 70.923 401.200 367.132 431.102 1.715.365 

Total 3.751.908 597.960 3.382.072 3.094.826 3.634.662 14.461.428 
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5.5.1.3. Fluxo de caixa do empreendimento 
 

De acordo com os cá lculos realizados , tem-s e o s eguinte quadro de cus tos  e 

benefícios : 

 

Ano 
Custos 

Benefícios 
Construção Conservação 

Ano 1 7.500.000   

Ano 2  100.000 1.204.996 

Ano 3  100.000 1.252.756 

Ano 4  100.000 1.302.281 

Ano 5  100.000 1.353.558 

Ano 6  100.000 1.408.085 

Ano 7  100.000 1.465.489 

Ano 8  100.000 1.525.144 

Ano 9  100.000 1.584.798 

Ano 10  100.000 1.648.956 

Ano 11  100.000 1.715.365 

∑  7.500.000 1.000.000 14.461.428 

 

 

Dado que eles ocorrem em anos diferentes, torna-se necessário reduzi-los a uma 

bas e de tempo comum, s egundo o cus to de oportunidade do capi ta l  (i ). 

Uti l iza-se então os conceitos de Fator de Acumulação de Capital (FAC) e de Fator 

de Va lor Atua l  (FVA), conforme vis tos  anteriormente. 

Apl i cando-se tais procedimentos ao exemplo de avaliação econômica  em es tudo, 

tem-s e:  
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• FVA (de valor futuro para valor atual) 

 
a ) i  =10%    b)   i  =15% 

1

100.000
90, 909,09

1,1
=    

1

100.000
86.957, 00

1,15
=  

 
O mes mo procedimento é adotado para os cá lculos dos outros anos. 

 

 

 
 

Ano 

Custos 
Benefícios 

a) i = 10% b) i = 15% 

Construção Conservação Custos Benefícios Custos Benefícios 

Ano 1 7.500.000   7.500.000  7.500.000  

Ano 2  100.000 1.204.996 90.909 1.095.451 86.957 1.047.823 

Ano 3  100.000 1.252.756 82.645 1.035.336 75.614 947.264 

Ano 4  100.000 1.302.281 75.131 978.423 65.752 856.271 

Ano 5  100.000 1.353.558 68.301 924.498 57.175 773.901 

Ano 6  100.000 1.408.085 62.092 874.310 49.718 700.067 

Ano 7  100.000 1.465.489 56.447 827.230 43.233 633.571 

Ano 8  100.000 1.525.144 51.316 782.640 37.594 573.358 

Ano 9  100.000 1.584.798 46.651 739.320 32.690 518.073 

Ano10  100.000 1.648.956 42.410 699.318 28.426 468.736 

Ano11  100.000 1.715.365 38.554 661.347 24.718 424.012 

∑  7.500.000 1.000.000 14.461.428 8.114.457 8.617.873 8.001.877 6.943.076 

 

5.5.1.4. Avaliação 
 

a. Critério do valor atual (VA) 

 

a .1. Cons iderando i=10% a .a.  

VA = 8.617.873 - 8.114.457 

VA = 503.416 UM > 0 → viável 

a .2. Cons iderando i=15% a .a.  
 

VA = 6.943.076 - 8.001.877 

VA = - 1.058.801 UM < 0 → inviável 
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b. Critério da relação benefício/custo (R) 
 

 
 

c. Critério da taxa interna de retorno (TIR) 

A TIR deve s er comparada ao custo de oportunidade do capital para os casos a ) e b). 
 

TIR = ? 

 

i  = 10 %→ VA = 503.416 UM    

i  = 15% →VA = - 1.058.801 UM    

i  = TIR →VA = 0 
 

            




→
→

503.416-010-TIR

503.416--1.058.80110-15
 

 
 

 
 

a ) i  = 10%    b) i  = 15%   

 

TIR>i  →viável  TIR < i  →inviável 

 

 

inviável1<R         

87,0
8.001.877
6.943.076

=R   b.2.

viável1R         

06,1
8.114.457
8.617.873

 = R    b.1.

→

=

→>

=

11,64%TIR

-503.41610)-(TIR

1.562.217 -5

=

→
→
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5.5.2. Exemplo 2 

Uma empresa de engenharia estuda a possibilidade de apresentar proposta para 

as sumir concessão de uma rodovia, cuja previsão de receitas e custos é a  seguinte: 

 

ANO 
CUSTOS 

(x 1.000) 

RECEITAS 

(x 1.000) 

0 35.000 ? 

1 --- 5.000 

2 --- 5.000 

3 --- 5.000 

4 --- 5.000 

5 --- 5.000 

6 --- 5.000 

7 --- 5.000 

8 --- 5.000 

9 --- 5.000 

10 --- 5.000 

11 --- 5.000 

12 --- 5.000 

13 --- 5.000 

14 --- 5.000 

15 --- 5.000 

16 --- 5.000 

17 --- 5.000 

18 --- 5.000 

19 --- 5.000 

20 --- 5.000 
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Veri fi car a  rentabi l idade do empreendimento s egundo o VA (Va lor Atua l ), 

cons iderando-s e a inda  uma taxa  de juros  (i ) =12% a .a . Os  va lores  devem s er 

des contados  (ca lculados ) para  o ano 0. 

Dados: 
 
n  = 20 períodos 
 

Cus to (ano 0) = R$ 35.000.000,00 
 
Receita por ano (1 a 20 anos) = R$ 5.000.000,00 i = h�% ]. ]. 
 

 
Res olução 

 

 

5.5.2.1. Cálculo da Receita (ano 0) 
 kt`tiv]2]j_ �3 = kt`tiv] ]jw]r2]j_ h ] ]j_ ��3 ∗ cf82lg3 
 
 J��2Ld3 =  21 + 3� − 121 + 3� ∗   

 J��2Ld3 = o21 + 0,123�� − 10,1221 + 0,123��p 

 cf82lg3 = �, ����  

 
 
 ��B��
2��� �3 = 5.000.000,00 ∗ 7,4694 
 ��B��
2��� �3 = �$ 37.347.000,00 
 
 ��2��� �3 = ��B��
2���  �3 − ����� ���
? 2���  �3 
 
 ��2��� �3 = 37.347.000,00 − 35.000.000,00 
 f82]j_ �3 = k$ �. ���. ���, �� 
 
Para VA positivo, considera-se que o projeto é viável. 
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5.6. EXERCÍCIOS PROPOSTOS 

5.6.1. Exercício 1 

Es tudar, mediante apl i cação de cri térios  de rentabi l idade econômica  (VA, 

B/C,TIR), a  viabilidade de se executar obras de restauração de um trecho rodoviário 

exis tente. Ca lcular os indicadores de rentabilidade para o último ano do fluxo de caixa.  

Levantamentos  efetuados  informam o s eguinte: 

a) A obra  deverá ser iniciada em princípio do “Ano 1” e concluída  no fina l  des te 

mes mo ano. Seu cus to é de 20.000.000,00 UM;  

b) A vida  útil do empreendimento é de dez anos; 

c) Es tima-se que, com a realização da obra, não haverá a lteração nos custos  anua is  

de cons ervação; 

d) Quanto ao custo de oportunidade do capi ta l  (i ), cons iderar duas  s i tuações : 

a ) i  = 9% 

c)  i  = 12% 

e) Admite-se que a  composição do trá fego por tipo de veículo (CTv) permaneça s endo 

a  s eguinte, em termos percentuais: 

Veículo CTv (%) 
Automóveis  60 

Ônibus  3 

Caminhões  Médios  12 

Caminhões  Pes ados  15 

Semirreboques  10 

 

f) Contagem realizada informa que o trá fego médio diário anual no “Ano atua l” (ano 

que antecede o cus to de cons trução (1)) foi  de 2.000 veículos ; 

g) Nos  úl timos anos, o tráfego no trecho vem cres cendo a  uma taxa  de 2,5% a .a . e 

es tima-se que, durante a vida  úti l  do empreendimento, ta l  taxa  s eja  mantida ; 

h) Segundo as  previs ões , não haverá  trá fego gerado e nem des viado. 

i) Segundo a  análise do cadastro da s ituação atual e do projeto da obra, a redução do 

cus to operaciona l  (UM) s erá  a  s eguinte: 
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Veículo RCO (UM) 

Automóveis  2,0 

Ônibus  3,0 

Caminhões  Médios  5,0 

Caminhões  Pes ados  7,0 

Semirreboques  10,0 

 

j) Cons iderar, como benefícios diretos, s omente os resultados  da  redução de cus to 

operaciona l  dos  veículos . 

 

5.6.2. Exercício 2 

Em um es tudo de concessão de um determinado trecho de rodovia está prevista  

a  s eguinte cobrança  de tari fa  (pedágio) por veículo: 

Automóvel  (dois  eixos ) = 3,00 UM (Unidades  Monetárias ) 

Caminhão (três  eixos ) = 9,00 UM (Unidades  Monetárias ) 

Motos  = 1,00 UM (Unidades  Monetárias ) 

Levantamentos  efetuados  informam o s eguinte: 

k) Sabe-se através de contagem realizada que o volume de tráfego (TMDA) para o 

“Ano 0” é de 8.200 automóveis por dia, de 2.500 caminhões por dia e 330 motos 

por dia; 

l) O inicio da concessão está previsto para o “Ano 2”;  

m) O prazo da concessão é de dez anos; 

n) As  taxas geométricas de crescimento anual desses volumes de trá fego são de 4,8% 

ao ano para automóveis (dois eixos), 3,9% ao ano para caminhões (três eixos) e 

4,0% ao ano para motos; 

o) Cus to de oportunidade de capi ta l  igua l  a  i=13% ao ano. 

 

Ca lcular qual será a  receita total da concessionária relativa ao empreendimento, 

no prazo citado, oriunda do fluxo de automóveis  (dois  eixos ), caminhões  (três  

eixos ) e motos , em va lores  des contados  (ca lculados ) para  o “Ano 8”.  
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6. COORDENAÇÃO DAS MODALIDADES DE 
TRANSPORTES 
 
Introdução 

Cada  meio de transporte possui características próprias que o tornam mais adequado 

que os  outros , s ob determinadas  ci rcuns tâncias . 

 

A coordenação dos  trans portes  é um procedimento através  do qua l  s e procura  

aproveitar melhor as qualidades das diversas modalidades , de forma a  aperfeiçoar 

técnica  e economicamente os  des locamentos  de pes s oas  e bens . 

 

 
6.1. RELACIONAMENTO ENTRE AS MODALIDADES DE 
TRANSPORTE 
 
Quanto ao relacionamento, elas podem s er: 
 

- Complementares 

Quando os serviços não podem ser realizados por apenas um meio (transporte 

intermodal). 

Exemplo: Para a exportação de grãos para a Europa, são necessárias pelo menos duas  

modal idades  de trans porte. 

 

- Substitutivas   

O us o de uma modalidade dispensa o uso de outra. 

Exemplo: Viajar de avião em vez de usar o ônibus rodoviário. 
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Jornada da soja que sai do município de Sorriso (MT) até o Porto de Xangai (China): 

 
 

Fig. 6.1 – Utilização de Modais de transportes no caminho da Soja 
Fonte: Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea) 

 

 

6.2. PRINCIPAIS FATORES QUE INFLUENCIAM O 
USUÁRIO NA ESCOLHA DO MEIO DE TRANSPORTE 
 

 a.  Flexibilidade 

Refere-se à aptidão do meio de transporte em oferecer a l ternativas  que podem s er 

relativas  a  rotas , tipo, tonelagem e volume da  carga , frequência  de viagens . 

 

Exemplo: dada a a lta densidade da malha viária e a  pequena dimensão dos veículos , o 

trans porte rodoviário é mais flexível que o ferroviário em relação às rotas, mas  perde 

para  es te no que s e refere ao pes o das  cargas . 
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b. Tempo de Viagem 

Deve s er considerado desde a origem até o destino da viagem, incluindo-se tempo de 

des locamento, tempo de es pera  em pontos  de trans bordo. 

c. Custo 

Engloba não somente o custo da viagem, mas também aqueles  relativos  ao us o do 

termina l , s eguros . 

 

d. Confiabilidade  

Es tá  relacionada com o cumprimento de horários , ocorrência  de perdas , avarias , 

roubos . 

 

e. Conforto 

Depende de fatores tais como: ambiente físico (veículo, via, terminal), lotação, serviço 

oferecido pela  empres a  trans portadora . 

 

f. Segurança 

Es tá  relacionada com a possibilidade de ocorrência de acidentes. 

 

6.3. QUALIDADE DE UM SISTEMA DE TRANSPORTE 
 

Pode-se defini r Qualidade como um atributo que caracteri za  a  conformidade do 

s erviço prestado em relação a  exigência do usuário, ou s eja , retrata  a  percepção do 

us uário em relação ao serviço por ele recebido; não está relacionado a  cus to e preço, 

mas  ao atendimento das  expectativas  e neces s idades  do cl iente. 

 
6.4. TERMINAIS 

6.4.1. Conceituação 

São pontos  extremos  ou intermediários  (de trans bordo) de um determinado 

des locamento, onde s e rea l i zam operações  de embarque, des embarque ou 
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trans ferência de cargas ou pessoas, dentro de uma mesma modalidade de trans porte 

ou de uma modal idade para  outra . 

6.4.2. Importância 

São elementos  de des tacada  importância  na  coordenação dos  trans portes . O 

des empenho de um sistema multimodal depende do desempenho dos terminais. Para  

uma boa performance, é  necessário que os terminais sejam projetados  e equipados  

adequadamente. 

6.4.3. Tipos de serviços 

� Passageiros: urbano, intermunicipal, interestadual, internacional. 

� Cargas: carga  geral, granéis, encomendas. 

 

Fig. 6.2 – Terminal de Integração de    Fig. 6.3 – Terminal Dutoviário 
Passageiros (Florianópolis/SC)                             (Barueri/SP) 

Fonte: http://www.mobfloriapa.com.br/       Fonte: http://www.petrobras.com.br/ 
 

 

6.4.4. Capacidade 

� Estática - corres ponde ao número máximo de elementos que o termina l  pode  

atender s imultaneamente. Ta is  elementos  podem s er veículos , cargas , 

pas s agei ros . 

� Dinâmica - corres ponde à  quantidade máxima de elementos que um termina l  

pode atender num determinado intervalo de tempo. Utiliza medidas  de fluxo.  

 

Ex.: pas s agei ros /dia , toneladas /ano. 
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Fig. 6.4 – Projeto novo aeroporto (Florianópolis) 
Fonte: https://floripa-airport.com/novo-term inal.html 

 

• Dois andares, um para embarque e outro para desembarque. 
• 10 fingers para conectar passageiros e aeronaves. 
• O estacionamento contemplará 2.530 vagas. 
• Área comercial: aproximadamente 4.000 metros quadrados 
• Check-in: número de guichês - 40 posições 
• Esteiras de restituição de bagagem: 8, sendo 2 internacionais, 5 domésticas e 1 reversível 
• Portões de embarque: 14 portões de embarque, sendo 3 internacionais e 11 domésticos. 

 

6.4.5. Classificação dos Terminais de Cargas quanto ao Uso 

Conforme o uso dos terminais, eles podem ser classificados por: 

 

a) Serviços Logísticos  

� Movimentação e arranjo das cargas: des carregamento, ruptura  de carga  

(picking), reagrupamento (packing), a rmazenagem, carregamento, despacho de 

mercadorias ; 

� Acabamento de produção (transformação física): etiquetagem, 

embalagem/empacotamento, acondicionamento, coprodução, s erviços ; 

 

b) Modalidade de Transporte 

� Unimodal: Refere-se a  um modo de transporte 

� Intermodal: a tendimento a fluxos de dois ou mais modos, com conhecimento 

de carga  para  cada  modal idade; 

� Multimodal: a tendimento a  fluxos  de dois  ou mais  modos , com um único 

conhecimento de carga . 
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c) Tipo de Carga 

� Especializado: opera com um tipo específico de carga; 

� Não Especializado: opera com diversos tipos de cargas. 

