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RESUMO 
 

MOREIRA, A. N. H. Geoprocessamento aplicado ao estudo de roteirização do 
transporte canavieiro. 2015. 61f. Dissertação (Mestrado em Agronomia: Solo e Água) –
Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2015. 1 
 

Para garantir a moagem da cana-de-açúcar é necessário que as fases da colheita 
ou a logística CCT (Corte, carregamento e transporte) sejam eficientes, estando em 
constante operação e interação, pois em período de safra, as usinas trabalham 
ininterruptamente. Qualquer atraso na entrega ocasionará prejuízos na produção e, 
consequentemente, aumento do custo. Estimativas apontam que apenas o CCT é 
responsável por 30% do custo de produção e 12% destes são representados pelo transporte. 
O transporte canavieiro envolve diversos tipos de custos, entre eles, o custo de frete e os 
custos variáveis (consumo de combustível, manutenção e desgaste dos pneus). Caminhos 
mais curtos são comumente escolhidos como a melhor opção de rota, entretanto, algumas 
variáveis como os tipos de estradas (qualidade) e frotas (particulares ou terceiros) não são 
considerados na tomada de decisões. As determinações de rotas são obtidas de maneira 
rudimentar ou são negligenciadas, não sendo empregados métodos que demonstram 
informações específicas de cada trajeto. Neste trabalho, elaborou-se um Sistema de 
Informação Geográfica (SIG) para a roteirização do transporte canavieiro. Para construção 
da base de dados da malha viária, empregou-se uma cena de imagem orbital do sensor OLI, 
a bordo do satélite Landsat 8. Para esta finalidade foi gerada uma composição colorida com 
as bandas 6, 5 e 4 (RGB654), sendo realizada fusão e filtragem para possibilitar a 
observação e vetorização das estradas e carreadores. Após gerado o arquivo, os vetores 
foram submetidos ao modelo Arco-Nó, dividindo-os em segmentos. Em seguida, o SIG foi 
alimentado com atributos coletados em campo e dados referenciados na literatura, visando 
a classificação da rede quanto à declividade e ao desempenho operacional, sendo criadas 
impedâncias e restrições na rede viária, com o objetivo de que o roteirizador simulasse as 
rotas de interesse com informações fidedignas. Os cenários foram sistematizados baseados 
em dois critérios: desempenho operacional e a menor distância. Observou-se que 96% das 
estradas apresentam declividades inferiores a 5%, o que favorece o cultivo e o transporte da 
cana-de-açúcar. Por outro lado, 94% das estradas foram classificadas como terciárias. 
Apesar do maior índice de estradas com baixa qualidade, a disposição espacial das estradas 
primárias e secundárias proporcionou que os resultados entre os critérios não fossem 
discrepantes e que na maioria dos percursos, o tempo do critério de melhor desempenho 
operacional fosse menor comparado ao de menor distância. Ainda, verificou-se que os 
custos de transporte analisados não diferiram significativamente e o tráfego em estradas 
com melhor qualidade pode reduzir Custo de Reparo e Manutenção (CRM) de forma 
expressiva. Assim, o estudo apresentou que existem duas vertentes na escolha da melhor 
rota e que essa escolha está associada às variáveis da empresa. 
 
Palavras-chave: Logística de transporte, estradas rurais, SIG. 
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ABSTRACT 

MOREIRA, A. N. H. Geoprocessing applied to the routing study the sugarcane 
transportation . 2015. 61f. Dissertation (Master in Agronomy: Soil and Water) – Escola de 
Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2015. 1  
 

To ensure the grinding of cane sugar is necessary for the stages of harvest or 
CCT logistics (Cut, loading and transportation) are efficient, being in constant operation 
and interaction, as in harvest period, the plants work uninterruptedly. Any delay in delivery 
will result in production losses and hence increased cost. Estimates suggest that only the 
CCT is responsible for 30% of the cost of production and 12% are represented by the 
transport. The sugarcane transport involves several types of costs, including the cost of 
freight and variable costs (fuel consumption, maintenance and tire wear). Shortest paths are 
commonly chosen as the best route option, however, some variables such as the types of 
roads (quality) and fleet (individuals or third parties) are not considered in decision making. 
Routes measurements are obtained from rudimentary way or are neglected, not being 
employed methods that demonstrate specific information path. In this work, elaborated a 
Geographic Information System (GIS) for routing the sugarcane transportation. For 
construction of the road network database, we used an orbital OLI scene image sensor on 
board the Landsat 8. To this end, we generated a color composite with the bands 6, 5 and 4 
(RGB654), and performed fusion and filtering to enable observation and vectorization of 
roads and carriers. After the generated file, the vectors were submitted to the Arc-node 
model, dividing them into segments. Then, the GIS was fed attributes collected in the field 
and data reported in the literature in order to network classification concerning slope and 
operational performance, being created impedances and restrictions on the roads, in order 
that the routing simulated of interest to reliable information. The scenarios were organized 
based on two criteria: operational performance and is less. It was observed that 96% of the 
roads have steepness less than 5%, favoring the cultivation and transportation of cane 
sugar. Moreover, 94% of the roads are classified as tertiary. Despite the higher index roads 
with low quality, the spatial arrangement of the primary and secondary roads provided that 
the results were not among the conflicting criteria and in most pathways, the best operating 
performance criterion time was shorter compared to the shortest distance. Still, it was found 
that the analyzed transport costs did not differ significantly and traffic on roads with better 
quality can reduce cost Repair and Maintenance (CRM) significantly. Thus, the study 
showed that there are two aspects in choosing the best route and that this choice is related 
to the company's variables. 

