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Introdução

O conceito de

infraestrutura é um dos pilares

da sociedade, por estar

diretamente ligada à economia,

desenvolvimento social e bem

estar das pessoas [1]. Em

outras palavras, a civilização se

mantém através de alguns

serviços essenciais, sendo

esses: Transportes,

saneamento, energia,

telecomunicações e meio

ambiente [5].

O Mecanismo de

Building Information Modeling

pode ser definido como a

representação virtual em três

dimensões das características

de uma edificação e é

fortemente utilizado na

indústria da construção [11].

Os Sistemas de

Informações Geográficas(SIG),

por sua vez, fornecem

informações com localizações

geográficas e são capazes de

analisar dados espaciais [4], a

ferramenta SIG possui

praticamente as mesmas

características que os outros

sistemas de informação.

Nesse contexto, este

documento tem como objetivo

integrar as tecnologias BIM e

SIG, a fim de, aplicá-las em

uma situação real através de

uma pesquisa de campo em

algumas rotatórias do anel

viário da cidade de Limeira,

SP, buscando estabelecer uma

metodologia para a análise dos

congestionamentos.

Resultados e Discussões

Nessa etapa do trabalho,

utilizamos os softwares Agisoft

PhotoScan Professional e Aimsun

com a finalidade de estudar as

informações contidas nas imagens

que foram captadas pelo drone

Mavic Pro.

Conclusões

O trabalho apresentado aqui

cumpriu seus objetivos, como fora

previsto anteriormente, mostrando a

relevância da utilização de drones e

de tecnologias computacionais como

Building Information Modeling (BIM) e

Sistemas de Informações Geográficas

(SIG) na análise e monitoramento do

fluxo de veículos.
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Metodologia

As rotatórias

selecionadas foram avaliadas em

momentos específicos através de

imagens coletadas com o drone

Mavic Pro. A geometria do

terreno, por sua vez, foi levantada

com o laser scanner para criação

do modelo 3D. Os dados foram

tratados em uma plataforma

BIM(Agisoft) e uma

SIG(ArcMap), com o objetivo de

criar melhorias contínuas no fluxo

de veículos do município de

Limeira.

figura 1: tratamento de fotos georreferenciadas

fonte: Franco Leone Antunes , 02 de abril de 2022.

figura 3: simulação no Aimsun

fonte: Franco Leone Antunes, 30 de 

julho 2022

figura 2: imagem capturada pelo 

drone

fonte: Franco Leone Antunes, 18 de 

fevereiro 2022



Resumo

A infraestrutura dos transportes é um dos pontos críticos da sociedade atual, por estar 

diretamente ligada à economia, desenvolvimento social e bem estar das pessoas. Entretanto, há uma 

série de problemas relacionados ao fluxo de veículos dentro das cidades em função do mau 

planejamento urbano. Isso porque, as cidades não crescem de forma diretamente proporcional à 

quantidade de veículos comprados todo ano. Atualmente, tecnologias computacionais, como Building 

Information Modeling (BIM) e Sistemas de Informações Geográficas (SIG) constituem importantes 

ferramentas para analisar e monitorar problemas de fluxo de veículos. Este trabalho visou aplicar as 

ferramentas BIM e SIG para análise de performance de algumas rotatórias do anel viário da cidade de 

Limeira, SP, visando constituir uma metodologia para a avaliação de congestionamentos. A 

metodologia empregada parte de uma pesquisa de campo e um levantamento fotográfico e modelagem 

das informações das rotatórias selecionadas, aplicando ferramentas inicialmente empregadas na área de 

arquitetura, engenharia, construção e operação (AECO).

Área de estudo

A fim de estudar o tráfego da cidade de Limeira, obtivemos o shapefile - que segundo a 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) pode ser traduzido do inglês como arquivo de 

forma geométrica - da Cidade de Limeira, SP, com a prefeitura municipal. Em posse desse shapefile e 

utilizando o software ArcMap - uma tecnologia do tipo SIG versão 10.8 - tratamos esse shapefile com, 

o intuito de destacar o corredor anel viário de Limeira e as rotárias selecionadas para o 

desenvolvimento dessa pesquisa, como podemos ver na figura 1: 
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figura 4 : Shapefile da cidade de Limeira, São Paulo.