 

d) Finalidade 

� Concentrador de Produção: concentra  cargas  nas  regiões  produtoras  ou 

geradoras  de carga ; 

� Beneficiador: com atividades de beneficiamento da mercadoria, agregando-lhe 

va lor; 

� Regulador: a rmazena  cargas  para  homogeneizar ou regular fluxos  de 

trans porte; 

 

6.4.6. Tipos de Terminais de Cargas 

a) Centro de Serviços: centro rodoviário com s erviços de apoio a  transportadoras, 

motori stas e veículos, com áreas de serviços especializados e capacidade para  

funcionar como “central de frete”; Podem s er muito úteis  para  adequar as  

operações de transportes à Lei que dispõe sobre o exercício da  profi s s ão de 

motori s ta  (Lei  nº 13.103, de 02 de março de 2015); 

b) Centro Logístico: funções adicionais a  Centro de Serviços (intermodal ou não), 

a rmazenagem e distribuição, agregação de va lor a  produtos  es pecífi cos  e 

centro rodoviário para  dis tribuição de carga  urbana; 

c) Plataforma Logística: Centro Logís tico Multimodal devendo incluir um porto ou 

aeroporto, possuir potencial para agregação de valor para produtos específicos, 

prover s erviços aduaneiros e outros serviços; com possibilidades de prover uma 

infraes trutura  tecnológica  para  integração de informações  logís ti cas . 
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Fig. 6.5 – Terminal Portuário São Francisco do Sul – Integração entre Modais 

Fonte: Departamento de Transportes dos Estados Unidos / 
Adaptado por: Engª. Civil Flávia Roberta Beppler 

 
d) Recinto Especial para Despacho Aduaneiro de Exportação (REDEX): Trata-s e 

de uma área destinada a  mercadorias  que aguardam o s eu Des embaraço 

Aduaneiro de Exportação, es te Recinto proporciona  agi l idade ao trâmite 

burocrático da  fi s ca l i zação e menores  cus tos  ao exportador. 
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Fig. 6.6 – Fluxo Operacional REDEX 

Fonte: http://www.centronorte.com.br/imagens/REDEX_conce itos.pdf 
 

e) Estação Aduaneira Interior – EADI ou Porto Seco ou Dry Port 

Recinto alfandegado s ecundário, de uso público, implantado em regiões es tratégicas  

do Pa ís  (geralmente no interior), com o intuito de descongestionar as zonas primárias  

(Portos , Aeroportos e Fronteiras), utilizado para armazenagem de carga em regime de 

importação e/ou exportação, até seu efetivo desembaraço pelos  órgãos  anuentes . 

Pode também s er chamado de Porto Seco ou a inda  Dry Port. 

 

f) Centros Logísticos e Industriais Aduaneiros - CLIAs 

Trata-s e de armazéns  a l fandegados  onde s e rea l i zam os  procedimentos  de 

des embaraço aduaneiro na importação e exportação de mercadorias , não es tando 

loca l i zados  nas  zonas  de portos  e aeroportos  (zonas  primárias ). 

Proporciona aos importadores, exportadores  e empresas  indus tria i s  a tuantes  no 

comércio exterior, uma infraes trutura  logís ti ca  e operaciona l , a lém do 



PROF. AMIR MATTAR VALENTE  

207 

 

des envolvimento de atividades industriais franqueadas pela Legislação Aduaneira , as  

qua is  s ão a lcançáveis  a través  dos  Regimes  Aduaneiros  Es pecia i s . 

 

 
Fig. 6.7 – Estação Aduaneira de Uruguaiana 

Fonte: http://www.noma.com.br/VisualizarNoticia.aspx?Id=906 

 

6.5. EQUIPAMENTOS ÚTEIS NA COORDENAÇÃO DE 
TRANSPORTES 
 

6.5.1 – Para Cargas Unitizadas 

São constituídas de materiais diversos, sejam eles embalados  ou não, arranjados  e 

acondicionados, de modo a  possibilitar a movimentação e a  es tocagem, por meios  

mecanizados, como uma única unidade de carga, em um meio de trans porte, entre 

uma origem e um destino. Dentre os vários equipamentos existentes para  uni ti zação  

de cargas , des tacamos  os  principa is :  

 

6.5.1.1. Cofres de Carga (Contêineres) 

São recipientes destinados a  transportar mercadorias utilizando determinado meio de 

trans porte. 
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6.5.1.2 - Vantagens em relação à carga geral 

� Melhor uti l i zação do es paço des tinado à  carga . 

� Simplificação nas operações de carga e descarga , reduzindo a  mão-de-obra . 

� Aumento da  produtividade dos  trans portes . 

� Redução do tempo de carga  e des carga . 

� Redução dos  cus tos  de trans porte. 

� Redução da  ocorrência  de perdas  e roubo. 

� Faci l idade no us o integrado dos  divers os  meios  de trans porte. 

6.5.1.3 Elementos necessários a uma boa operação com contêineres 

� Exis tência  de a l to volume de carga  nos  dois  s entidos . 

� Terminais e/ou embarcações com equipamentos adequados  (operações  “lift-

on”, ”lift-off”). 

� Veículos especialmente projetados ou adaptados para este tipo de trans porte. 

6.5.1.4 Tipos de contêineres 

Podem s er clas s i fi cados  por tamanhos  e tipos  de uti l i zação.  

 O tamanho padrão de contêiner intermodal de 20 pés  é chamado por TEU (Twenty 

Foot Equivalent Unit). Normalmente o contêiner tem dimens ão de (em pés ): 20x8x8 

ou 40x8x8.  

6.5.1.5 Quanto ao tamanho 

� 20 pés – 8×8x20 ft. – Uti l izado para qualquer carga s eca normal, como bols as , 

pa letes, ca ixas, tambores. Capacidade: 33 m
3
 (aproximadamente 24 toneladas). 

� 40 pés – 8×8x40ft. – Para  as  mes mas  cargas  que o de 20 pés , porém é o 

tamanho mais  uti l i zado, por caber em uma carreta . Capacidade: 67 m
3
 

(aproximadamente 30 toneladas ). 
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Fig. 6.8 – Contêiner de 40 e 20 pés 

Fonte: www.aquaairenterprises.com/dry-van-container 
 
 

6.5.1.6 Quanto à utilização 

� Dry-Box - O primeiro a  s er criado. Us ado para  cargas  s ecas  gera is  como 

a l imentos , roupas , móveis . Capacidade: 22 toneladas . 

 

Fig. 6.9 – Contêiner Dry-box 
Fonte: http://seabox.com/products/category/40-foot-dry-f reight-containers 

 
 

� Ventilado – Equipado com portas ventiladas e muito utilizadas para cargas que 

requerem proteção contra avaria de condensação, como cacau, cebola , a lho, 

fumo, ca fé, entre outros. Seus ventiladores aspiram o ar fresco e expelem o ar 

s aturado. Capacidade: aproximadamente 26 toneladas . 
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Fig. 6.10 – Contêiner Ventilado 
Fonte: http://jmlogisticanet.com.br 

 
� Bulk (Graneleiro) – Fechado em quase sua totalidade, com aberturas apenas no 

topo. Us ado para transporte de cargas como produtos agrícolas . Capacidade: 

37,5 m
3
. 

   
Fig. 6.11 – Bulk (Graneleiro) 

Fonte: http:// jmlogisticanet.com.br 

 
� Open Top – Sem teto ou com uma tampa de abertura no teto. Uti l i zado para  

trans portar cargas com dificuldades de entrar pela porta dos fundos, por conta  

de s ua altura. Neles são transportadas  máquinas  para  cons trução, barcos ,  

vidro, tora  de madeira .  Capacidade: aproximadamente 22 toneladas . 
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Fig. 6.12 – Open Top 

Fonte: http://www.logisticanaveia.com.br/tag/container 
 

 

� Open Side – Sem uma parede la tera l , ou com abertura  para  as  mes mas , 

adequado para aquelas cargas que excedam a sua largura. Transportam peças  

grandes  como máquinas , grani to, madeira .  Capacidade: 33,28 m
3
.  

 
 

Fig. 6.13 – Open Side 
Fonte: http://www.logisticanaveia.com.br/tag/container 

 

 

� Refrigerado ou Reefer – Pos s ui  enca ixe para  gerador de energia , chão de 

a lumínio, portas de aço reforçadas, além de ser revestido em aço inoxidável .  

Ele dá vida longa às cargas perecíveis, podendo chegar a 20° Cels ius  negativos  

dentro do contêiner, mes mo que fora  es teja  40° Cels ius  pos i tivos .  

Es te contêiner torna-se ideal para transportar cargas como carne, lei te, s ucos , 

frutas , peixes . Capacidade: 25 toneladas . 

 

 
Fig. 6.14 – Refrigerado 

Fonte: http://www.logisticanaveia.com.br/tag/container 
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� Tanque – É o tipo de contêiner que é uti l i zado para  o trans porte de carga  

l íquida , podendo ou não s er perigos a , como, por exemplo, produtos  

inflamáveis , químicos , s ucos . Capacidade: 19 toneladas . 

 
Fig. 6.15 – Tanque 

Fonte: http://www.logisticanaveia.com.br/tag/container 

 

� Flat Rack (cargas especiais) – Sem paredes laterais e sem teto. São ideais  para  

trans portar cargas de tamanhos irregulares e formas diversas como máquinas , 

aparelhos  de ar condicionado, barcos , geradores , tanques , caminhões , 

veículos .  Capacidade: aproximadamente 25 toneladas . 

 

Fig. 6.16 – Flat Rack (cargas especiais) 
http://www.logisticanaveia.com.br/tag/container 

 

� Plataforma – Pos s ui as mesmas características e materia i s  trans portados  do 

contêiner, s ó que es ta  pos s ui  apenas  o pis o (s em as  la tera is ). 

 
Fig. 6.17 – Plataforma 

Fonte http://www.logisticanaveia.com.br/tag/container. 
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6.5.1.7 Materiais utilizados na fabricação de contêineres 

 

 

 

6.5.1.8 Alguns equipamentos utilizados nas operações com contêineres  
 

� Portêiner ou Pórtico de Cais 

Equipamento utilizado na movimentação principalmente de contêineres , do 

navio para o costado e vice-versa. Em formato de pórtico, possui uma lança que 

s e prolonga  até o mar, des locando as  cargas  por s obre um tri lho. 

 

 

Fig. 6.18 – Portêiner 
Fonte: http://www.terex.com/port-solutions/pt/products/ship- to-shore-cranes/index.htm 
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� Guindaste de Pórtico  
 

Equipamento de apoio à movimentação de contêineres, tanto no pátio, como entre o 

renavio e o caminhão.                             

                     
Fig. 6.19 – Guindaste de Pórtico 

Fonte: http://www.terex.com/port-solutions/pt/products/stacking-cranes/ rubbe r-tyred-gantry-
cranes/index.htm  

http://container-mag.com/2015/05/15/terex-port-solutions-obta in-order-2 1-cranes/ 
 
 

� Transtêiner ou Pórtico de Pátio  

Guindaste de estrutura de pórtico com finalidade de movimentar contêineres  

em pátios. Apresenta um s i s tema de traves s ão para  movimentar cargas  e 

efetua translação sob pneus ou trilhos. Equipamento uti l i zado no parque de 

es tocagem para empilhar os contêineres  até uma a l tura  máxima de quatro 

unidades .  

 
Fig. 6.20 - Transtêiner 

Fonte: http://www.terex.com/port-solutions/pt/products/stacking-cranes/index.htm 
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� Empilhadeira  

Equipamento específico para carregar contêineres de todos os tipos e elevá-los 

a  uma altura de até 15 m com até 45 toneladas. Permite movimentação com 

velocidade, manobrabi l idade e precis ão. 

 

Fig. 6.21 – Empilhadeira 
Fonte: http://portuguese.dieselforklifttruck.com/supplier-empilhadeiras-2088-page8.html 

 

� Reach Stackers  

Equipa mentos que  transportam contêineres numa distância curta de forma ági l . 

Suas características são a  rapidez, a  manobrabilidade, a precisão e a eficiência  

na  movimentação. Podem empi lhar até cinco contêineres .  
 

    

Fig. 6.22 – Reach Stackers 
Fonte: http://www.cvsferrari.com/news_archive.aspx, em 29/07/2015 

 

 

 



SISTEMAS DE TRANSPORTES – 2018-1 

 216 
 

� Caminhão Munck – Trata-se de um equipamento hidrául i co uti l i zado para  

carregamento, descarregamento, transporte e movimentação de máquinas  e 

peças  pes adas .  

Pos s ui uma lança auxiliar mecânica que serve para aumentar o comprimento, 

a l tura  e ra io do equipamento. 

 
Fig. 6.23 – Caminhão Munck 

Fonte: http://torquenordeste.com.br/Portfolio/locacao-de-caminhao-munck-4/, em 23/07/2015 

 

6.5.1.9. Paletes 

São estrados de madeira, plástico ou metal utilizados para movimentação de cargas . 

Tem como função a otimização do transporte de cargas, com a  utilização de paleteiras  

e empi lhadei ras . 

a. Materiais 

Podem s er fabricados em madeira , plás tico, meta l  ou outro materia l  res i s tente. 

 

Fig. 6.24 – Paletes de madeira, plástico e metal 
Fonte:http://nomesparaempresas.com.br 

http://www.solucoesindustriais.com.br/ 
http://www.mevisametal.com.br/palete.html 
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•     Vantagens do uso em relação à carga geral 

� Redução do custo homem/hora; 

� Rapidez na estocagem e movimentação de cargas; 

� Racionalização do es paço de armazenagem, com melhor aprovei tamento 

vertica l  da  área  de es tocagem; 

� Redução de acidentes  pes s oa is ; 

� Diminuição de danos  aos  produtos ; 

� Diminuição das  operações  de movimentação; 

� Melhor aprovei tamento dos  equipamentos  de movimentação. 

 

Suas características o fazem bastante útil na integração da modalidade aeroviária com  

os  demais  meios  de trans porte. 

 

 

 

 

                              Fig. 6.25 – Paleteira                    Fig. 6.26 – Empilhadeira 
Fontes: http://www.hangchabrasil.com.br/ 

http://webempilhadeiras.blogspot.com 
 

6.5.1.10. "Piggybacks" 

São cons ti tuídos  por cofres  de cargas  com pneus  na  tras ei ra , pos s uindo um 

equipamento na  diantei ra  que permite o engate em um cava lo mecânico. São 
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uti l i zados  na  integração do s i s tema rodoviário com s i s temas  ferroviário e/ou 

hidroviário. 

 

Para  o caso do hidroviário, a integração se completa com o uso de navios tipo “Roll-on 

Roll-off". Ta is embarcações  s ão cons truídas  para  acomodar cargas  s obre rodas , 

incluindo-s e, a lém do piggyback, automóveis , tratores , caminhões .  

 

Es ta  característica facilita o embarque e desembarque de cargas, dispensando o uso de 

equipamentos  mais  s ofi s ti cados .  

Na  l i teratura, piggyback é uma operação onde o transporte de um veículo é fei to por 

outro veículo. 

 
Fig. 6.27 – PiggyBack (Contêineres Chassis) 

Fonte: http://www.trucksetrailers.com.br/carreta-containe r 
 

 

Fig. 6.28 – Piggyback Acoplado 
Fonte: http://www.limahobbies.com.br 

 

 

6.5.1.11. "Roadrailers" 

Trata-se de um equipamento recente. É s emelhante ao piggyback, porém pos s ui  na  

tras eira, rodas de trem que permitem s eu us o em ferrovias , s ubs ti tuindo o vagão 

convencional, a lém das rodas com pneus para uso em rodovias. Tais caracterís ti cas  o 
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tornam bas tante úti l  na  integração das  modal idades  rodoviária , ferroviária  e 

hidroviária . 

 

  

Fig. 6.29 - Roadrailer 
Fonte: http://www.trainweb.org/roadrailer/ 

 

 

6.5.2 Para Granéis Sólidos 

6.5.2.1 Introdução 

Pode-se apresentar alguns equipamentos úteis para operações com granéis  s ól idos , 

a través das figuras seguintes onde eles estão inseridos em processos junto a unidades  

armazenadoras  de grãos . 