 
Key words: Transportation logistics, rural roads, GIS. 
 
 



 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O estado de Goiás apresentou um grande crescimento na produção de cana-de-

açúcar nos últimos anos, principalmente no período de 2005 à 2010, tanto no número de 

usinas quanto nas áreas cultivadas em cada usina (Sauer & Pietrafesa, 2012). O aumento nas 

áreas cultivadas tem exigindo a busca de matéria prima em distâncias cada vez maiores, 

exigindo a reformulação nas rotinas de trabalho, sobretudo quanto ao transporte, fazendo 

com que a malha de estradas tenha um papel fundamental no processo decisório na escolha 

das rotas. 

A distância das áreas de cultivo até a usina pode, em alguns casos, ser maior do 

que 50 km, o que faz com que o custo de transporte seja um fator expressivo nos custos 

totais de produção. Outro fator de grande importância neste contexto é a qualidade das 

estradas, em sua grande maioria não pavimentadas, muitas vezes apresentando limitações 

para o tráfego de cargas pesadas, além de estarem sujeitas a variação de qualidade devido à 

sazonalidade climática. 

De acordo com Caixeta et al. (1998), o corte, o carregamento e o transporte da 

cana representam 30% do custo de produção e, somente o transporte equivale a 12% desse 

total. Segundo SETCESP (2014), o tráfego em estradas de melhor qualidade pode resultar 

na redução de até 20% nos custos variáveis. 

A escolha de trajetos mais curtos, de melhor qualidade ou que permitam o 

desenvolvimento de maiores velocidades nem sempre é uma tarefa simples e a definição do 

trajeto a ser seguido pelos veículos, principalmente os que transportam a cana colhida, é 

fundamental para a eficiência do transporte. A tomada de decisão quanto a esta escolha tem 

sido facilitada por meio do uso da informação espacial e por meio do uso de Sistemas de 

Informações Geográficas (SIG's), os quais desempenham um papel relevante na construção 

de modelos e no processo da análise de problemas pela localização espacial da informação. 

Esse sistema possibilita o armazenamento e a manipulação das informações utilizando 

vários tipos de formatos de dados, podendo ser aplicado em diversas áreas do conhecimento.
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A realização do mapeamento da malha de estradas, sua categorização quanto à 

trafegabilidade e a junção desta a um sistema de roteamento pode facilitar a escolha por um 

ou outro trajeto, resultando em redução de custos para o setor de transporte, tanto no valor 

direto da remuneração pelo transporte quanto no custo de manutenção da frota. Este 

mapeamento também pode facilitar a escolha de estradas ou trechos para serviços de 

manutenção, o que pode reduzir os custos de serviços, uma vez que estes se mostram 

elevados tendo em vista, principalmente, a elevada carga a que essas vias estão sujeitas. 

A má qualidade da estrada interfere no desempenho operacional dos veículos, 

acarretando menor desempenho de velocidade, demora no escoamento da produção e a 

impossibilidade de tráfego, devido à presença, principalmente, de processos erosivos e 

atoleiros, resultantes da ausência de estruturas que permitam a drenagem da água do leito. 

A implantação de melhorias nos projetos de rotas necessita do estudo técnico, 

em que sejam considerados fatores como a geometria horizontal e os tipos de superfícies das 

pistas de rolamento. Nesse contexto, os SIGs se destacam como um poderoso aliado na fase 

de planejamento, uma vez que possibilitam a organização de informações correlatas sob a 

forma de base de dados espaciais, disponibilizando uma grande quantidade de recursos 

avançados para simulação e otimização.  

Desse modo, a aplicação dessa técnica e as possibilidades de padronização e 

sistematização podem melhorar as condições atuais e futuras, por meio do uso de planos 

com critérios preestabelecidos na determinação da melhor rota para o transporte dessa 

cultura. Outro aspecto importante desse sistema é a possibilidade de atualização constante 

(monitoramento) das informações em relação à malha viária que integra as áreas de plantio. 

Além disso, também permite a agilidade no processo de comunicação, facilitando a 

circulação de maneira dinâmica e abrangente. 