fonte: Franco Leone Antunes, 06 de abril de 2022
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figura 5: padronização das rótulas 

fonte: Franco Leone Antunes, 10 de julho de 2022

figura 6: classificação das rotatórias da cidade de Limeira 

fonte: Franco Leone Antunes, 03 de junho de 2022

Padronização dos tipos de rotatórias conforme suas rótulas e sinalização

O Manual de Projeto de Interseções no DNIT(2005) disponibiliza uma série padronizada de 

modelos de rotatórias, baseadas no diâmetro máximo da ilha central, no modelo de travessia, sendo 

em nível ou não e na classificação de rotatórias semaforizadas ou não. Com base nessas, foram 

elaborados vários modelos de rotatórias, como mostrado na figura 2, a fim de padronizar o estudo 

em questão e ilustrar os modelos de rotatórias. De acordo com o DNIT(2005) existem diferentes 

modelos de rotatórias, cada um deles aplicado segundo diferentes condições de trânsito, como: 

velocidade da via, classificação da via e volume de tráfego. Essa etapa do estudo, por sua vez, teve 

como finalidade ilustrar a classificação das rotatórias utilizando o sistema viário da cidade de 

Limeira, que é o nosso material de estudo.

O Manual de Projeto de Interseções, documento publicado no Rio de Janeiro em 2005 pelo 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES classifica as 

rotatórias conforme o tamanho de sua ilha central da seguinte maneira:

Classificação:

1. mini-rótulas: aproximadamente 15m de diâmetro - Mini

2. rótulas-compactas 30 a 35m de diâmetro - Média

3. grandes rótulas: ordem de 50 a 150m de diâmetro - Macro



Regulamentação para a utilização de drones.

Para a realização deste estudo, utilizamos um drone do tipo MAVIC PRO, 

conforme mostrado na figura 16. Contudo, antes de realizarmos a análise do trecho de 

fato, é importante destacar que os drones são aeronaves não tripuladas que são utilizadas 

para fins recreativos e comerciais. As naves não tripuladas seguem os regulamentos da 

ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), DECEA (Departamento de Controle do 

Espaço Aéreo) e ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações). 
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Obtenção das imagens 

Durante o seu voo, o drone capturou 121 fotografias georreferenciadas, 

fotografias essas que foram tratadas posteriormente para gerar um ortomosaico que 

contempla toda a região capturada durante o voo do equipamento Mavic Pro.

Com os documentos legais em mãos e na posse dessas informações, realizamos a 

análise da rotatória que conecta a Rodovia Limeira-Piracicaba e o Anel Viário da cidade 

de Limeira e o Centro de Limeira. 

figura 07: Ponto de decolagem/pouso do drone

fonte: Franco Leone Antunes, 2022

figura 08: CRTL+DJI conectado ao drone

fonte: Franco Leone Antunes, 21 de fevereiro de 2022 



Conclusões

O trabalho apresentado aqui

cumpriu seus objetivos, como fora

previsto anteriormente, mostrando a

relevância da utilização de drones e

de tecnologias computacionais como

Building Information Modeling (BIM)

e Sistemas de Informações

Geográficas (SIG) na análise e

monitoramento do fluxo de veículos.

Os resultados obtidos aqui

ressaltam a relevância da utilização de

tecnologias computacionais em obras

voltadas para infraestruturas e

principalmente para infraestrutura de

transportes, isso porque, o modelo

padronizado das vias, interseções e

rotatórias facilita a aplicabilidade dos

métodos computacionais.

Os softwares ArcMap, Agisoft

Photoscan Professional e Aimsun

foram de extrema relevância para o

desenvolvimento do trabalho, isso

porque, quando utilizados de forma

combinada, esses softwares possuem

uma enorme capacidade de simulação,

análise e controle de espaço e do fluxo

de veículos.

Para trabalhos futuros

recomenda-se a execução de mais

voos com os drones, com a finalidade

de simular diversas situações de fluxo

de veículos, garantindo assim, uma

previsão mais assertiva nas situações

de congestionamentos de veículos. O

que, consequentemente facilita os

estudos de aplicação de ferramentas

empregadas na área de arquitetura,

engenharia, construção e operação

(AECO).

Simulação de Tráfego com 

AimSun

Com as ortofotos adquiridas no 

agisoft realizamos uma simulação 

para a rotatória estudada nesse 

documento, o software AimSun 

fornece mecanismos capazes de 

simular o volume de tráfego em um 

ponto geográfico.

Através da simulação, 

pudemos avaliar o volume de tráfego 

da rotatória e projetar alguns cenários 

futuros para esse trecho.
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