 

Fig. 6.30 – Esquema das operações e equipamentos de um terminal de granéis 
agrícolas 

Fonte: adaptado de Calabrezi (2005) 
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01 – Moega ; 

02 – Eleva dor tra nsportador vertica l dos  grãos;  

03 – Má quina  pré-limpeza ;  

04 – Seca dor;  

05 – Tra nsporta dor horizontal dos grã os;  

06 – Forna lha  queimador de lenhas ; 

07 – Silo a rma zenador de grã os; 

08 – Silo expediçã o de grã os. 

Fig. 6.31 – Esquema de equipamentos de um terminal de granéis 
Fonte: “Aplicação das normas para gerenciar os riscos na operação de silos metálicos”, VIII Congresso 

Nacional de Excelência em Gestão, Niterói – RJ, junho de 2012, ISSN 1984-9354 
 
 

As  unidades armazenadoras de grãos podem ter s eu desempenho otimizado 

(notadamente em sistemas mais complexos) a través da análise de processos 

uti l izando-se de ferramentas de simulação, tais como: 

 

� FlexSim – https://www.flexsim.com/pt/ 

� Simio - http://www.simio.com/index.php 

� Arena  - http://www.paragon.com.br/softwares/arena/ 
 

 

6.5.2.2 Equipamentos 

 

� Balanças – pes am as  cargas  na  entrada  e na  s a ída  do termina l . 
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Fig. 6.32 – Balança 

Fonte: http://www.salbreux-pesage.com/nos-realisations/pont-bascule/ 
 

 

� Tombadores – As  cargas  s ão des carregadas  nas  moegas , a través  de 

tombadores, que nada mais são, do que plataformas elevatórias , dotados  de 

um pistão hidráulico, permitindo que os caminhões s e mantenham incl inados  

até s erem tota lmente des carregados . 

 

Fig. 6.33 – Tombador (plataforma de descarga) 
http://www.engeparker.com.br/index.php?categoryID=235 

 

 

 

� Moegas – São es truturas  ins ta ladas  em unidades  armazenadoras  para  

recebimento de granéis  s ól idos . Ex.: s oja , a rroz, mi lho, entre outros .  
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Fig. 6.34 – Base da Moega   Fig. 6.35 – Grelha da Moega 
Fontes: rs.olx.com.br, em 04/08/2015 e     
http://www.hmongproperty.com/N2RoU3JKY0lxN3M5 

 
 

� Elevadores – uti lizados para transporte das cargas entre a  moega  e os  s i los . 

Fig. 6.36 – Elevadores de grãos 
Fonte: http://www.metalurgicaaromaq.com.br/elevadores-de-graos/ 

 
 

� Silos - Tipo de depósito impermeável para armazenamento de granéis s ól idos , 

normalmente com aparelhamento adequado para  carregamento na  parte 

s uperior e des carregamento pela  parte inferior. 

 
Fig. 6.37 – Silos 

Fonte: http://www.gmmill.net/proje-Grain-Storage-Silos 
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� Correias Transportadoras – normalmente s ão empregadas  para  o trans porte 

de materia i s  a  granel  s ól idos , a  di s tâncias  bas tante reduzidas .  

 

Fig. 6.38 – Transportador horizontal de grãos 
Fonte: http://www.clubeamigosdocampo.com.br/artigo/silagem-em-graos-umidos-1142 

 
           

� Tulhas – Es truturas instaladas em unidades armazenadoras para carregamento 

de caminhões ou trens, com granéis processados. 

 
Fig. 6.39 – Tulha 

Fonte: http://www.silofertil.com.br/tulhas 
 

� Shiploaders - Carregador de navios  de grande capacidade que permite o 

carregamento sem movimentação do navio, a tingindo todos  os  pontos  dos  
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porões. Utilizado em portos marítimos ou fluviais para carregamento contínuo 

de graneis  s ól idos  em gera l . 

              É uti l i zado para  integração dos  modais  terres tres  com os  aquaviários . 

 

6.5.3. Para Granéis Líquidos e Gasosos 

 

6.5.3.1. Dutos  

Normalmente são empregados para o transporte de materia i s  a  granel  l íquidos  ou 

gas os os .  

Ex.1: Líquidos  não embalados  ta i s  como, á lcool , gasol ina  e s uco de laranja , 

a rmazenados em tanques, podem ser transportados  para  navios  através  de dutos . 

Ex.2: Gas os os  (produtos  químicos ) como amônia , nafta , GLP e Cloro. 

 

6.5.3.2. Tanques  

São reservatórios para l íquidos ou gases, fabricados em diversos tamanhos e materiais, 

ta i s como aço, plástico. Podem ser vertica is , hori zonta is , aéreos  ou res ervatórios  

s ubterrâneos . Podem s er ci l índricos  ou em forma de es fera . 
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Fig. 6.42 – Dutos e Tanques para Granéis Líquidos 

Fonte: http://cabodesines.blogspot.com/2010_01_01_archive.html 
 

 
 

 
Fig. 6.43 – Esferas de Armazenamento de gás em alta pressão 

Fonte: http://www.sel.eesc.usp.br/lasi/lasi_joomla/index.php/8-lasi/pesquisa/42-robo-movel-para-

inspecao-de-esferas-de-armazenamento-de-gas, em 27/07/2015. 
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6.5.4. Para Carga Rodante 

Rampas dos Navios  

As  rampas podem s er de vários  tipos , s endo mais  comuns  as  rampas  tras ei ras  

(paralelas ao navio ou formando um ângulo de 45% com a  popa do mesmo), dianteiras 

e la tera is .  

 

 
Fig. 6.44 – Esquema de um Navio Roll-on Roll-off com rampa traseira e lateral 

Fonte: http://cargoclaims.blogspot.com/2011/12/consigli-per-le-operazioni-di-carico.html 

 
 

Veículos novos, que saem da linha de produção e tem como des tinos  mercados  de 

cons umo, na  maioria  das  vezes , s ão trans portados  por ta i s  navios . 

Primeiramente eles são estocados  em pátios  ou áreas  nos  portos  para  pos terior 

embarque nos  navios , a través  das  referidas  rampas . 

 



PROF. AMIR MATTAR VALENTE  

227 

 

 

Fig. 6.45 – Pátios com veículos em Portos 
Fonte: http://mundosobrerodas.com.br/index.php/site/ver_noticia/8059 

 
6.6. OPERAÇÕES NOS TERMINAIS 
 

a) Conexão – termo utilizado para operação de transporte de passageiros onde há 

troca  de veículo no termina l . 

 

Fig. 6.46 – Voo Florianópolis – Brasília com conexão em São Paulo 
Fonte: http://www.viajenet.com.br/ 

 

b) Escala – termo utilizado para operação de transporte de passagei ros , onde há  

uma parada  intermediária  na  viagem, s em acontecer a  troca  de veículo. 
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Fig. 6.47 – Exemplo de Voo Florianópolis – Brasília com escala em São Paulo 

Fonte: http://www.viajenet.com.br/ 
 

 

c) Consolidação de cargas – cons iste em criar grandes carregamentos a parti r de 

vários outros pequenos. Resulta em economias de es ca la . É precis o um bom 

gerenciamento para utilizar este método, pois  é neces s ário ana l i s ar qua is  

cargas podem esperar um pouco mais e serem consolidadas. Se mal executado, 

compromete a  qua l idade do s erviço de trans portes , pois  gerará  atras os . 

 

Fig. 6.48 – Consolidação de Cargas para Distribuição 
Fonte: Adaptado pela Engª. Civil Flávia Roberta Beppler 

 

d) Crossdocking – repres enta uma operação onde produtos , muitas  vezes  com 

elevados índices de perecibilidade, praticamente cruzam o armazém, e logo já  

s ão transportados para os pontos de venda. Ou seja, há um trans bordo di reto 

ou quas e i s s o, minimizando o proces s o de armazenagem. 

 

e) Transbordo – operação onde a  carga é retirada de um veículo A e colocada em  

um veículo B, no mesmo termina l . Pode s er di reto (s em armazenagem) ou 
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indi reto (com armazenagem). Também pode s er unimodal , intermodal  

(envolvendo mais de um conhecimento de frete) ou multimodal  (envolvendo 

um único conhecimento de frete). 

 

f) Picking – opera çã o de ruptura  de ca rga  fra ciona da  qua ndo de sua  chega da  no 

termina l. 

 

g) Packing – operação de reagrupamento de carga fracionada visando 
consolidação e despacho para um mesmo destino. 
 
 

h) Pick Pack – Área do terminal onde são feitas operações picking / packing. 

 

 

Fig. 6.49 – Crossdocking com reagrupamento de carga 
Fonte: Adaptado pela Engª. Civil Flávia Roberta Beppler 

 

6.7. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE 
 
No processo de coordenação de transportes, surgem diversos tipos de operações  de 

trans porte. A s egui r, apres enta-s e a lgumas  delas . 

 

a) Coleta – trata -se do recolhimento das cargas fracionadas junto aos remetentes  

nos  fornecedores e que são transportadas para um termina l  vi s ando pos terior 

trans porte de trans ferência . 

b) Distribuição – pode s er entendida como a  entrega de carga fracionada nos seus 

res pectivos  des tinos  fina is . 
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c) Milk Run – cons iste em operação de transporte onde a  empresa va i buscar seus 

ins umos nos fornecedores. Para  i s s o marca-s e o dia , o horário, os  ins umos  

des ejados e as quantidades. Programa-se uma sequência de retiradas  junto aos  

s eus  fornecedores .  

 
 

Fig. 6.50 – Comparativo entre entregas individuais e a Operação Milk Run 
Fonte: http://www.ccaexpress.com.br/blog/sistema-milk-run-de-cole tas-programadas/ 

 

 

d) Piggy Back – trata-se de uma operação onde o transporte de um veículo é feito 

por outro. Como exemplo, pode-se citar o transporte de uma carreta em cima de 

um vagão ferroviário, ou s obre uma chata  ou um ferry boat.  

 

Fig. 6.51 – Caminhões carregados sendo transportados por vagão ferroviário 
Navelin / India 

Fonte: http://www.udayavani.com/english/news/mangaluru/24332/ro-ro-service-konkan-railway-set-
complete-16-yrs 

 



PROF. AMIR MATTAR VALENTE  

231 

 

e) Transferência – des locamento de longa distância de um lote de carga  em um 

veículo, onde a  carga  é embarcada  em um termina l  A em uma cidade e 

des embarcada  em um termina l  B, em outra  cidade. 

 

f) Carga Fracionada – é aquela que não alcança a  lotação tota l  do veículo, e por 

es s a  razão, é cons ol idada  com outras  cargas  que pos s uem a  mes ma 

caracterís ti ca . 

 

g) Carga Completa ou Carga Cheia – é aquela  cujo volume a lcança  a  lotação 

completa  do veículo. 

 

6.8. LOGÍSTICA 
 

6.8.1. Definição de Logística 

Conforme definição do Council of Supply Chain Management Professionals, “Logística é 

a parcela responsável do processo da cadeia de suprimentos que planeja, implanta e 

controla, de forma eficiente e eficaz, o fluxo e o fluxo reverso e a estocagem de 

materiais, serviços, e as informações correlacionadas, entre o ponto de origem e o 

ponto de consumo, de forma a atender as necessidades dos clientes”. (SUCUPIRA, 

2004). 

  

6.8.2. Logística de Produção e Consumo 

Trata  do fluxo de informações, do consumidor para o produtor, da  cadeia  produtiva , 

des de os fornecedores primários , a té o produto fina l , bem como do trans porte e 

dis tribuição do produto até o cons umidor fina l .  
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Fig. 6.52 – Fluxos Logísticos 
Fonte: https://portogente .com.br 

6.8.3. Importância da Logística 

No Bras il, as primeiras  mani fes tações  de atividades  logís ti cas  aconteceram na  

dis tribuição física dos produtos. Devido às nossas dimensões continentais, o transporte 

as s umiu um papel  de grande des taque.  

No início da década de 1990, a  vi são existente s obre a  logís ti ca  era  mais  es trei ta  e 

muito operacional, dificultando a  compreensão de que, para  um bom des empenho 

competitivo, faz-se necessário mais do que um deslocamento de cargas  de um ponto 

para  outro. 

O conceito de logística está em constante evolução. Sabe-se que processos como o de 

trans porte não existem como atividade isolada, mas integram uma cadeia, que atua de 

modo s incronizado, agregando va lores e atendendo às  neces s idades  do mercado. 

 

6.8.4. Alguns Conceitos Utilizados 

a. Cadeia de Suprimentos da Produção - é  formada pela integração de todos  os  

indivíduos ou organizações envolvidos no processo de produção, aquis ição ou 

movimentação de produtos/serviços, na rede que va i  dos  fornecedores  aos  

fabricantes . 
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Fig. 6.53 – Cadeia de Suprimentos da Produção 
 

b. Cadeia de Distribuição da Produção - é formada pela integração de todos  os  

indivíduos ou organizações  envolvidos  no proces s o de movimentação de 

produtos/serviços, na rede que va i dos fabricantes aos consumidores/usuários  

fina is . 

 

 

Fig. 6.54 – Cadeia de Distribuição da Produção 
 

c. CIF (Cost, Insurance and Freight ou Custo, Seguro e Frete) - denominação de 

cláusula  de contrato onde o materia l  cotado já  cons idera  frete e s eguro 

inclus os  no preço do produto, ou s eja , o preço é pos to no des tino. 

 
d. Cluster – s ão concentrações geográficas de empresas interligadas entre si, que  

atuam em um mesmo s etor com fornecedores especializados , provedores  de 

s erviços  e ins ti tuições  as s ociadas . 
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e. Conhecimento de Embarque (B/L - Bill of Loading) – documento que evidencia  

o contrato de transporte e prova o direito sobre as mercadorias. É, ao mes mo 

tempo, um recibo de mercadorias, um contrato de entrega e um documento de 

propriedade.  

 Recebe denominações  de acordo com o meio de trans porte uti l i zado:  

� Conhecimento de Embarque Marítimo (Bill of Loading B/L); 

� Conhecimento de Embarque Aéreo (Airway Bill - AWB); 

� Conhecimento de Trans porte Rodoviário (CRT); 

� Conhecimento de Trans porte Ferroviário (TIF/DTA). 

 
f. Custo Logístico – É o s omatório dos custos relacionados  à  logís ti ca  de uma  

empresa ou organização, tais como transporte, armazenagem e informação. 

São de grande relevância, normalmente só inferiores aos custos  de produção. 

 
g. FOB (Free On Board ou Preço s em Frete Incluso - posto a  bordo) - denominação 

da  cláusula de contrato segundo a  qual o frete não es tá  incluído no cus to da  

mercadoria . Exi s tem a lgumas  variações  de FOB.  

 
h. Inbound ou upstream – fluxos  dos  fornecedores  para  as  fábricas . 

 

 
Fig. 6.55 – Inbound ou Upstream / Outbond ou Downstream 

 
i . JIT ou Just-in-Time – é atender ao cl iente interno ou externo no momento 

exato de s ua necessidade, com as quantidades necessárias para  a  operação / 

produção, evi tando-s e as s im a  manutenção de maiores  es toques . 
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j. Manifesto – documento com a  relação de todos  os  conhecimentos  de 

embarque, mencionando os  principa is  deta lhes  das  cargas  embarcadas . 

 
k. Operador Logístico (OL) – empresa especializada em movimentar, a rmazenar, 

trans portar, proces s ar pedidos  e controlar es toques  para  o cl iente. 

 
l . Outbond ou downstream – fluxos  da  fábrica  para  os  conces s ionários  ou 

dis tribuidores . 

 

m. Supply Chain Management ou Gestão da Cadeia de Suprimentos – SCM - trata  

da  Gestão da Cadeia de Suprimentos (da produção e do consumo), de maneira  

es tratégica, desde o fornecedor inicial até o consumidor fina l , com o objetivo 

de agregar va lor a  todos os participantes  da  cadeia , com des taque para  o 

cons umidor fina l . 