Neste sentido, este trabalho teve por objetivos a construção de um modelo 

digital da malha de estradas em uma usina de álcool e açúcar e a sua utilização para realizar 

estudos de roteirização visando a análise da distância, do tempo de deslocamento e do 

desempenho operacional entre o carregamento e descarregamento da cana colhida



 
 

 
 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 A IMPORTÂNCIA DA CANA-DE-AÇÚCAR 

 

A cana-de-açúcar chegou ao Brasil em 1520, logo após a vinda dos portugueses. 

Essa planta conhecida como Saccharum officinarum L. é a matéria prima utilizada na 

confecção de dois produtos essenciais para a economia mundial: o açúcar, produto 

indispensável para alimentação humana e o álcool, usado como combustível e na produção 

de bebidas alcoólicas, como a cachaça, o vinho e a cerveja (Nova Cana, 2014). Atualmente, 

o Brasil lidera o ranking de produção de açúcar e é o maior exportador de etanol do planeta. 

Na Figura 1 observa-se as principais regiões produtoras de cana-de-açúcar. 

 

 
Figura 1. Concentração da produção de cana-de-açúcar mundial (fonte: Nova Cana, 2014). 

 

Atualmente, no contexto mundial, o etanol é visto como uma das principais 

fontes de bioenergia, apresentando-se como alternativa eficiente e pouco agressiva ao 

ambiente, mostrando-se eficiente em substituição ao petróleo. 
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2.2 O TRANSPORTE DA CANA-DE-AÇÚCAR 

 

Nas últimas décadas, o setor canavieiro tem garantido destaque na agricultura 

brasileira devido ao seu processo de pesquisa e desenvolvimento. Importante para a 

economia nacional, as usinas de cana-de-açúcar procuram adequar-se a esse cenário por 

meio de inovações, como a melhor opção para a integração dos setores agrícola e industrial. 

Em razão da competitividade no setor, é necessário implantar algumas técnicas, 

equipamentos e recursos que melhorem o planejamento e o controle da produção (Yamada, 

1999). 

Cochran & Whitney (1977) consideraram alguns fatores em seus estudos no que 

concerne ao planejamento de um sistema de transporte de cana-de-açúcar, sendo eles: 

• Capacidade de carregamento; 

• Número de equipamentos de transporte; 

• Capacidade de carga de cada equipamento de transporte; 

• Distância do campo até a indústria; 

• Velocidade média dos equipamentos de transporte; 

• Tempo gasto para o descarregamento na usina. 

Entre as inovações, Eid (1996) destaca a aplicação de novas estratégias 

gerenciais para o transporte da cana e sua relevância para o aprimoramento dos sistemas 

logísticos, pois são fundamentais para a melhoria da eficiência operacional das usinas 

canavieiras. Um problema importante nesse sistema é como coordenar o transporte do 

campo até a indústria, adequando e suprindo a demanda necessária da área industrial 

(Iannoni & Morabito, 2002).   

O transporte é um dos principais fatores para o ciclo da colheita, que necessita 

de planejamento e monitoramento, por ser um processo caracterizado por envolver custos 

elevados. De acordo com a Volvo (2009), os custos operacionais no transporte canavieiro 

são divididos em Fixos e Variáveis. Os Custos Fixos são representados pelo capital 

investido, a depreciação, salários, impostos e seguros e custo administrativo. Nos Custos 

Variáveis, destacam-se o consumo de combustível, a manutenção do veículo e o desgaste 

dos pneus. Segundo a SETCESP (2014), o simples fato de trafegar em estradas de melhores 

qualidades, resulta na redução dos custos variáveis em até 20%.  

Na Figura 2 é apresentada a distribuição típica dos custos no transporte 

canavieiro observada pela Volvo (2009), no acompanhamento do desempenho na jornada de 
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trabalho de um caminhão FH 520 Trator, composição Rodotrem, com carga líquida de 65 

ton. Esse modelo operou 24 horas diariamente, durante 7 dias, em uma abrangência de 

distância de transporte de 25 km. 

 

 

Figura 2. Distribuição típica dos custos no transporte canavieiro (fonte: Volvo, 2009). 

 

Em relação ao Custo de Reparo e Manutenção (CRM) dos caminhões 

canavieiros, Banchi et al. (2009) desenvolveram equações potenciais para obter o CRM 

acumulado. Nesse sentido, foram estudados 317 conjuntos de vários modelos e marcas em 

18 unidades sucroalcooleiras. Esses conjuntos foram separados em 4 grupos em função da 

faixa de potência e a carga potencial. Observados na Tabela 1, o estudo agregou ainda 

índices de deflação IPA-DI (Índice de Preços por Atacado-Disponibilidade Interna) de 

veículos pesados para transporte da Fundação Getúlio Vargas (FGV).  

 

Tabela 1. Coeficientes das equações do Custo de Reparo e Manutenção acumulado (CRM)             
por faixa de potência e carga no transporte canavieiro 

Caminhões Canavieiros CRM Acumulado (R$) 
Grupos Faixa de potência (cv) Carga Potencial (t) Termo "a" Termo "b" R² 

I 238 - 379 40 0,00467 1,39101 0,839 
II 380 - 419 50 0,00084 1,51468 0,863 
III 420 - 459 75 0,00305 1,42150 0,865 
IV 460 - 520 90 0,01983 1,27557 0,474 

Fonte: Adaptado de Banchi et al. (2009). 
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2.2.1 O sistema de Corte, Carregamento e Transporte – CCT 

 

O ciclo da colheita de cana-de-açúcar compreende desde a entrada do caminhão 

na área da usina, seu descarregamento e sua volta para o campo, até seu carregamento, onde 

o veículo retorna novamente para a usina (Mundim, 2009). 

Essas operações envolvem equipamentos de custos elevados, como colhedoras, 

carregadoras e caminhões. Alguns aspectos devem ser gerenciados no que concerne ao uso 

racional desses equipamentos, tais como a forma de operá-los, a localização das frentes de 

corte e carregamento e o estabelecimento dos turnos de trabalho. 

Assim, esse sistema logístico é complexo e necessita de acuidade no 

planejamento de suas atividades, pois durante a safra, as usinas operam de maneira 

ininterrupta, havendo a necessidade de se manter o abastecimento contínuo de cana, uma 

vez que os custos de retomada da produção industrial são muito altos. Para Hahn (1994), o 

sistema CCT apresenta duas etapas principais (Frente de Corte e a Usina), com diversas 

operações interagindo entre si e dentro de cada etapa (Figura 3). 

Para Silva (2006), a garantia contínua do abastecimento da cana depende de 

alguns objetivos de desempenho do sistema CCT, como a qualidade e a rapidez. Conforme 

o autor, os objetivos de desempenho e sua aplicação ao CCT são: 

• Qualidade: matéria prima com alto teor de sacarose e baixos índices de impurezas 

mineral e vegetal; 

• Rapidez: baixo tempo entre a colheita e a moagem; 

• Confiabilidade: garantia da continuidade da moagem ao longo da safra; 

• Flexibilidade: flexibilidade de movimentar equipamentos entre as frentes; 

• Custo: custo apropriado por tonelada de cana entregue para a usina (R$. t-1).   

Todos esses objetivos estão vinculados diretamente às funções de execução da 

colheita e o transporte da cana-de-açúcar para moagem. Manter e cumprir esses objetivos 

são tarefas difíceis para os gestores devido às constantes alterações no sistema produtivo, 

entre elas, destacam-se as alterações da colheita (topografia, estado do canavial), distâncias 

médias e quebras de equipamentos.     
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Figura 3. Representação esquemática das operações do sistema CCT (fonte: Hahn, 1994). 

 

2.2.2 Equipamentos do transporte de cana-de-açúcar 

 

De acordo com Silva (2006), o abastecimento da cana-de-açúcar no Brasil 

requer infraestrutura de veículos, como caminhões e carretas suficientes para garantir a 

entrega da matéria-prima nas indústrias. Sendo assim, a escolha do veículo está relacionada 

ao raio de abrangência do campo de produção à unidade industrial, à qualidade das vias de 

tráfego e aos custos operacionais de cada tipo de transporte. 

Existem vários tipos de composições para carregar a cana colhida, sendo os 

principais: caminhões com um reboque (Romeu e Julieta), dois reboques (Treminhão) e o 
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cavalo-mecânico com dois semi-reboques, representado pelo Rodotrem (Silva, 2006; 

Mundim, 2009). É importante salientar que os transbordos na colheita mecanizada fazem o 

transporte intermediário, ou seja, os caminhões não entram na área (permanecem fora do 

talhão). Os caminhões escravos apresentam cavalos mecânicos voltados exclusivamente à 

atividade de descarga e seu deslocamento é restrito à área industrial. Na tabela 2 são 

visualizadas as composições mais usuais no transporte canavieiro. 

 

Tabela 2. Composições usuais no transporte de cana-de-açúcar 

Descrição   Esquema     Nome popular 

Caminhão plataforma 

 

 

"Truck" 

 
Caminhão plataforma com um 

reboque acoplado 

 

 
 "Romeu e 

Julieta" 

 

Caminhão plataforma com 
dois reboques acoplados 

 

 

     "Treminhão" 

 
Cavalo mecânico com dois 
semi-reboques acoplados 

 

     "Rodotrem" 
  

Fonte: Silva (2006). 
 

A capacidade de carga, as velocidades de deslocamento (vazio e carregado), o 

tipo de carregamento em campo e o tipo de descarga na usina, variam de acordo com a 

composição de transporte e a carroceria utilizada (Rossetto, 2013). O tipo de carregamento é 

representado por cargas como a cana inteira ou cana picada. Assim, a composição de 

transporte varia também de acordo com o tipo de carga (Figura 4). O autor ainda, afirma que 

a composição e o dimensionamento do transporte devem estar adequados ao tipo de 

carregamento para evitar acidentes e perda da cana colhida. Contudo, é importante salientar 

que o transporte de cargas agrícolas deve seguir a jurisdição do Conselho Nacional de 

Trânsito (Contran).  
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Figura 4. Caminhões para o transporte de cana-de-açúcar inteira ou picada (fonte: CEGN, 
2014). 