6.8.5. Logística de Pós-Consumo 

Refere-se ao fluxo físico de produtos, embalagens e outros materiais, após a  utilização 

pelo cons umidor fina l , a té o loca l  de origem ou depos ição, de forma s egura  e 

ambienta lmente correta . 

6.8.5.1. Logística Reversa 

É o caminho da s obra dos produtos após o consumo dos mesmos. Essas sobras  nunca  

vol tam para  a  origem. Pode-s e ci tar como exemplo as  embalagens  PET.  

 
Fig. 6.56 – Logística Reversa 
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6.8.5.2. Logística Inversa 

Trata-se do caminho inverso feito para  a  entrega , vol tando para  a  origem, s ó que 

agora  somente com as embalagens. Neste caso, trata-se de embalagens reuti l i záveis  

ou retornáveis , que s ão mais  caras  e es pecífi cas /próprias  para  acondicionar 

determinados materiais. Como exemplo, pode-se ci tar galões para água de 10 l i tros  e 

20 l i tros  e boti jões  de gás . 

 

Fig. 6.57 – Logística Inversa 

6.8.6. Macrologística  

Trata-se da  forma s i s têmica , a  infraes trutura  de trans portes  (s i s tema viário) e 

terminais necessários as a tividades da logística de produção e consumo e também da  

logís ti ca  de pós -cons umo. 
 

 

 

  



PROF. AMIR MATTAR VALENTE  

237 

 

7 – BIBLIOGRAFIA 
 

ALFREDINI, Paolo, ARASAKI, Emi l ia , “Engenharia Portuária” – Edi tora  Blucher, São 

Paulo – SP, 2014. 

AMARILLA, Ros emara  Santos  Deniz; AMARILLA, Miguel  Angel  de Marchi ; CATAI, 

Rodrigo Eduardo; ROMANO, Cezar Augus to. “Aplicação das normas para gerenciar os 

riscos na operação de silos metálicos”, VII I  Congres s o Naciona l  de Excelência  em 

Ges tão, Ni terói  – RJ, junho de 2012, ISSN 1984-9354 

ANTP – Custos dos Serviços de Transporte Público por Ônibus: método de cálculo, 

Apres entação de Ai l ton Bras i l iens e Pi res  – São Paulo: ANTP, 2017, 191 pág. 

  
ANTP – Gerenciamento de Transporte Público Urbano – Instruções Básicas – Módulo 

6, integrante do Volume 2 dos Manuais  de Gerenciamento de Trans porte Públ ico 

Urbano – Ins truções  Bás icas , ANTP, São Paulo, SP, 1992.  

Anuário Estatístico dos Transportes – ANTT, 2006. 

CAIXETA-FILHO, J.V., MARTINS, R. S., Gestão Logística do Transporte de Cargas, Ed. 

Atlas , São Paulo, 2001. 

CAMPOS, Vânia  Barcel los  Gouvêa, PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES Conceitos e 

Modelos, Ed. Interciência , Rio de Janei ro, RJ, 2013. 

CONSTANTE, J.M.; SEABRA, F.; SANTOS, S.; MACEDO, R.; TEIXEIRA, S.G.; VALENTE, 

A.M.; MONTENEGRO, L.C.S., “Introdução ao Planejamento Portuário” – Edi tora  

Aduaneiras , São Paulo – SP, 2016. 

Danish Road Directorate and Anders Nyvig A/S - Road Directorate (1993) – An 

Improved Traffic - Environment: A catalogue of ideas. 

DNIT, Manual de Custos Rodoviários, 2003.  

DNIT, Sistema de Custos Rodoviários – SICRO 2, 2003. 



SISTEMAS DE TRANSPORTES – 2018-1 

 238 
 

FARO, Clóvis de. Fundamentos de Matemática Financeira. Ed. Sara iva, São Paulo – SP, 

2006. 

FERRARI, Célson. Curso de Planejamento Municipal Integrado: urbanismo. São Paulo: 

Pionei ra . 

FERRAZ, A. C. P. Coca ; RAIA JR., A. A. ; BEZERRA, B. S.; BASTOS, J. T.; Si l va , K. C. R., 

“Segurança Viária” Suprema Gráfica  e Edi tora  Ltda . São Paulo, SP, 2012. 

HAZZAN, S.; POMPEO, J. N. Matemática Financeira. Edi tora Saraiva, 5ª edição, 2001. 

Highway Capacity Manual – HCM 2000, Transportation Research Board, National 

Research Council, Was hington, D. C., 2000.  

Highway Capacity Manual 2010, Transportation Reserch Board – TRB, 2010. 

HUNGRIA, Luiz Henrique, Segurança Operacional de Trens de Carga, São Paulo, All 

Print Edi tora, 2017. 

Lamb apud COMISSÃO EUROPÉIA (2000), pág. 88. 

LAMBERT, Douglas  M.; STOCK, James  R.; VANTINE, Jos é Gera ldo. Administração 

Estratégica da Logística, Vantine Cons ul toria , São Paulo, 1999. 

LEE, Shu Han, Introdução ao Projeto Geométrico. Ed. UFSC, Florianópolis, SC, 2002. 

LUDOVICO, N. Logística Internacional: um enfoque em comércio exterior. São Paulo: 

Ed. Sara iva . 2007. 

Manual de Estudos de Tráfego do DNIT – DNIT/IPR, 2006. 

Manual de Medidas Moderadoras de Tráfego – Manual de Traffic Calming - BHTRANS, 

Belo Horizonte, MG. 

MELO, Márcio J. V. S.. Sistemas de Ônibus nas Áreas Urbanas. Ed. Universitária, UFPE. 

MORALES, P. R. D. Planejamento Urbano – Enfoque Operacional. Rio de Janei ro: 

Fundação Ricardo Franco, 2007. 



PROF. AMIR MATTAR VALENTE  

239 

 

NEVES, Marco Antonio Ol ivei ra  – Logística: Operação de movimentação e 

armazenagem de materiais, gestão logística, Maringá  – PR, Edi tora  MAG, 2014. 

NEVES, Marco Antonio Ol ivei ra , Logística: Gestão de Transportes, Planejamento e 

Controle de Produção, Administração de Pessoal em Operações Logísticas, Mercado 

de Transportadoras e Operadores Logísticos, Maringá  – PR, Edi tora  MAG, 2014. 

NOVAES, A. G., Logística e Gerenciamento da Cadeia de Distribuição, Ed. Campus, Rio 

de Janei ro, 2001. 

NOVAES, Antônio G. Sistemas de Transportes. São Paulo: Ed. Edgard Blücher. 

OLIVEIRA, Uarlem Jos é de Faria ; et a l  – Monotrilho – Uma Opção de Transporte 

Público para a Região Metropolitana da Grande Vitória – 42ª SBPO, Bento Gonçalves , 

RS, 2010 

Pes quis as  CNT 2002. Confederação Naciona l  dos  Trans portes . Modais de Cargas, 

Passageiros, Aquaviários, Ferroviários e Autônomos. CNT, 2002. 

PORTUGAL, Licino da  Si lva . POLOS GERADORES DE VIAGENS ORIENTADOS A 

QUALIDADE DE VIDA E AMBIENTAL: Modelos e Taxas de Geração de Viagens. Edi tora  

Interciência , 1ª Edição, 2012. 

PUCCINI, Abelardo de Lima; Hess, Geraldo; Marques, Jos é Luiz de Moura; PAES, Luiz  

Carlos Medeiros da Rocha. Engenharia Econômica. Ed. Di fel, São Paulo – SP, 8ª Edição, 

1977.  

Revistas Técnicas: Transporte Moderno; Ferroviária, Techni Bus, Frota & Cia . 

ROSA, R.A. “Operação Ferroviária – Planejamento, Dimensionamento e 

Acompanhamento” Rio de Janei ro – RJ, Edi tora  LTC, 2016. 

SAMANEZ, Carlos  Patrício, Matemática Financeira – Aplicações à análise de 

investimentos, 4ª Edição, Ed. Pears on Prentice Ha l l , SP, 2007. 

SANTOS, Si lvio dos, Transporte Ferroviário, História e Técnicas, Ed. Cengage Learning, 

São Paulo, SP, 2011. 



SISTEMAS DE TRANSPORTES – 2018-1 

 240 
 

SETTI, Jos é Reynaldo A. – Engenharia de Tráfego - Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. 

The Highway Design and Maintenance Standards Model - HDM 4.2, BIRD, 2005. 

The Highway Design and Maintenance Standards Model - HDM IV, BIRD, 2000. 

VALENTE, A. M., Nota Técnica: Informações Práticas para Realizações de Estudos de 

Tráfego em Projetos de Engenharia Rodoviária. Feverei ro de 1994. DER/SC. 

VALENTE, Amir Mattar; PASSAGLIA, Eunice, NOVAES, Antônio G.; VIEIRA, Hei tor. 

Gerenciamento de Transporte e Frotas. São Paulo: Ed. Cengage Learning, 2008, 2ª 

Edição Revis ta . 

VALENTE, Amir Mattar; PASSAGLIA, Eunice; CRUZ, Jorge Alcides ; Mel lo, Jos é Carlos ; 

CARVALHO, Névio Antônio; MAYERLE, Sérgio; SANTOS, Sílvio dos . Qualidade e 

Produtividade nos Transportes. São Paulo: Ed. Cengage Learning, 2008. 

VASCONCELOS, E. A. de, Transporte e Meio Ambiente: conceitos e informações para 

análise de impactos, Edi tora  Annablume, São Paulo, SP, 2008. 

Sites Consultados:  

http://a lexa ndra-santos.blogspot.com/ 

http://bussma nia.blogspot.com/2010/03/caio-indusca r-entrega -maiores-onibus-do.html 

http://ca bodesines .blogspot.com/2010_01_01_a rchive.html 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ciuda d_lineal_de_Arturo_Soria.jpg 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rodovia_dos_Imigra ntes_1.jpg 
http://curitiba-city.evisos .com.br/compra -e-vende-de-paletes-de-plastico-e-id-215284 

http://dirsoks .blogspot.com/2010/07/o-metro.html 
http://dsedutec.wordpress.com/category/energia/energia s-nao-renova veis/petroleo/ 
http://erika belmonte.wordpress .com/  

http://fa rinha -ferry.blogspot.com/  
http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL1363853-9356,00.html 
http://giga ntesdomundo.blogspot.com.br/2011/07/o-ma ior-a viao-cargueiro-do-mundo.html 
http://inha bitat.com/tra nsportation-tuesda y-the-persona l-podca r/ultra-prt-heathrow-

tra nsport-future-electric-vehicle-podcar-personal-transportation-ma ss-transit-2/ 
http://interessantiblog.blogspot.com/2011/05/como-funciona-o-a eromovel.html 
http://jconlineblogs.ne10.uol.com.br/deolhonotransito/files/2012/10/aeromovel_porto-

a legre12-470x230.jpg 
http://ka tiewllcblog.blogspot.com.br/2013/03/piggyback.html 

http://logis ticaetransportes.blogspot.com/2009_11_01_a rchive.html 
http://meumundoeumnavio.blogspot.com/2010/05/log-in-jacaranda.html 
http://meutra nsporte.blogspot.com/2010/07/curitiba -com-biocombustivel-onibus-da .html 



PROF. AMIR MATTAR VALENTE  

241 

 

http://mina sstrains .blogspot.com.br/2012/05/bitola s-ferroviarias-no-bras il-intro.html, em 
06/02/2014. 
http://mundosobrerodas.com.br/index.php/site/ver_noticia/8059 

http://nomespa ra empresa s.com.br/f%C3%A1brica-de-paletes  

http://photos .travellerspoint.com/115677/la rge_IMGP0496.jpg 

http://portuguese.dieselforklifttruck.com/supplier-empilhadeiras-2088-page8.html 

http://s imula doresbra sil.blogspot.com/2011/02/container.html 
http://torquenordeste.com.br/Portfolio/locacao-de-ca minhao-munck-4 

http://urba nidades.arq.br/2008/10/ebenezer-howard-e-a -cida de-jardim/ 
http://via gem.hsw.uol.com.br/frete-aereo2.htm 
http://via ja repreciso.wordpress.com/ca tegory/bra sil/ 
http://vibesul1.blogspot.com/ 
http://vs ites .unb.br/fa u/pos_gra dua cao/pa ra noa/edicao2001/unidade/unida de.htm  
http://webempilha deira s.blogspot.com 
http://www.a bcr.org.br/noticia s/viewdb.php 
http://www.a ga is.com/ma nuscript/ag0210_a rma zenagem_gra nel.pdf 
http://www.a ntt.gov.br 

http://www.a via ca ocomercial.net/a380.htm ,  
http://www.ba quelite-liz.pt/pt/cxpagr/index.html 

http://www.bra ns ilos.com.br/produtos.php?cat=15 

http://www.bra s ilia no.com.br/blog/?p=515  
http://www.centrodeturismo.com.br/turpedagsp.php 
http://www.correiasmercurio.com.br/tra nsportadora s.php 

http://www.ctsbras il.org/node/122 
http://www.dia riodeca noas .com.br/transito/204683/br-386-recebe-sonoriza dores-e-novas-

pla ca s-de-s ina lizacao.html 
http://www.dnit.gov.br 

http://www.ea s i-ca b-tra vel-club.org/luas.html 
http://www.esma elmorais.com.br 

http://www.estradas .com.br/new/ma teria s/112_imigrantes .a sp 
http://www.feira dolivro-poa .com.br/imprensa_fotos.php?numero=54&a cao=muda 
http://www.forum-diecast.com.pt/index.php?topic=483.120  
http://www.glossarioonline.com.br/modules/wordbook/ 
http://www.grupoccr.com.br 

http://www.guia log.com.br/pa letes.htm 

http://www.ha ngchabras il.com.br/ 

http://www.hmongproperty.com/N2RoU3JKY0lxN3M5 

http://www.ima m.com.br/logistica/noticia s/emba lagem/179-um-palete-pa ra-cada-gosto-pa g-

50 

http://www.itpa s.org.uk/ThingwallRoa dTra fficCalming.htm  
http://www.jorna ldelondrina.com.br/bra sil/ 
http://www.l2a cengenharia.com.br 
http://www.liebherr.ro/ro-RO/118964.wfw 

http://www.logis ticadescomplica da.com/maior-a via o-de-carga -do-mundo-visita -o-brasil/ 
http://www.logis ticanaveia.com.br/tag/transteiner/ 

http://www.ma nutencaoesuprimentos .com.br/, em 21/03/2014 
http://www.mobilize.org.br/midia s/noticias/tra nsmilenio-bogota1.jpg 
http://www.oa via o.com.br/materias_comunidade/imagens/Hub_a nd_spoke.pdf 
http://www.pla neta ferrovia .com/, em 06/02/2014. 
http://www.portogente.com.br 
http://www.portosempapel.gov.br/sep/glossa rio-portuario/termo90 



SISTEMAS DE TRANSPORTES – 2018-1 

 242 
 

http://www.revis taportuaria .com.br/s ite/?home=noticias& n=CUNoU 
http://www.rs .olx.com.br 

http://www.sa ojosedonorte.rs.gov.br/portal/?brand=pa ge&key=2D8937  
http://www.sel.eesc.usp.br/lasi/la si_joomla/index.php/8-las i/pesquisa /42-robo-movel-para-

inspeca o-de-esferas-de-a rma zena mento-de-ga s 

http://www.semam.ind.br/?p=140 
http://www.spla shtours.nl/ 

http://www.subwa ys.net/argentina /LineE.jpg 
http://www.tra inweb.org/roa dra iler/ 

http://www.transportes.gov.br  
http://www.tra nsportes.gov.br/bit/brasil2.htm 

http://www.tra nsportes.gov.br/bit/terminais_hidro/pederneiras/pederneira s.htm 

http://www.trolebusbrasile iros.com.br/metra_esptec_busscar_lf.htm 
http://www.urbema drid.es/teleferico/ 
https ://portogente.com.br/portopedia /conceitos-o-que-e-uma-eadi-73065 

www.df.gov.br 

http://www.logis ticadescomplica da.com/composica o-dos-custos-logisticos/ 

 

 

 

  



PROF. AMIR MATTAR VALENTE  

243 

 

 
 
 
 
 

ANEXOS 
  



SISTEMAS DE TRANSPORTES – 2018-1 

 244 
 

 

  



PROF. AMIR MATTAR VALENTE  

245 

 

ANEXO I  
 

 

EXEMPLOS REFERENTES A MODELOS DE PLANEJAMENTO DE 
TRANSPORTES  
Exemplo 1: 

Modelos de Regressão Linear Simples 
Y = a + bx 

Y =  variável  dependente 

x  = variável independente ou expl i cativa  do comportamento de Y 

a, b = parâmetros  a  s erem determinados  

Exemplo 2: 

Função Potência →  pode ser desenvolvida através de artifício de linearização 

Y a x x x
a a

n
a n= 0 1 2

1 2* * . . .
 