 

A Resolução nº 68 do Contran (1998), regulamentou-se o trânsito de 

combinações de veículos de cargas (Treminhões e Rodotrem). Essa decisão permite o 

transporte máximo ou Peso Bruto Total Combinado (PBTC) de até 74 toneladas, mediante o 

porte de Autorização Especial de Trânsito (AET). Os objetivos principais dessa resolução 

são o de possibilitar o tráfego mais seguro (evitando acidentes) e evitar o desgaste das pistas 

de rolamento com ou sem revestimento. 

 

2.3 ESTRADAS RURAIS 

 

A malha rodoviária brasileira possui extensão de aproximadamente 1,69 milhões 

de quilômetros, sendo 80,4% não pavimentadas. No estado de Goiás, para a extensão de 

94.032 quilômetros, o percentual de estradas não pavimentadas é de 79,7% (DNIT, 2013). 

Esses índices mostram a grande representatividade desse tipo de malha e, 

consequentemente, a sua importância no âmbito social e econômico de um país. 

Representadas pelas estradas rurais, essas vias são responsáveis pelo acesso da população 

rural aos serviços urbanos e pelo escoamento da produção agrícola. Apesar de sua 

relevância para o transporte de cana-de-açúcar, não possuem tratamento superficial, sendo 

revestidas apenas pelo solo local e, ás vezes, misturado com um agregado granular em 

decorrência de sua manutenção. 
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As agrovias são compostas por estradas vicinais e vias que têm apenas uma 

finalidade, movimentação interna à propriedade, permitindo o tráfego de máquinas e 

equipamentos ou deslocamento de produtos até as estradas vicinais (Griebeler et al., 2009). 

Essas vias geralmente são municipais e apresentam um padrão modesto de acabamento. 

Historicamente, estão condicionadas ao aproveitamento de caminhos ou trilhas existentes 

(Nunes, 2003). 

As estradas rurais são quase sempre desprovidas de um sistema de 

gerenciamento de manutenção adequado e possuem volume baixo de tráfego. Esse cenário 

ocorre devido à falta de recursos financeiros municipais e, muitas vezes, quando há 

melhorias em relação à conservação dessas vias, o custeio provém das empresas agrícolas.    

Uma das principais dificuldades para a trafegabilidade nas estradas rurais são os 

processos erosivos. As erosões são caracterizadas na forma de voçorocas, transversais ao 

leito da estrada, ocasionadas pelo encascalhamento sem material agregante (causadoras das 

trepidações) e no leito da estrada, devido à falta ou deficiência na condução das enxurradas. 

Esse transtorno também gera impacto no meio ambiente, causando prejuízos para vários 

setores da economia e da sociedade (Casarin, 2008).  

Entre os impactos ambientais, destaca-se a perda de solo e o aumento 

considerável da densidade de drenagem da bacia hidrográfica. Isso acontece devido à 

inclusão de novas estradas, que acabam interferindo no equilíbrio através do seccionamento 

de linhas de escoamento naturais, em que no período de chuva, transformam-se em curso de 

água efêmeros (Oliveira, 2012).  

Outros problemas acontecem nessas pistas de rolamento, como a presença de 

buracos causados pela contínua expulsão de partículas sólidas das poças d’água pela 

passagem de veículos, e poeira excessiva devido à falta de compactação do material de 

cobertura. Segundo Camilo (2007), a ausência de drenagem eficiente e o tipo de estrutura da 

classe de solo da via gera o aparecimento de atoleiros e deixa a pista deslizante (solos 

argilosos, com teor superior a 60% de argila). 

Nesse sentido, as condições inadequadas das estradas prejudicam a 

produtividade e, consequentemente, a lucratividade dos produtores rurais (Pruski et al., 

2006). A falta de critérios no planejamento e a inexistência de projeto geométrico refletem 

no custo do transporte, pois o desempenho operacional dos veículos está diretamente ligado 

à qualidade das vias de tráfego. 
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2.3.1 Revestimento primário 

 

De acordo com o DER-SP (2006), o revestimento primário é caracterizado pela 

execução da camada granular, composta por agregados naturais ou artificiais, podendo ser 

aplicado como reforço do subleito ou diretamente sobre o subleito compactado em rodovias 

não pavimentadas. Sua função é assegurar aderência do tráfego e condições de rolamento, 

sob as mais diversas situações meteorológicas. Para Lopes et al. (2002), a estrada com 

revestimento primário é aquela revestida com material granular, responsável por permitir o 

tráfego de veículos durante todo ano. Há vários materiais utilizados na execução desse 

revestimento, podendo ser: saibro, cascalho, rocha decomposta, seixo rolado ou não, 

pedregulho, areia, material sílico-argiloso, subprodutos industriais, escórias ou a mistura 

entre eles (DER-SP, 2006). 