• Es ta  função pode s er l ineari zada  através  da  apl i cação de logari tmos  

nn xaxaxaay log...loglogloglog 22110 ++++=  

''
22

'
11

'
0

' ...
nn

xaxaxaaY ++++=  

• Através  da  regres s ão l inear múltipla , obtém-s e os  va lores  de  

• O va lor de a0 é  obtido da  relação a
a

0 10 0=
'

 

Exemplo 3: 
 
Função Exponencial 

Y a ea x= 0
1*   exaay ln*lnln 10 +=    

  a ea
0

0=
'

 

Exemplo 4:  
 
Função Gompertz  
 

  aby
x loglog =   y' = bxa' 

  y" = a" + xb' 

onde: 

a a0 1
' , , .. . 

y a a x' '= +0 1

y a
bx

=

log log log' 'y a x b= +

 



SISTEMAS DE TRANSPORTES – 2018-1 

 246 
 

a
a

= ( )
"

10 10
  b = 10b' 

Extensões 

Exemplo: emprego; de uma pesquisa domiciliar, obteve-s e os  s eguintes  va lores  de 

taxas médias  de produção de viagens  cas a-traba lho, por res idência/dia  (T(c)). 

 

Tabela de Produção de Viagens 

PESSOAS 

RESIDENTES 

NÚMERO 

DE 

AUTÔNOMOS 

RENDA (SM) 

0-12 13-24 >24 

1 – 3 
0 2,8728 6,2418 --- 

≥ 1 4,4555 6,7730 7,2602 

4 – 6 
0 2,9568 6,6286 --- 

≥ 1 4,6486 6,9922 8,1942 

> 6 
0 3,2968 6,7049 --- 

≥ 1 4,9753 7,3689 8,2796 

 

Métodos de Fator de Expansão 

Exemplo: Ano-Base  ⇒ oi = 1500 viagens /dia  pop = 800 habi tantes  

           Horizonte de Planejamento  ⇒ pop = 1.600 hab. 

      oi = ? 

  oi = oi * 2 = 1500 * 2 oi = 3000 viagens /dia  

Método do Fator de Crescimento Uniforme 
 
Exemplo: Es timar a dis tribuição de viagens /dia  (Tij) para  2017, s abendo-s e que: 

• dos  es tudos  de geração T2017 = 180 

• dos  levantamentos  do dados  (2007), tem-s e: 

Fc
Pop

Pop
i = = =

1600

800
2
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Tij(2007) =  

 

 

 

  

FC = =
180

120
1 50,   T tij ij= 1 50, *  

 
 

 

 
 

Tij(2017) =  

 

 
 

 
Métodos Anteriores à Distribuição 
 

Exemplo: Das  pes quis as  O/D, tem-s e:  

 

oi = 1.000 viagens /dia ,  s endo 60% de automóveis  e 40% de ônibus  

Sabendo-se dos modelos de geração, que Oi(2007) = 2.000 viagens/dia , qua l  o 

va lor de Oi(2007) para  automóveis  e ônibus . 

Oi(2007) automóveis  →  2.000 * 0,6 = 1.200 viagens /dia  

Oi(2007) ônibus  →  2.000 * 0,4 = 800 viagens /dia  

D 

O 

1 2 3 Σ  

1 --- 20 10 30 

2 20 --- 30 50 

3 10 30 --- 40 

Σ  30 50 40 t = 120 

 1 2 3 Σ  

1 --- 30 15 45 

2 30 --- 45 75 

3 15 45 --- 60 

Σ  45 75 60 T = 180 
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Métodos Posteriores a Distribuição 
 

Exemplo: Modelo de Zurich. 

A repartição é feita em função da distância entre i e  j. Es ta relação é definida  

através  de proces s o de ca l ibração, uti l i zando-s e dados  de pes quis as . 

 

  

 

 

 

 

 

di s tância   entre i e  j (km) 

 

Exemplo: Sendo Tij = 200 viagens/dia  Dij = 5 km, obtém-s e através  do gráfico 

   % (tc) = 40   % (aut)  = 60 

Tij(tc) = 200 * 0,40 =  80 viagens /diaTij(aut) = 200 * 0,60 = 120 viagens /dia  

 

Construção das Árvores da Rede Viária 
 

Exemplo: Dada  a  rede viária  aba ixo, 

 

1
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2
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Determinar os  caminhos  de menor impedância : 

O D 

NÚMERO 

DE 

CAMINHOS 

ARCOS IMPEDÂNCIA 
ORDEM DE 

IMPEDÂNCIA 

1 2 
1 

2 

101-104, 104-102 

101-103, 103-102 

5 + 14 = 19 

8 + 10 = 18 

2 

1 

1 3 

1 

2 

101-103 

101-104, 104-102, 102-103 

8 

5 + 14 + 10 = 

29 

1 

2 

1 4 

1 

2 

101-104 

101-103, 103-102, 102-104 

5 

8 + 10 + 14 = 

32 

1 

2 

 

Há  programas de computador disponíveis para realizar tal tarefa. São bas eados  

em a lgori tmos  como Moore, Floyd, Dantzig, Dijkstra. 

 
Carregamento de Árvores 

Cons is te em a locar os  fluxos  junto às  rotas  s elecionadas .  

Exemplo: Dada  uma matri z O/D: 

 1 2 3 4 

1 - 50 60 30 

2 50 - 80 20 

3 70 80 - 45 

4 30 20 45 - 

 

Ca lcular o fluxo (F) no arco 101-104. 

F(101-104) = 30 + 30 + 45 + 45 = 150 
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ANEXO II 

 

EXEMPLO DE DETERMINAÇÃO DO TRÁFEGO ATUAL 
Para  ca lcular o Tráfego Médio Diário Anua l  (TMDA) em um determinado trecho 

rodoviário, pode-se adotar os seguintes procedimentos , conforme apres entados  a  

s egui r. 

a) Tráfego obtido nas contagens de campo 

As  contagens normalmente são amostrais, e podem ser programadas  de acordo com 

os  métodos  us ua lmente uti l i zados  pelos  órgãos  rodoviários . 

 

Exemplo: Tabela 1 – Resultado da contagem (total de veículos) 

CONTAGEM 
Horário 

da  Contagem 

Tráfego no Horário 

das  07:00 às  19:59 

Tráfego nas  24 

horas  DATA 
DIA DA 

SEMANA 

02/03/Ano a  Terça-fei ra  07:00 às  19:59 360 ? 

03/03/Ano a  Quarta-fei ra  00:00 às  24:00 400 520 

04/03/Ano a  Quinta-fei ra  07:00 às  19:59 380 ? 

 

 

Tabela 2 - Composição média do tráfego (resultado do dia 04/03/Ano a) 

 

VEÍCULO 

 

AUTOMÓ-

VEIS 

 

ÔNIBUS 

CAMINHÕES REBOQUE 

E SEMI- 

REBOQUE 

TOTAL 
LEVES MÉDIOS PESADOS 

% 60,00 4,00 16,00 14,00 4,00 2,00 100,00 

 

b) Determinação dos fatores de correção das contagens 

No intuito de transformar os resultados das contagens em tráfego médio diário 

anual – TMDA s erão determinados fatores de correção. Normalmente consideram-s e 

três  tipos de Fatores de Expansão: Horária, Semanal e Mensal. Os fatores considerados 

nes te exemplo s ão apres entados  a  s egui r. 
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Fig. 1 – Fator de Expansão Horária 

 

Fonte: Adaptado por Paôla Tomé 

 

• Fator de expansão horária (FH) 

Com bas e na contagem realizada para 24 horas, pode-se calcular o trá fego diário 

tota l  dos  outros  dias . 

FH = tráfego 24 horas / tráfego 13 horas 

FH = 520 / 400 

FH = 1,30 

      

 Tabela 3 – Cálculo do tráfego total no dia 

CONTAGEM 

FH 

 

Tráfego no Horário das  

07:00 às  19:59 

 

Trá fego nas  24 horas  
DATA 

DIA DA 

SEMANA 

02/03/Ano a  Terça-fei ra  1,30 360 468 

03/03/Ano a  Quarta-fei ra  1,30 400 520 

04/03/Ano a  Quinta-fei ra  1,30 380 494 

MÉDIA                                                                                                   494 
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• Fatores de expansão diária (FD) 

Os  fatores de variação diária ajustam as a l terações  de trá fego exis tentes  entre os  

di ferentes dias da semana. Tais fatores podem ser ca lculados com base em contagens  

s emanais realizadas no trecho em estudo ou (se não tiver dados  dis poníveis  e não 

haver possibilidades de realização de contagem) utilizam-se contagens de outro trecho 

tido como de natureza  s emelhante. 

Fig. 2 – Fator de Expansão Semanal 

 

Fonte: Adaptado por Paôla Tomé 

 

FD = tráfego médio diário na semana da contagem / tráfego médio diário nos três 

dias da contagem 

Nes te exemplo, s upõe-s e, com bas e em referencia l  de outro trecho, que: 

FD = 0,86 

Apl icando-se tal fator de correção junto ao tráfego médio diário obtido na  Tabela  3, 

tem-s e: 

Trá fego médio diário referente à  s emana da  pes quis a  = 494 x 0,86 

Tráfego médio diário referente à semana da pesquisa = 425 veículos 

 

Normalmente, por procedimento de simplificação e fa l ta  de maiores  informações , 

admite-s e que: 
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Tráfego médio diário da semana da pesquisa = Tráfego médio diário do mês da 

pesquisa 

 

Des te modo, tem-s e: 

Tráfego médio diário do mês da pesquisa = 425 veículos 

 

• Fatores de expansão sazonal (ou mensal) (FM) 

Os  fatores de expans ão s azona l  (ou mens a l ) corrigem as  a l terações  de trá fego 

exis tentes entre os diferentes meses do ano. A exemplo do procedimento aná logo já  

obs ervado para o cálculo de FD, ta is fatores podem ser determinados  com bas e em 

contagens anuais realizadas no trecho em estudo ou (se houver indisponibi l idade de 

dados ) em outro trecho tido como de natureza  s emelhante. 

 

Fig. 3 – Fator de Expansão Mensal 

 

Fonte: Adaptado por Paôla Tomé 

FM = tráfego médio diário anual / tráfego médio diário no mês da contagem 

Nes te exemplo s upõe-s e, com bas e em referencia l  de outro trecho, que: 

FM = 1,36 

 

Apl i cando-se tal fator de correção junto ao tráfego médio diário referente ao mês  da  

pes quis a , tem-s e: 
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Tráfego médio diário anua l  = 425 x 1,36 

Tráfego médio diário anual (TMDA) = 578 veículos 

 

 

c) TMDA no trecho por tipo de veículo 

Cons iderando-se a composição do tráfego apresentada na Tabela 2 (pode-se também 

dar tratamento de fatores  de correção a  es ta  compos ição, cas o ha ja  dados  

dis poníveis ), tem-s e: 

 

Tabela  4 – TMDA Atua l  (Ano a ) no Trecho em Es tudo por Tipo de Veículo 

 

VEÍCULO 

 

AUTOMÓ-

VEIS 

 

ÔNIBUS 

CAMINHÕES REBOQUE 

E SEMI- 

REBOQUE 

 

TOTAL 
LEVES MÉDIOS PESADOS 

TMDA 

Ca lc. 0,60 x 578 
0,04 x 

578 

0,16 x 

578 

0,14 x 

578 
0,04 x 578 0,02 x 578 

 

Res . 347 23 92 81 23 12 578 
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ANEXO III 

 

ALGUNS CONCEITOS BÁSICOS DE MATEMÁTICA FINANCEIRA 

 

1 - Juros 

Pode-se definir juros como o dinheiro pago pelo uso do dinheiro emprestado ou 

como remuneração do capital empregado em atividades produtivas . A exis tência  de 

juros  decorre de vários  fa tores , entre os  qua is  incluem-s e: 

  

a. inflação: a  diminuição do poder aquis i tivo da  moeda  exige que o inves timento 

produza  retorno maior que o capi ta l  inves tido; 

  

b. utilidade: inves tir s ignifica deixar de consumir hoje para consumir amanhã, o que só 

é atraente quando o capi ta l  recebe remuneração adequada; 

  

c. risco: exi s te s empre a  pos s ibi l idade de o inves timento não corres ponder às  

expectativas ; 

  

d. oportunidade: os  recursos disponíveis para investir são l imitados, motivo pelo qua l , 

ao s e aceitar determinado projeto, perde-se oportunidades  de ganhos  em outros ; é 

precis o que o primeiro ofereça  retorno s ati s fatório. 

 

2 - Juros Simples e Juros Compostos 

O capi tal inicialmente empregado, denominado principal , pode cres cer devido  

aos  juros , s egundo duas  modal idades : 

 

a. juros simples: s ó o principa l  rende juros , ao longo da  vida  do inves timento; 

b. juros compostos: após cada  período, os  juros  s ão incorporados  ao principa l  e 

pas s am, por s ua  vez, a  render juros . 
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3 - Valor Atual 

Define-se va lor a tual (ou valor presente) de um fluxo de ca ixa a  uma dada  taxa  

de juros , como a  quantia  hoje equiva lente ao fluxo em ques tão. 

 

4 - Fórmulas de juros  

A comparação de fluxos de ca ixa exige quas e s empre s ua  trans formação em 

outros  equivalentes. Torna-se conveniente, portanto, o estabelecimento de fórmulas e 

fatores  de convers ão apl i cáveis  aos  fluxos  de ca ixa  comumente encontrados . 

 

Simbologia 

 

i - taxa  de juros  por período de capi ta l i zação 

n - número de períodos  de capi ta l i zação 

P - principa l , ou s eja , capi ta l  no dia  de hoje 

S - montante, ou s eja , capi ta l  no fim do período n 

R - s érie uniforme de pagamentos ou anuidade, definida como a  série de pagamentos  

igua is  que ocorrem no fim dos  períodos  1, 2, ..., n 

 

4.1 - Fator de Acumulação de Capital para Valor Único – FAC (VU) 

 

Problema:  

 

Determinar a  quantia S que seria obtida pela aplicação do principa l  P à  taxa  de 

juros  i , durante n períodos. Em outras palavras, qual o montante S acumulado a  parti r 

do principa l  P? 

 

Uti l i zando diagramas  de fluxo de ca ixa , o problema cons is te em: 
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  ( )n
iPS += 1  

 

O fator ( )n
i+1

, denominado fator de acumulação de capital de um pagamento 

s imples , e repres entado por FAC' ( )ni ,  es tabelece a  equiva lência  entre S e P. 

 
  ( )niFACPS ,'×=  

 

4.2 - Fator de Valor Atual para Valor Único – FVA (VU) 

 

Problema:  

 

Determinar a  quantia P que deve ser investida , a  juros  i, para  que s e tenha  o  

montante S após n períodos de capitalização, ou seja, determinar o va lor a tua l  de S. 

 

As s im, 

 

     
 
 

Como ( )n
iPS += 1 , então: 

   

  ( )n
i

S
P

+
=

1
 

 

O fator ( )n
i+1

1
 denominado fator de valor atual  de um pagamento s imples  e  

repres entado por FVA' ( )ni ,  permite, pois , achar P quando S é dado. 

   
 ( )niFVASP ,'×=  

 

 
4.3 - Fator de Acumulação de Capital para Série Uniforme – FAC (SU) 
 

Problema:  
 

Determinar a  quantia  S acumulada  a  parti r da  s érie uni forme R. 
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Es te problema pode ser vi sualizado por meio dos diagramas  de fluxo de ca ixa : 

   
O montante S s erá  compos to, portanto, de divers as  parcelas , cada  uma 

decorrente de um dos  pagamentos  efetuados : 

  
( )








 −+=
i

i
RS

n 11
 

  

O fator  
( )

i

i
n 11 −+

,
 denominado fator de acumulação de capi ta l  de uma s érie 

uni forme repres entado por FAC ( )ni ,  es tabelece a  equiva lência  entre S e R.      

  ( )niFACRS ,×=  

 

4.4 - Fator de Valor Atual para Série Uniforme – FVA (SU) 

 

Problema:  

 

Determinar o principal P que deve ser aplicado para que se poss a  reti rar R em 

cada  um dos n períodos s ubsequentes, ou seja, determinar o va lor da s érie uniforme R. 

Os  diagramas  de fluxo de ca ixa  i lus tram o problema: 

 

   

 

O va lor a tua l  do primeiro pagamento é 
R

i1+
; o va lor a tua l  do s egundo 

pagamento é ( )21 i

R

+
; e  as s im por diante, a té ( )n

i

R

+1
 para  o úl timo. 

Portanto, 
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( )

( ) 








+
−+=
n

n

ii

i
RP

1

11
 

O fator 
( )

( )n

n

ii

i

+
−+

1

11
 denominado fator de va lor a tua l  de uma s érie uni forme e 

repres entado por ( )niFVA ,  es tabelece a  equiva lência  entre P e R. 

   

( )niFVARP ,×=  

 

4.5 - Fator de Formação de Capital para Série Uniforme – FFC (SU) 

 

Problema:  

 

Determinar a  série uniforme R capaz de formar o montante S ao fim do período 

n.  

Ou s eja , 

   

Como, 

  
( )








 −+=
i

i
RS

n 11
, 

  ( ) 








−+
=

11 n
i

i
SR . 

O fator ( ) 11 −+ n
i

i
 denominado fator de formação de capital  repres entado por 

( )niFFC ,  permite achar R quando S é dado. 

   

( )niFFCSR ,×=  

 

4.6 - Fator de Recuperação de Capital para Série Uniforme – FRC (SU) 
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Problema:  

Determinar a  série uniforme R, resultante da aplicação do principal P, ou s eja , a  

quantia  que tem que s er reti rada  em cada  período para  que s e recupere o 

inves timento P. 

Ou s eja , 

 

   

 

 

Como 

  

( )
( )
( )

( ) 








−+

+=










+

−+
=

11

1

1

11

n

n

n

n

i

ii
PR

ii

i
RP

 

O fator 
( )

( ) 11

1

−+
+

n

n

i

ii
 denominado fator de recuperação de capital e repres entado 

por  

( )niFRC ,  permite achar R quando P é dado. 

  

( )niFRCPR ,×=  

 

4.7 - Relação entre os fatores 

As  fórmulas  apres entadas  mos tram que: 

   

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ) iniFFCniFRC

niFVA
niFRC

niFAC
niFFC

niFAC
niFVA

+=

=

=

=

,,

,
1

,

,

1
,

,'
1

,'
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4.8 - Série em Gradiente 

Denomina-se série em gradiente a uma série de pagamentos  ( )GnGGG 1...3,2, −  

que ocorrem nos  períodos  2, 3, 4, ...., n res pectivamente. 

O diagrama de fluxo de ca ixa  é:  

   

   

 

 

 

A obtenção da série uniforme equivalente a uma dada  s érie em gradiente é 

fei ta observando que a s érie em gradiente pode ser decomposta  em divers as  s éries  

uni formes G: uma começando no período 2, outra começando no período 3, outra  no 

período 4 e as s im por diante. 

O montante S acumulado no período n s erá : 

 

  
( )









−−+=

i

n

P

i
GS

n 11
 

e  como 

 

( )

( ) 








−+
−=

×=

11

1

,,

n
i

i

i

n

i
GR

niFFCSR

 

 

5 – Exemplos  

Exemplo 1: 

 Qua l  será o va lor equivalente (P) para o ano base (2013) do custo (S) de 500.000 

UM ocorrido em 2014, a  um custo de oportunidade de capital (i) i gual a 10% ao ano? 

P = S * FVA’(i,  n) 

ou 
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P = S * 1/(1+i )
n
 

Para  o caso, tem-se  

Cus to2013 = Cus to2014 * 1/(1+0,10)
2014-2013 

Cus to2013 = 500.000/1,10 

 

Cus to2013 = 454.545,45 UM 
 

 

Exemplo 2: 
Qua l  seria o va lor equivalente (S) para o ano de 2020 de um benefício (P) de 

12.061.210 UM ocorrido em 2014, a  um custo de oportunidade de capital (i) i gual a  

15% ao ano? 

 

 S = P * FAC’(i  n)  

 ou  

 S = P * (1+i )
n 

 S = 12.061.210 * (1+0,15)
2020-2014

 

 S = 12.061.210 * 1,15
6
 

 S = 27.898.311,60 UM 
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ANEXO IV 
 

RESOLUÇÃO DOS EXERCÍCIOS PROPOSTOS 
 
 

Resolução do Exercício 01  

 

1. Tráfego médio diário anual futuro 
 

TMDA a  = TMDAAno 1 * 1,025(a-Ano 1) 

 

TMDA a  = Tráfego médio diário anual, no ano a . 

 

Ano Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 
TMDA Normal 2000 2050 2101 2154 2208 2263 

TMDA Total 2000 2050 2101 2154 2208 2263 

 

Ano 1 = Ano de restauração 
 

Ano Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 
TMDA Normal 2320 2378 2437 2498 2560 2624 

TMDA Total 2320 2378 2437 2498 2560 2624 

 
 
 

2. Benefício proveniente da redução do custo operacional (BOP) 
para o veículo v, no ano a 
 

BOPv,a  =  365 * TMDA v,a  * CTv * RCOv 

 
BOPautomóvel, Ano2 =  365 * 2101 * 60/100 * 2,0  =  920.238,00 UM 

 

BOPônibus, Ano2 = 365 * 2101 * 3/100 * 3,0 = 69.017,85 UM 

 

BOP c. médio, Ano2 = 365 * 2101 * 12/100 * 5,0 = 460.119,00 UM 
  

BOPc. pes ado, Ano2 = 365 * 2101 * 15/100 *7,0  = 805.208,25 UM 

 
BOPs . reboque, Ano2 = 365  * 2101 * 10/100 * 10,0  = 766.865,00 UM 

 

BOPtotal, Ano2 = 920.238,00+69.017,85+460.119,00+805.208,25=3.021.448,10 
Idem para os demais anos. 
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Ano 
Benefícios  

Automóvel Ônibus C. Médio C. Pesado 
Semir-

reboque 
Total 

Ano 2 920.238 69.018 460.119 805.208 766.865 3.021.448 

Ano 3 943.452 70.759 471.726 825.521 786.210 3.097.668 

Ano 4 967.104 72.533 483.552 846.216 805.920 3.175.325 

Ano 5 991.194 74.340 495.597 867.295 825.995 3.254.420 

Ano 6 1.016.160 76.212 508.080 889.140 846.800 3.336.392 

Ano 7 1.041.564 78.117 520.782 911.369 867.970 3.419.802 

Ano 8 1.067.406 80.055 533.703 933.980 889.505 3.504.649 

Ano 9 1.094.124 82.059 547.062 957.359 911.770 3.592.374 

Ano 10 1.121.280 84.096 560.640 981.120 934.400 3.681.536 

Ano 11 1.149.312 86.198 574.656 1.005.648 957.760 3.773.574 

Total 10.311.834 773.387 5.155.917 9.022.855 8.593.195 33.857.188 

 
 

3. Fluxo de caixa do empreendimento 

De acordo com os cá lculos realizados, tem-se o s eguinte quadro de custos e benefícios: 

 

Ano 
Custos 

Benefícios 
Restauração 

Ano 1 20.000.000  

Ano 2  3.021.448 

Ano 3  3.097.668 

Ano 4  3.175.325 

Ano 5  3.254.420 

Ano 6  3.336.392 

Ano 7  3.419.802 

Ano 8  3.504.649 

Ano 9  3.592.374 

Ano 10  3.681.536 

Ano 11  3.773.574 

∑  20.000.000 33.857.188 
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Dado que eles ocorrem em anos diferentes, torna-se necessário reduzi-los a uma bas e 

de tempo comum, s egundo o cus to de oportunidade do capi ta l  (i ). 

No cas o, deve-se então utilizar o conceito de Fator de Acumulação de Capi ta l  (FAC) 

vi s ando ca lcular os  va lores  para  o ano 11. 

Apl i cando-se tais procedimentos ao exemplo de avaliação econômica em estudo, tem-

s e:  

 

 

Ano 
Custos 

Benefícios 
a) i = 9% b) i = 12% 

Restauração Custos Benefícios Custos Benefícios 

Ano 1 20.000.000 -- 47.347.273 -- 62.116.964 -- 

Ano 2 -- 3.021.448 -- 6.562.263 -- 8.378.713 

Ano 3 -- 3.097.668 -- 6.172.298 -- 7.669.712 

Ano 4 -- 3.175.325 -- 5.804.618 -- 7.019.632 

Ano 5 -- 3.254.420 -- 5.457.988 -- 6.423.648 

Ano 6 -- 3.336.392 -- 5.133.453 -- 5.879.863 

Ano 7 -- 3.419.802 -- 4.827.330 -- 5.381.125 

Ano 8 -- 3.504.649 -- 4.538.623 -- 4.923.780 

Ano 9 -- 3.592.374 -- 4.268.100 -- 4.506.274 

Ano 10 -- 3.681.536 -- 4.012.874 -- 4.123.320 

Ano 11 -- 3.773.574 -- 3.773.574 -- 3.773.574 

∑  20.000.000 33.857.188 47.347.273 50.551.120 62.116.964 58.079.640 
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4. Avaliação 
 
Critério do valor atual (VA) 
 

a) VA = 50.551.120 – 47.347.273 

           VA = 3.203.847 UM > 0 →  viável 
 

b) VA = 58.079.640 – 62.116.964  

       VA = -4.037.324 UM < 0 → inviável 
 

Critério da relação benefício/custo (R) 
 

47.347.273

62.116.964

50.551.120a) R = 1,07

        R 1 viável

58.079.640b) R= 0,94

     R 1 inviável

=

> →

=

< →

 

 
Critério da taxa interna de retorno (TIR) 
 

A TIR deve s er comparada com o custo de oportunidade do capital para os  cas os  a ) e 
b). 

 

TIR = ? 
 

i  = 9 %→  VA = 3.203.847 UM 

i  = 12% →VA = - 4.037.324 UM 

i  = TIR →VA = 0 

 
12-9 -4.037.324-3.203.847

TIR-9 0-3.203.847





→
→

 

 

3 - 7.241.171

(TIR-9) -3.203.847

TIR 10,33%





→
→

=
 

 

a ) i  = 9%    b) i  = 12%   

 

TIR>i  →viável   TIR < i  →inviável 
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RESOLUÇÃO DO EXERCÍCIO 02  
 
 

1. Tráfego médio diário anual futuro 
 

TMDA a  = TMDAAno 0 * 1,045(a-Ano 0) → (automóveis) 

 

TMDA a  = TMDAAno 0 * 1,038(a-Ano 0) → (caminhões) 

 
 

TMDA a  = Tráfego médio diário anual, no ano a . 

 

Ano Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 
Automóveis 8200 8594 9006 9438 9891 10366 

Caminhões 2500 2598 2699 2804 2913 3027 

Motos 330 343 357 371 386 401 

 

Ano 2 = Ano de Abertura da Concessão 

 

Ano Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 
Automóveis 10864 11385 11932 12504 13105 13734 

Caminhões 3145 3268 3395 3528 3665 3808 

Motos 418 434 452 470 488 508 
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2. Receitas provenientes da cobrança de tarifa (pedágio) para o 
veículo v, no ano a 
 

Receitasv,a =  365 * TMDA v,a  * Pedágio v 

 
Receitasautomóvel, Ano2 =  365 * 9006 * 3,0  =  9.861.570,00 UM 

 

Receitascaminhão, Ano2 = 365 * 2699 * 9,0 = 8.866.215,00 UM 

 

Receitasmotos, Ano2 = 365 * 357 * 1,0 = 130.305,00 UM 

 
Receitastotal, Ano2 =, 9.861.570,00+8.866.215,00+130.305,00=18.858.090,00 

 

Idem para os demais anos. 
 

 

 
 

 
 

 

 Receitas 

Ano Automóvel Caminhões Motos Total 

Ano 2 9.861.570,00 8.866.215,00 130.305,00 18.858.090,00 

Ano 3 10.334.610,00 9.211.140,00 135.415,00 19.681.165,00 

Ano 4 10.830.645,00 9.569.205,00 140.890,00 20.540.740,00 

Ano 5 11.350.770,00 9.943.695,00 146.365,00 21.440.830,00 

Ano 6 11.896.080,00 10.331.325,00 152.570,00 22.379.975,00 

Ano 7 12.466.575,00 10.735.380,00 158.410,00 23.360.365,00 

Ano 8 13.065.540,00 11.152.575,00 164.980,00 24.383.095,00 

Ano 9 13.691.880,00 11.589.480,00 171.550,00 25.452.910,00 

Ano 10 14.349.975,00 12.039.525,00 178.120,00 26.567.620,00 

Ano 11 15.038.730,00 12.509.280,00 185.420,00 27.733.430,00 

Total 122.886.375,00 105.947.820,00 1.564.025,00 230.398.220,00 

 
 

3. Fluxo de caixa do empreendimento 

Dado que as receitas ocorrem em anos diferentes, torna-s e neces s ário reduzi -las  a  

uma bas e de tempo comum, s egundo o cus to de oportunidade do capi ta l  (i ). 

No cas o, deve-se então uti l i zar o concei to de Fator de Va lor Atua l  (FVA) vi s ando 

ca lcular os  va lores  para  o ano s ol i ci tado no enunciado do problema. 
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Recei tas Ano 8 = Recei tas Ano 2 ÷ (1+i )
(a-b)

 

Recei tas Ano 8 = 18.858.090,00 ÷ (1+0,13)
Ano 2 – Ano 8 

Recei tas Ano 8 = 18.858.090,00 ÷ (1,13)
 – 6 

Recei tas Ano 8 = 39.261.633,53 UM 

Idem para os demais anos. 
 

 

Apl i cando-se tais procedimentos ao exemplo de avaliação econômica em estudo, tem-

s e o s eguinte quadro de recei tas  ca lculadas  para  o “Ano 8”::  

Ano 
Receitas calculadas 

para o “Ano 8” 

Ano 2 39.261.633,53 

Ano 3 36.261.270,77 

Ano 4 33.491.134,50 

Ano 5 30.936.909,28 

Ano 6 28.576.990,08 

Ano 7 26.397.212,45 

Ano 8 24.383.095,00 

Ano 9 22.524.699,12 

Ano 10 20.806.343,49 

Ano 11 19.220.658,16 

∑  281.859.946,37 

 

Conforme cálculos demonstrados  acima, para  va lores  ca lculados  para  o “Ano 8”, 

concluímos que a  concessionária obterá uma receita de 281.859.946,37 UM durante o  

período de 10 anos  da  conces s ão. 
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ANEXO V 

 TABELA DE CLASSIFICAÇÕES DO DNIT 
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ANEXO VI  

MÉTODO DO COMPRIMENTO VIRTUAL E TABELAS DE FATORES VIRTUAIS 
PARA CÁLCULO DE CUSTOS OPERACIONAIS  

 

MÉTODO DO COMPRIMENTO VIRTUAL 

(USO CONSAGRADO) 

Definições 

Rodovia ideal: rodovia em nível, tangente e pavimentada, em boas  condições  de 

cons ervação. 

 

Comprimento virtual: extensão de rodovia ideal que equivale, em termos de es tudos  

operacionais, a  um trecho de rodovia sob determinadas características condicionantes. 