A presença ou não desse tipo de revestimento em diferentes proporções é um 

dos fatores que caracterizam as condições estruturais da pista de rolamento. Nesse sentido, 

Baesso e Gonçalves (2003) classificaram as estradas rurais em três níveis distintos: 

• Nível 1 - Estradas rurais em leito natural: a superfície de rolamento é composta de leito 

natural, com ausência de revestimento primário. Dependendo das condições meteorológicas 

como após o período de chuvas, frequentemente há necessidade do uso da motoniveladora 

para o trabalho de reconformação da plataforma para correção das ondulações e do 

abaulamento da pista, com intuito de recompor a drenagem superficial. Esse tipo de 

problema, além de proporcionar custos elevados de manutenção, compromete toda 

mobilidade de tráfego, ocasionando problemas de cunho socioeconômico. 

• Nível 2 - Estradas rurais parcialmente revestidas: a maior parte da superfície de 

rolamento é constituída por leito natural, apresentando em alguns dos seus segmentos 

trechos críticos, com rampas fortes, pontos de inflexão vertical precariamente revestido, 

proporcionando razoáveis condições de tráfego em toda extensão. 

• Nível 3 - Estradas rurais adequadas: esse nível é caracterizado por estradas cujas 

adequações já foram realizadas, reconstruções como a reconformação da plataforma, além 

de toda infraestrutura de drenagem corrente (bueiros) e superficial, bem como revestimento 

primário de boa qualidade e espessura de camada adequada, com capacidade de suporte 

compatível ao tráfego do local. 

Segundo Moraes et al. (2004), o dimensionamento do revestimento primário 

leva em consideração o tipo do solo do subleito, a capacidade de suporte, a declividade, a 
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quantidade e a qualidade do material a ser utilizado. Contudo, os autores aconselham que 

para declividades acentuadas (acima de 10%), a estrada deve ser revestida totalmente. 

 

2.2.2 Elementos geométricos 

 

Além do tipo de pista de rolamento, outras variáveis devem ser consideradas na 

classificação das estradas rurais. Para Lopes et al. (2002), a largura, o índice de geometria 

horizontal (GH) e a inclinação do greide são fatores que devem ser considerados como 

parâmetros de qualidade para a identificação da estrada. No que tange à largura, considerou-

se estrada de pista simples, aquelas que possuem pista de rolamento com faixa única e 

largura inferior a 5 m. Em relação à pista dupla, sua pista de rolamento possui duas faixas e 

tem largura superior a 7 m. 

A respeito do índice de geometria horizontal, esse fator é calculado pela razão 

do raio médio de curvas de concordância horizontal de um segmento de estrada e o número 

de curvas por quilômetro (Machado, 2013). Desta forma, a expressão é definida por: 

 

GH=
R

NC
	                                                                                                                      (1) 

 

em que, R é o raio médio da(s) curva(s) de um trecho ou segmento variável da 

estrada (m); e NC representa o número de curvas por quilômetro. 

 

No que tange à categorização das estradas quanto ao índice de GH, foi utilizada 

a classificação subjetiva de Sessions & Sessions (1992), transformada para o sistema 

métrico (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Classes de Geometria Horizontal (GH) de estradas 

Classificação  Valor GH 

Excelente > 48 

Boa 25 – 47 

Média 10 – 24 

Ruim < 10 

Fonte: Sessions & Sessions (1992). 
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Em relação aos elementos geométricos abordados, Lopes et al. (2002) 

desenvolveram alguns parâmetros relacionados ao desempenho operacional de um veículo 

6x2 com 200 cv e carga de 20 toneladas. Nesse sentido, foram elaboradas 20 classes de 

forma hierarquizada, conforme a Tabela 4:  

  

Tabela 4. Classes de estradas quanto ao desempenho operacional 

Classe Parâmetro de Qualidade Velocidade 
n° GH Largura/Superfície da Pista Rolamento (km h-1) 
1 Excelente Pista dupla pavimentação asfáltica 80,0 
2 Boa Pista dupla pavimentação asfáltica 67,0 
3 Média Pista dupla pavimentação asfáltica 62,3 
4 Ruim Pista dupla pavimentação asfáltica 58,4 
5 Excelente Pista dupla revestimento primário 41,0 
6 Excelente Pista simples revestimento primário 38,8 
7 Boa Pista dupla revestimento primário 38,6 
8 Média Pista dupla revestimento primário 37,0 
9 Boa Pista simples revestimento primário 36,5 
10 Ruim Pista dupla revestimento primário 35,6 
11 Média Pista simples revestimento primário 34,3 
12 Excelente Pista dupla sem revestimento  33,0 
13 Ruim Pista simples revestimento primário 30,8 
14 Boa Pista dupla sem revestimento  30,3 
15 Excelente Pista simples sem revestimento 29,0 
16 Média Pista dupla sem revestimento  28,7 
17 Ruim Pista dupla sem revestimento  27,4 
18 Boa Pista simples sem revestimento 26,6 
19 Média Pista simples sem revestimento 24,3 
20 Ruim Pista simples sem revestimento 20,9 

Fonte: Lopes et al. (2002). 

 

De acordo com Macedo (2014), o greide da estrada é composto por uma 

sequência de rampas, concordadas entre si por curvas verticais. Nos greides descendentes, 

os valores de rampas são considerados negativos e nos greides ascendentes, esses valores 

passam a ser positivos. Geralmente, o valor da declividade ou inclinação da rampa é 

representado em porcentagem (%) ou em metro por metro (m m-1): 

 

i% = ∆h /∆l x 100                              (2) 
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em que, ∆h é a diferença de nível ou variação da altura entre os pontos; e ∆l 

representa a distância horizontal ou comprimento entre esses pontos. 

No que concerne ao greide, Lopes et al. (2002) convencionaram a declividade 

quanto ao relevo em três tipos: 

• Estrada com greide inferior a 5% (relevo plano); 

• Estrada com greide entre 6% e 8% (relevo ondulado); 

• Estrada com greide entre 9% e 15% (relevo montanhoso). 

Segundo o autor, a declividade pode influenciar na velocidade de operação dos 

veículos. Para Macedo (2014), rampas com até 6% têm pouca influência em veículos de 

passeio, mas afetam bastante o movimento de veículos maiores, especialmente caminhões 

pesados. 

 Por outro lado, Moraes et al. (2004) afirmam que o estudo da declividade é de 

extrema importância para o sistema de drenagem em estradas não pavimentadas, como 

regularização do leito, abaulamento, construção de lombadas, bigodes e caixas de 

contenção.  A ausência dessas obras pode ocasionar problemas erosivos que influenciam a 

trafegabilidade. 

 

2.2.3 Problemas mais comuns  

 

Conforme mencionado anteriormente, as estradas não adequadas causam 

transtornos socioeconômicos e o desgaste dos veículos em curto prazo. Nesse cenário, os 

defeitos mais comuns encontrados nas estradas são seção transversal imprópria, drenagem 

inadequada, corrugações, excesso de poeira, buracos, trilha de roda e a perda de agregados. 

Esses problemas são desencadeados pela presença d’água e a ineficiência das obras de 

conformação no leito das estradas (Baesso & Gonçalves, 2003). 

No estudo de gestão de estradas florestais realizado por Oliveira et al. (2013), 

constatou-se que a seção transversal imprópria e a drenagem inadequada são os defeitos 

mais comuns, representando um índice de 64%. A seção transversal inapropriada é 

desprovida de conformação dos dispositivos de captação e escoamento como abaulamento, 

sarjetas e bigodes. A ausência de condições ideais de conformação caracteriza o acúmulo de 

água na plataforma, que ao longo do tempo deve afetar as condições de suporte dos 

materiais que constituem seu subleito, acarretando defeitos mais severos como os atoleiros 

(Figura 5). 
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Figura 5. Acúmulo de água e formação de atoleiros.  

 

Esses buracos na pista de rolamento podem ter diversas causas, entre elas: 

inexistência da camada de revestimento primário ou deficiências quanto à composição de 

seus agregados, ausência de partículas aglutinantes na composição dos materiais da camada 

e pela seção transversal imprópria (Baesso & Gonçalves, 2003). Em relação às corrugações, 

são deformações que ocorrem na pista de rolamento no sentido perpendicular ao fluxo de 

tráfego. Sua origem pode estar relacionada à ação contínua de tráfego, perda de agregados 

da camada de revestimento, deficiências do material do subleito, abaulamento insuficiente e 

revestimento de baixa qualidade. 

A perda de agregados é o resultado da intensa passagem de veículos que 

provocam a segregação da fração grossa de agregados, processo este que provoca o acúmulo 

de materiais junto a trilhas de rodas ou nas bordas da pista. Para Cunha (2010), o 

afundamento das trilhas ocorre devido ao fluxo contínuo de veículos pesados (plantio e 

colheita), especialmente nos períodos de chuvas em estradas de solos argilosos, que em 

consequência da falta de manutenção, leva ao crescimento da vegetação no eixo da pista de 

rolamento, dificultando a passagem de veículos. A formação de poeira na estrada decorre da 

perda da fração fina de partículas de sua camada de base ou revestimento. O excesso de pó 

obscurece a visão do motorista, proporcionando a ocorrência de acidentes e diminui a 

velocidade do veículo na via (Figura 6).  
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Figura 6. Excesso de poeira controlada pelo caminhão pipa.  