 

Características condicionantes de uma rodovia: 

a) velocidade operacional no trecho; 

b) rampas ou aclives; 

c) contrarrampas ou declives; 

d) tipo de superfície de rolamento  K�
�����
<
                   ����������� ���á������
                                     
 

e) es tado de conservação da pista de rolamento  K ���                                    ��D�?
�                             ���                                     
 

f) curvas  horizontais com raio ≤ 100m; 

g) lombadas e depressões; 

h) res istência lateral  K ?���                                         �é<
                                      ���
<
                                     
 

i ) pontes com largura inferior a  5m. 

Os  dados relativos às características condicionantes podem ser obtidos junto ao 

projeto (s i tuação futura) ou cadas tro (s i tuação exis tente). 
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Fatores virtuais 

Coeficientes que representam a extensão de rodovia padrão que é equiva lente, 

em termos de custos operacionais, a uma unidade da  caracterís ti ca  condicionante da  

rodovia . 

•  Cálculo do fator virtual (F ) 
 
 

 
 

onde: 
 

Cr  = Cus to operacional/Km à  vel. econômica tendo em vista uma caracterís ti ca  
condicionante i  qua lquer. 

CI  = Cus to operacional/Km na rodovia ideal. 
 

•  Cálculo do acréscimo virtual (∆Li) 
 

 
onde: 
 

Li  = Extens ão em Km ou frequência em que se verifica a característica i, no trecho 

em es tudo. 
 

•   Classificação da rodovia quanto ao traçado 

Trata-se de um método simplificado de caracterização do grau de dificuldade com 

que s ão vencidas as diferenças de cotas que s e verificam ao longo da rodovia. Tem como 

bas e o cri tério dos  des níveis  acumulados . 

 

 

onde: 

 xi  = Incl inação da rampa i (%). 

 l i  = Extensão da rampa i  (agrupa rampas e contrarrampas). 

 n = Número de tipos de rampas. 

 L = Extens ão total da rodovia. 

vi

v

∆h =

xi *li

L
i 1

n

=
∑

2

Fvi =  
Cr v
CI 

− 1

∆Li = Fvi * Li 
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A classificação é feita em função do va lor obtido para ∆h: 

∆h≤ 1% - Traçado fácil. 

1%<∆h≤2% - Traçado médio. 

 2%<∆h - Traçado difícil. 

 
•  Cálculo das velocidades nas diversas rampas da rodovia 
  
Velocidade na parte plana - Vp 

 

  
































Σ








Σ

2L

cr+cr*l

=F

2L

)r+r(*l

=F

1)-i(
ii

n

1+i

CR

1)-i(
ii

n

1=i

R

 

 





=
=

ii

ii

r*VpVr

cr*VpVcr
 

 

onde: 

Vm = Velocidade média na rodovia. 

L = Extens ão da rodovia (Km). 

Fr = Fator de correção para rampas. 

Fcr = Fator de correção para contrarrampas. 

i  = Interva lo de rampa. 

l i  = Extensão da rampa tipo i . 

ri  = % da  velocidade da rampa (extremo do intervalo i ) em relação à  velocidade 

no plano. 

n = n° de intervalos de rampa. 

Cri  = % da  velocidade na contrarrampa (extremo do interva lo i ) em relação à  

velocidade no plano. 

Vri  = Velocidade na rampa i . 

Vcri  = Velocidade na contrarrampa i . 

Vp = 
Vm 

F + F
2 

R CR 
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Os  va lores de Vm, Vri , Vcri , ri e  cri  podem ser obtidos através de testes ou retirados 

de tabelas das bibliografias  indicadas . Têm como bas e tes tes  do GEIPOT - DNER. 

 

• Cálculo do custo operacional 

O cá lculo, por tipo de veículo, é feito em três etapas: 

- cus to operacional na rodovia ideal à velocidade econômica (CI); 

- cus to operacional na rodovia real à velocidade mais econômica: 

 

 

 

- cus to operacional na rodovia real à velocidade real: 

 
 

 

s endo: 

COP = Cus to operacional do veículo no trecho considerado. 

CI  = Cus to operacional do veículo, à  velocidade mais  econômica , na  rodovia  

idea l  (UM/Km). 

L = Extens ão do trecho (Km). 

Σ∆L = Soma dos  acrés cimos  vi rtua is  à  velocidade mais  econômica , 

cons iderando as  caracterís ti cas  condicionantes  (Km). 

∆L' = Soma dos acréscimos vi rtuais, devido ao fato de a  velocidade rea l  s er 

di ferente da  mais  econômica , cons iderando as  caracterís ti cas  

condicionantes  (Km). 

 

Exemplo de cálculo de custo operacional na rodovia ideal 

Pes quisa realizada utilizando um veículo tipo Gol CL (gasolina). 

 

Combustível 

Cons umo = 0,080 l /Km 

Preço = 113,00 Unidades Monetárias - UM 

Cus to/Km = 9,04 UM 

 

COP CI (L + L)= Σ∆

COP = CI (L + DL + DL' )Σ Σ
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Óleo do cárter e diferencial 

Cárter: 

Cons umo = 3l /5000 Km 

Preço/l  = 480,00 UM 

 
Di ferencial: 

Cons umo: 2,5l /20.000 Km = 0,000125 

Preço/l  = 540,00 UM 

Cus to/Km = 0,0006 * 480,00 + 0,000125 * 540,00 = 0,36 UM 

 

Lubrificação e lavagem 

Periodicidade = 1500 Km 

Preço = 900,00 UM 

Cus to/Km = 0,60 UM 

 

Manutenção 

Cus to/Km = 48 * (E-7) * preço do veículo  

Preço do veículo (sem pneus) = 2.420.000,00 UM 

Cus to/Km = 11,62 UM 

 

Pneus 

Durabilidade = 50.000 Km 

Preço (pneu + câmara) = 4 * 10.100,00 = 40.400,00 UM 

Cus to/Km = = 0,81 UM 

 

Salário (motorista e ajudante) 

Cus to: 0 UM/Km 

 

Depreciação 

Vu = Vida útil à velocidade econômica = 5,5 anos 

K = Qui lometragem anual percorrida à velocidade econômica = 32.000 Km. 

40 400 00

50 000

. ,

.



SISTEMAS DE TRANSPORTES – 2018-1 

 284 
 

VR = Va lor residual = 25%. 

PV = Preço do veículo (sem pneus) = 2.420.000,00 UM 

i  = Taxa  de juros anuais = 12% 

Cus to/Km =  = 10,31 UM 

 
Juros 

 

Cus to/Km = 
K

i*
100

VR
*PV

2Vu

1+Vu
*i*VR/100)-PV(1 +








 = 6,29 UM 

 
 

Licenciamento e Seguros 

CL = Cus to do licenciamento = 17.500,00 UM 

CS = Cus to do s eguro = 1.400,00 UM 

Cus to/Km = = 0,59 UM 

 

Administração e Eventuais 

Cus to/Km, = 10% do s omatório dos custos já  calculados 

Cus to/Km = 0,10 * 39,62 = 3,96 UM 

Custo operacional financeiro total = 43,58 UM 

 

Obs.: Para  o cá lculo do custo econômico, são feitos os descontos relativos a  impostos e 

s eguros. Cabe ainda informar que o pacote computacional  HDM, des envolvido pelo 

Banco Mundial, dispõe de um módulo chamado VOC, que calcula custo operacional de 

di ferentes  modelos  de veículos , em divers os  tipos  de rodovias . 

 
Exemplo de cálculo de custo operacional real 
 
De acordo com dados obtidos através  de cadas tramento, um determinado trecho 

rodoviário, candidato a  receber melhoramentos , apres enta  as  s eguintes  
caracterís ti cas : 
 

Extens ão = 20,00 Km 

2 420 000 1 25 100

32 000 5 5

. . ( / )

. * ,

−

CL CS

K

17.500 1.400

32.000

+
=

+
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N
o
 de pontes com largura < 5m = 4 

N
o
 de curvas com raio ≤100 = 10 

N
o
 de lombadas e depressões fortes = 2 

Extens ões apresentando resistência lateral (Km) 








0,00 = Pesada

0,20 = Média

0,00 = Leve

 

 

Rampas 











=〈≤
=〈≤
=〈≤
=〈≤

1,00Km9%Li7

3,00Km7%Li5

4,00Km5%Li3

12,00Km3%Li0

 

 

Tipo de s uperfície de rolamento = revestimento primário 
Condição da superfície de rolamento = boa  

  

Ca lcular o custo operacional de um caminhão pesado, com 10 toneladas de 
carga , para percorrer o trecho, sabendo-se que o seu custo operacional, na rodovia 

ideal, é de 100,00 UM/Km. 

 

a) Cálculo do acréscimo virtual, considerando a rodovia real  

Característica Condicionante Quantidade (Q) FVi(*)   

Pontes  c/ L 〈  5 m 4 0,050 0,200 

Curvas  c/ R ≤100 m 10 0,040 0,400 

Lombadas e Depressões 2 0,040 0,080 

Res istência Média 0,20 0,180 0,036 

 

RAMPAS 

0 - 3% 12,00 0,120 1,440 

3 - 5% 4,00 0,340 1,360 

5 - 7% 3,00 0,640 1,92 

7 - 9% 1,00 1,080 1,080 

Tipo e Cond. Superfície 20 0,350 7,000 

   

 

 b) Cálculo do acréscimo virtual, considerando a velocidade média real do veículo em 
questão 

 

• Desnível acumulado (∆h) 
 

     
 

∆Li Q * FVi (Km)=

Σ∆L = 13,516i

∆h
4 *4 6*3 8*1

2.20 
1, 05% = + + = → Traçado Médio
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Cons ultando a  tabela de velocidades, tem-se: 

Velocidade média = 36,10 Km/h 

Velocidade média na parte plana do trecho→ Vp 

  

 ( )[ ] L2/rirliF 1)-(i

n

1i
R +=∑

=
 

 

20.2

)31,045,0(1)45,073,0(3)73,090,0(4)90,000,1(12
FR

+++++++=
 

FR= 0,841 
 

 ( )[ ] L2/cricrliF -1)(i

n

1i
CR +=∑

=
 

 

 
FCR= 0,922 

 

  

Vp =  

  

Vp = 40,96 km/h 

 
Vri  =Vp * ri  

Vr3 = 40,96 * 0,90 = 36,86 Km/h 

Vr5 = 40,96 * 0,73 = 29,90 Km/h 

Vr7 = 40,96 * 0,45 = 18,43 Km/h 

Vr9 = 40,96 * 0,31 = 12,70 Km/h 

 

Vcri  = Vp * cri   → Contrarrampas 

Vcr3 = 40,96 * 0,98 = 40,14 Km/h 

Vcr5 = 40,96 * 0,86 = 35,23 Km/h 

36 10
0 841 0 922

2

,
, ,+

F
CR

=
+ + + + + + +12 1 00 0 98 4 0 98 0 86 3 0 86 0 66 1 0 66 0 55 

2 20 

( , , ) ( , , ) ( , , ) ( , , )
.

V 
Vm 

F F 

2 

P
R CR 

= + 
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Vcr7 = 40,96 * 0,66 = 27,03 Km/h 

Vcr9 = 40,96 * 0,55 = 22,53 Km/h 

 
•  Determinação dos fatores virtuais de correção, segundo a velocidade 

Rampas e contrarrampas (FVri, FVcri) 

São ca lculados através de interpolação linear, conforme va lores obtidos junto à  

tabela de fatores vi rtuais do Manual de Custo de Operação, do DNER. 

Fvp = ? 

Vp  = 40,96 

  A tabela fornece: 

Vp = 40 → Fvp = 0,040 

Vp = 50 → Fvp = 0 

  Interpolando, tem-se: 

 

Fvp = 0,20 - 0,004 * Vp 

Fvp = 0,20 - 0,004 * 40,96 = 0,036 

 

Fvr3 = 0,45 - 0,011 * 36,86 = 0,045 

Fvr5 = 0,59 - 0,017 * 29,90 = 0,082 

Fvr7 = 1,91 - 0,091 * 18,43 = 0,2333 

Fvr9 = 1,52 - 0,076 * 12,70 = 0,555 

 

Fvcr3 = 0,37 - 0,007 * 40,14 = 0,089 

Fvcr5 = 0,14 - 0,010 * 35,23 = 0,048 

Fvcr7 = 0,84 - 0,032 * 27,03 = -0,025 

Fvcr9 = 0,57 - 0,033 * 22,53 = -0,173 

 

Determinação dos fatores vi rtuais para os intervalos de rampas e contrarrampas: 

 

Fvr 0-3 = (0,036 + 0,045)/2 = 0,040 

Fvr 3-5 = (0,45 + 0,082)/2 = 0,064 

Fvr 5-7 = (0,082 + 0,233)/2 = 0,158 
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Fvr 7-9 = (0,233 + 0,555)/2 = 0,394 

 

Fvcr 0-3 = (0,036 + 0,089)/2 = 0,062 

Fvcr 3-5 = (0,089 + 0,048)/2 = 0,068 

Fvcr 5-7 = (0,048 - 0,025)/2 = 0,036 

Fvcr 7-9 =(-0,025 - 0,173)/2 = -0,099 

 

Determinação dos fatores vi rtuais médios, finais: 

 

Fvr, cr 0-3 = (0,040 + 0,062)/2 = 0,051 

Fvr, cr 3-5 = (0,064 + 0,068)/2 = 0,066 

Fvr, cr 5-7 = (0,158 + 0,036)/2 = 0,097 

Fvr, cr 7-9 = (0,394 - 0,099)/2 = 0,148 

 
Determinação de acréscimos vi rtuais, em função da velocidade de operação, dado o 

perfi l do trecho: 

 
 

Rampa Ext. (Km)  ∆L'r 

0-3 12,00 0,051 0,612 

3-5 4,00 0,066 0,264 

5-7 3,00 0,097 0,291 

7-9 1,00 0,148 0,148 

 
 

 

•  Determinação do acréscimo virtual em função da velocidade de operação, dado o 
tipo de superfície de rolamento e a condição da mesma 

 

FVcs  = ? 
 

  Da  tabela do manual de custo de operação do DNER: 

 
p/ Vm = 30 - Fvcs  = 0,120 

 

 
p/ Vm = 40 - Fvcs  = 0,020  

 Interpolando l inearmente: 

 

Fv crrj

Σ∆L'r = 1 315,
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Fvcs  = 0,42 - 0,010 Vm 

Fvcs  = 0,42 - 0,010 * 36,10 = 0,059 

∆L'cs  =0,059 * 20=1,18 

 

•  Cálculo do acréscimo virtual em função da velocidade empregada (∆L') 

 

∆L' = ∆L'r + ∆L'cs  

∆L' =1,315 + 1,18 = 2,495 Km 

•  Cálculo do comprimento virtual total do trecho (Lv) 

 

Lv = L + ∆L + ∆L' 

Lv = 20,00 + 13,516 + 2,495 = 36,011 Km  

 

•  Cálculo do custo operacional do caminhão pesado, com carga de 10t, no trecho 

em estudo (Cop) 

 

Cop = CI * Lv 

Cop = 100,00 * 36,011 = 3.601,10 UM 
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Tabelas de Fatores Virtuais para Cálculo de Custos Operacionais 
 

1 - Fatores virtuais à velocidade mais econômica (*10-3) 
 
A - Rampas/Contrarrampas 
 
 

Veículos 
Intervalos 

(%) 
Carro 

de 
Passeio 

Ônibus Caminhões 

   Médio Pesado Semirreboque 
   0t 5t 7t 0t 5t 10t 15t 0t 5t 10t 15t 

0-3 50 80 50 160 180 40 80 120 260 50 170 340 410 

3-5 120 190 120 320 380 90 180 340 420 220 430 740 850 

5-7 200 310 270 670 760 170 360 640 780 410 770 1120 1230 

7-9 300 480 360 930 1170 290 500 1080 1410 680 1140 1490 2120 

9-12 410 750 610 1270 1850 440 730 1580 2320 1200 1690 2160 3270 

12-15 530 1100 850 1720 2760 670 960 2350 3260 1440 2230 2640 4450 

 

 

B - Demais fatores virtuais (*10-3) 
 

Tipo de Veículo Tipo da  Superfície de Rolamento 

 Pavimentada  Reves timento 
Primário 

Terra  

CURVAS HORIZONTAIS    

Carros  de Pas s eio 100 100 100 

Caminhões  e Ônibus  40 40 40 

LOMBADAS E DEPRESSÕES    

Carros  de Pas s eio 100 100 100 

Caminhões  e Ônibus  40 40 40 

PONTES ESTREITAS    

Carros  de Pas s eio 190 150 130 

Caminhões  e Ônibus  50 50 50 

RESISTÊNCIAS LATERAIS    

Leve -Todos  os  Veículos  100 100 100 

Média  -Todos  os  Veículos  180 180 180 

Pes ada  -Todos  os  Veículos  320 320 320 

 

C- Tipo e condição da superfície de rolamento (*10-3) 
 
C.1 - Rodovia pavimentada 
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Tipo de Veículo 
Condição da Superfície 

Boa Regular Ruim 

Carro de Passeio  0 40 100 

Ônibus  0 10 80 

Caminhão Médio 

0t 0 30 100 

5t 0 80 150 

7t 0 100 170 

Caminhão Pesado 

0t 0 70 120 

5t 0 70 140 

10t 0 100 210 

15t 0 110 260 

Semirreboque 

0t 0 50 80 

7t 0 160 240 

15t 0 100 260 

20t 0 120 270 

 
 

C.2- Rodovia em revestimento primário 
 

Tipo de Veículo 
Condição da Superfície 

Boa Regular Ruim 

Carro de Passeio  120 130 360 

Ônibus  240 270 350 

Caminhão Médio 
0t 180 240 230 

5t 290 410 470 

7t 390 430 510 

Caminhão Pesado 

0t 210 210 340 

5t 270 330 410 

10t 350 400 520 

15t 410 470 590 

Semirreboque 

0t 140 200 260 

7t 270 420 480 

15t 370 440 580 

20t 460 540 530 
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C.3 - Rodovia em terra 
 

tipo de Veículo 
Condição da Superfície 

Boa Regular Ruim 

Carro de Passeio  240 260 620 

Ônibus  480 530 640 

Caminhão Médio 

0t 360 400 460 

5t 580 610 650 

7t 780 810 850 

Caminhão Pesado 

0t 420 490 560 

5t 540 590 660 

10t 700 710 830 

15t 820 830 920 

Semirreboque 

0t 280 350 440 

7t 540 680 720 

15t 740 780 900 

20t 920 960 990 

 

2 - Velocidade média dos veículos em fluxo livre (Km/h) 
 

Tipo de Veículo 

Pavimentada Revestimento Primário Terra 

Fácil 

0-1% 

Médio 

1-2% 

Difícil 

〉 2% 

Fácil 

0-1% 

Médio 

1-2% 

Difícil 

〉 2% 
Fácil Médio 

Difíci
l 

Semir-
reboque 

0t 75,0 59,2 36,7 63,0 58,2 40,5 50,0 42,1 34,9 

7t 64,0 50,3 40,0 44,5 41,0 34,5 44,5 37,2 30,0 

15t 51,0 40,1 38,6 43,0 39,6 27,5 29,0 24,3 20,1 

-20t 43,2 34,0 27,2 30,2 27,2 23,3 25,6 21,5 17,8 

Caminhão 

Pesado 

0t 72,0 74,0 62,9 65,0 60,5 45,6 46,0 38,5 31,8 

5t 67,0 58,2 50,7 63,0 52,7 42,5 40,0 33,5 27,7 

10t 54,0 41,0 40,0 44,5 36,1 20,1 32,0 26,8 22,2 

15t 43,2 34,0 27,2 30,2 27,0 23,3 25,7 21,5 17,8 

Caminhão 

Médio 

0t 73,5 70,0 60,7 61,5 60,5 40,3 50,5 45,2 39,4 

5t 62,5 51,6 36,2 54,1 53,5 34,3 36,5 32,7 28,5 

7t 56,9 47,0 31,0 46,3 45,8 31,2 28,6 25,6 22,3 

Carro de 

Passeio 

 
91,2 80,5 65,8 68,0 65,8 60,7 50,0 45,0 40,0 

Ônibus  79,3 69,0 51,4 65,0 59,5 44,3 39,7 38,8 29,5 

 
FONTE: Manual de Custo de Operação do DNER. 
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3 - Tabela de valores de X em % 
 

Rampa Carro Ônibus 
Caminhão 

Médio Pesado S. Reboque 

Xo 

X’o 0 100 100 100 100 100 

X1 +3 95 83 89 90 86 

X’1 -3 99 98 96 98 93 

X2 +5 86 60 68 73 65 

X’2 -5 92 88 85 86 77 

X3 +7 75 35 40 45 46 

X’3 -7 83 79 60 66 62 

X4 +9 67 30 25 31 36 

X’4 -9 78 75 51 55 57 

X5 +12 53 20 17 16 25 

X’5 -12 67 65 43 44 45 

X6 +15 53 20 17 16 25 

X’6 -15 67 65 43 44 45 

(+) →Rampa 
(-)→Contrarrampa 
x =% em relação à velocidade no plano 
 

4 – Fatores virtuais de correção segundo a velocidade-rampas (*10-3) 
 
4.1 - Caminhão pesado com 5t 
 

Rampas 
Velocidade (Km/h) 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

0% 920 510 210 60 10 0 70 170 170 170 

3% 930 480 240 70 20 20 40 40 40 40 

5% 1050 360 160 40 10 10 10 10 10 10 

7% 1190 290 80 0 0 0 0 0 0 0 

9% 1330 200 0 0 0 0 0 0 0 0 

12% 1530 70 0 0 0 0 0 0 0 0 

15% 1720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
4.2 - Caminhão pesado com 10t 

Rampas 
Velocidade (Km/h) 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

0% 730 380 140 40 0 20 140 200 200 200 

3% 930 450 120 10 50 50 50 50 50 50 

5% 1160 250 80 0 0 0 0 0 0 0 

7% 1000 90 0 0 0 0 0 0 0 0 

9% 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12% 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15% 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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4.3 - Caminhão pesado com 15t 
 

Rampas 
Velocidade (Km/h) 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

0% 590 300 120 30 0 90 240 390 390 390 

3% 740 350 50 20 60 60 60 60 60 60 

5% 600 240 30 0 0 0 0 0 0 0 

7% 460 170 0 0 0 0 0 0 0 0 

9% 330 120 0 0 0 0 0 0 0 0 

12% 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

5 - Fatores virtuais de correlação sendo a velocidade - contrarrampas (* 10-3) 
 
5.1 - Caminhão pesado com 5t 
 

Contrar- 
rampas 

Velocidade (Km/h) 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

0% 920 510 210 60 10 0 70 170 170 170 

3% 1750 650 280 100 -20 0 40 200 200 100 

5% 1650 620 250 80 -30 -30 10 180 180 180 

7% 1550 500 140 -30 -120 -130 -100 -100 -100 -100 

9% 1450 340 -20 -200 -280 -300 -260 -260 -260 -260 

12% 1300 120 -260 -420 -500 -520 -520 -520 -520 -520 

15% 1150 -120 -500 -650 -730 -750 -750 -750 -750 -750 

5.2 - Caminhão pesado com 10t 
 

Contrar- 
rampas 

Velocidade (Km/h) 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

0% 730 380 140 40 0 20 140 200 200 200 

3% 1380 530 230 90 20 0 -50 -50 -50 -50 

5% 1270 430 100 0 -80 -100 -40 -40 -40 -40 

7% 1050 200 -120 -250 -350 -350 -290 -290 -290 -290 

9% 790 -90 -420 -540 -620 -620 -570 -570 -570 -570 

12% 400 -460 -850 -960 -1020 -1030 -1030 -1030 -1030 -1030 

15% 0 -860 -1260 -1470 -1950 -1960 -1960 -1960 -1960 -1960 

 

5.3 - Caminhão pesado com 15t 
 

Contrar- 
rampas 

Velocidade (Km/h) 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

0% 590 300 120 30 0 60 240 390 390 390 

3% 1200 360 90 0 -20 20 90 180 180 180 

5% 1140 320 40 -50 -70 -40 40 40 40 40 
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7% 930 110 -150 -250 -280 -240 -150 -150 -150 -150 

9% 680 -150 -420 -520 -530 -500 -420 -420 -420 -420 

12% 300 -530 -800 -900 -920 -890 -890 -890 -890 -890 

15% -80 -930 -1200 -1300 -1310 -1280 -1280 -1280 -1280 -1280 

 

6 - Tabela de fatores virtuais de correção segundo a velocidade (* 10-3)  
- Rodovia revestimento primário - condições boas 

 

Tipo de Veículo 
Velocidade (Km/h) 

 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 

Carro de Passeio  990 760 530 240 210 80 20 10 10 20 80 

Ônibus  270 130 40 20 0 30 80 80 80 80 80 

Caminhão Médio 

0t 1170 680 320 90 0 30 100 310 310 310 310 

5t 820 430 140 20 50 320 320 320 320 320 320 

7t 590 280 50 10 240 240 240 240 240 240 240 

Caminhão 
Pesado 

0t 1070 560 260 70 0 20 120 300 300 300 300 

5t 870 460 180 60 0 60 180 380 380 380 380 

10t 590 280 120 20 20 100 290 290 290 290 290 

15t 410 180 30 10 110 110 110 110 110 110 110 

Semirreboque 

0t 710 410 180 30 0 30 90 90 90 90 90 

7t 540 300 90 0 60 210 210 210 210 210 210 

15t 590 220 30 40 240 240 240 240 240 240 240 

20t 280 100 10 40 40 40 40 40 40 40 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SISTEMAS DE TRANSPORTES – 2018-1 

 296 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROF. AMIR MATTAR VALENTE  

297 

 

ANEXO VII 

LINHAS POINT-TO-POINT P2P E HUB-AND-SPOKE (H&S) 
 
Point-to-point (P2P) 

Número de linhas (rotas) para ligar n aeroportos (destinos): 

���
�2���3 = �2� − 132  

Exemplos:  

a) para  ligar 10 aeroportos (destinos), o número total de linhas (rotas) seria: 

� = 10 
��������� 2<������3 ���
�2���3 = X�2X�UX3�   →  ���
�2���3 = X��UX��   →  ���
�2���3 = ���   →  ���
�2���3 =  45 

Seriam necessárias 45 l inhas (rotas) para ligar 10 aeroportos (destinos) 

 

Exercício (Point-to-point), com resolução através de matriz: 

1) Na situação Point-to-Point (P2P) 

Para  l igar 8 aeroportos (destinos), o número total de l inhas (rotas) seria: 

O  D  1 2 3 4 5 6 7 8 
1 -- L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 

2 L1 -- L8 L9 L10 L11 L12 L13 

3 L2 L8 -- L14 L15 L16 L17 L18 

4 L3 L9 L14 -- L19 L20 L21 L22 

5 L4 L10 L15 L19 -- L23 L24 L25 

6 L5 L11 L16 L20 L23 -- L26 L27 

7 L6 L12 L17 L21 L24 L26 -- L28 

8 L7 L13 L18 L22 L25 L27 L28 -- 

 
Teremos 28 (vinte e oito) linhas (rotas) 
 

 

Hub-and-Spoke (H&S) 

Número de linhas (rotas) para ligar n aeroportos (destinos): ���
�2�& 3 = n-1 

Exemplo: para  ligar 10 aeroportos (destinos), o número total de linhas (rotas) seria: � = 10 
��������� 2<������3 ���
�2�& 3 = n-1  →  ���
�2�& 3 = 10-1  →  ���
�2�& 3 = 9    
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Seriam necessárias 9 l inhas (rotas) para ligar 10 aeroportos (destinos) 

Exercício (Hub-and-spoke) com resolução através de matriz: 

2) Na situação Hub-and-Spoke (H&S) 

Conectar 8 (oito) aeroportos (destinos): 

O       D 1 (HUB) 2 3 4 5 6 7 8 

1 (HUB) -- L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 

2 L1 --       

3 L2  --      

4 L3   --     

5 L4    --    

6 L5     --   

7 L6      --  

8 L7       -- 

 
 
Teremos 7 (sete) linhas (rotas). 
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ANEXO VIII 
 
 

SISTEMAS DE AMORTIZAÇÃO (SAC E PRICE) 
 
Quando se adquire uma dívida, seja um empréstimo ou um financiamento, exi s tem 

várias formas para o pagamento desta dívida, normalmente conhecidas como sistemas 

de amorti zação.  
 

Ci tamos  os  dois  principa is  s i s temas  exis tentes : 

 

• Sistema SAC – Conhecido como Sis tema de Amorti zação Cons tante que é 

caracterizado por pagamentos  mens a is  decres centes , que embutem uma 

amorti zação cons tante. 

 

• Tabela PRICE – Chamado de Sistema de Prestações  Fixas , caracteri za -s e por 

pagamentos  mens a is  igua is , embutindo uma amorti zação cres cente. 

Nos  dois casos, o cálculo obedece aos princípios dos juros compos tos  e que incidem 

s obre o s a ldo devedor, que corres ponde a : 

 

Saldo devedor = dívida inicial – amortizações pagas 

 
Comparativo Price x SAC 
 
A Tabela  SAC pos s ui  pres tações  decres cente e é normalmente uti l i zada  nos  

financiamentos  de imóveis . 
 

Já  a  Tabela Price, utilizada em financiamentos de veículos, caracteriza-se pelo valor fixo 

das  pres tações . 
 
Exemplo: 
 
Cons ideremos um va lor financiado = 100.000,00; Juros  = 5% (ao mês); Número de 

Parcelas = 12. 

 
Veri ficamos, como regra geral, que as prestações iniciais na SAC são bem maiores que 

na  PRICE, mas vão decrescendo até atingirem valores bem inferiores ao da PRICE. 

 
  

Evolução do Saldo Devedor 

Na tabela SAC o s aldo devedor reduz de forma linear, enquanto na PRICE, as primeiras 
pres tações tem pouco efeito na redução do s aldo devedor: 



SISTEMAS DE TRANSPORTES – 2018-1 

 300 
 

 

Prestações, Juros, Amortizações e Saldo Devedor 
 

# 
PRICE SAC 

Prestação Amortização Juros Saldo 
Devedor 

Prestação Amortização Juros Saldo 
Devedor 

0    100.000,00    100.000,00 

1 11.282,54 6.282,54 5.000,00 93.717,45 13.333,33 8.333,33 5.000,00 91.666,66 

2 11.282,54 6.596,66 4.685,87 87.120,79 12.916,66 8.333,33 4.583,33 83.333,33 

3 11.282,54 6.926,50 4.356,03 80.194,28 12.500,00 8.333,33 4.166,66 75.000,00 
4 11.282,54 7.272,82 4.009,71 72.921,46 12.083,33 8.333,33 3.750,00 66.666,66 

5 11.282,54 7.636,46 3.646,07 65.284,99 11.666,66 8.333,33 3.333,33 58.333,33 

6 11.282,54 8.018,29 3.264,24 57.266,70 11.250,00 8.333,33 2.916,66 50.000,00 
7 11.282,54 8.419,20 2.863,33 48.847,49 10.833,33 8.333,33 2.500,00 41.666,66 

8 11.282,54 8.840,16 2.442,37 40.007,33 10.416,66 8.333,33 2.083,33 33.333,33 

9 11.282,54 9.282,17 2.000,36 30.725,15 10.000,00 8.333,33 1.666,66 25.000,00 
10 11.282,54 9.746,28 1.536,25 20.978,87 9.583,33 8.333,33 1.250,00 16.666,66 

11 11.282,54 10.233,59 1.048,94 10.745,27 9.166,66 8.333,33 833,33 8.333,33 

12 11.282,54 10.745,27 537,26 0,00 8.750,00 8.333,33 416,66 0,00 

∑ 135.390,49 99.999,99 35.390,49  132.500,00 99.999,99 32.500,00  
         

 
Fonte: http://fa za conta .com/fina ncia mentos-ta bela -price-sa c.htm  

 