 

2.4 SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO 

 

s 

Outra técnica bastante difundida relacionada à Cartografia digital é o 

Geoprocessamento. Para Fitz (2008), o Geoprocessamento é entendido como a técnica que 

utiliza um SIG na realização de levantamentos, cruzamentos e análises de informações 

georreferenciadas visando o manejo do espaço físico. Assim, a integração dessas técnicas 

possibilita a junção de informações contidas em um banco de dados e, consequentemente, a 

sua manipulação.  

Os SIG’s são ferramentas importantes para a tomada de decisão, pois permitem 

a manipulação de dados geoeconômicos e demográficos de uma determinada região. Essa 

geotecnologia possibilita a captura, o armazenamento, edição, análise, modelagem e 

atualização de informações espacialmente referenciadas na Terra, por meio de coordenadas 

georreferenciadas. 

Um SIG é formado pela combinação hardware, software, procedimentos e mão 

de obra qualificada. Segundo Rose (2001), essa ferramenta pode ser aplicada em três níveis: 

operacional, gerencial e estratégico. No nível operacional, a aplicação está relacionada a 

benefícios como a melhoria da produtividade, redução ou supressão dos custos e benfeitoria 

na execução das tarefas.  
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Em relação ao nível gerencial, o uso é voltado para o planejamento, 

gerenciamento e alocação de recursos. Normalmente, esse é o mais aplicado pela gestão 

administrativa de uma empresa. No que tange ao estratégico, o benefício é mostrado através 

do emprego de novas técnicas, proporcionando o aumento da receita e maior visibilidade 

junto aos clientes.  

Nas áreas de estradas e transportes rurais, o sistema está sendo aplicado no 

gerenciamento desde a década de 90. Barddal (1994) utilizou um SIG na elaboração de 

projetos de estradas, em que foram reformulados os traçados existentes com o intuito de 

melhorar o transporte de madeira, considerando variáveis técnicas e econômicas. Motta 

(1996) demonstraram a viabilidade desses sistemas e da distância virtual na  determinação 

da rota ótima de transporte florestal rodoviário. 

Para a determinação da rota ótima, Oliveira et al. (2005) utilizaram um sistema 

para a otimização do transporte de madeira em diferentes pistas de rolamentos. Nesse 

trabalho, os autores também determinaram a melhor distância em relação ao desempenho 

operacional nos trechos estudados. No que diz respeito ao gerenciamento, Silva (2009) 

utilizaram-no para dar suporte à gestão e para a manutenção de rodovias vicinais não 

pavimentadas. 

Em geral, a utilização desse sistema informatizado na roteirização do transporte 

oferece várias vantagens para as rotinas de trabalho. No planejamento de medidas 

itinerárias, a ferramenta indica os melhores trajetos relacionados à menor distância, ao 

menor tempo de viagem e à qualidade das estradas. Em relação ao processo de 

monitoramento, é possível trabalhar com atualizações de valores reais analisando as 

alterações, tais como a mudança nas frotas e nas restrições, como a capacidade dos veículos 

e as regras de tráfego. 

 

 



 
 

 
 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

O estudo foi desenvolvido tendo por base a Usina Otávio Lage. Com área 

aproximada de 20.000 ha, essa usina localiza-se no município de Goianésia, Goiás, entre os 

paralelos 14°59’ e 15°05’ Sul e os meridianos 49°16’ e 49°18’ Oeste. Na Figura 7 é 

apresentada a localização da usina e do município de Goianésia, GO. 

 

 

Figura 7. Localização da Usina Otávio Lage no município de Goianésia, GO.  
 

De acordo com dados apresentados em Cana Online (2014), a perspectiva de 

moagem da safra de 2014/15 da usina Otávio Lage é de 1.663.024 toneladas para a 

produção de 144.737.000 litros de etanol hidratado e a geração de energia de 154.404
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 MWh. A respeito do território municipal, sua área abrange 1.547,274 km² e sua população 

é de aproximadamente 64.861habitantes (IBGE, 2010). 

 

3.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

3.2.1 Produção da base de dados Geo-espacial 

 

a. Preparação das imagens  

Para a realização do trabalho foi necessária a construção de uma base de dados 

georreferenciados contendo a malha com as estradas utilizadas pela empresa no processo de 

transporte da cana colhida. Para esta finalidade foi utilizada uma cena de imagem orbital do 

sensor OLI (Operacional Land Imager), a bordo do satélite Landsat 8, disponibilizada 

gratuitamente na Rede Mundial de Computadores (WEB) pelo United States Geological 

Service (USGS). Utilizou-se a cena 70, referente ao período de 5 de agosto de 2013, 

coincidindo com a fase inicial de disponibilização de imagens do referido sensor, com início 

do trabalho e também com ausência de nuvens. Cada cena deste sensor contém 9 bandas 

espectrais, sendo que as bandas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9 possuem resolução de 30 metros e a banda 

8 (pancromática) possui resolução de 15 metros. 

O processamento das imagens foi realizado no software ArcGIS©. Visando a 

localização da cena no espaço real, a mesma foi reprojetada para o Datum WGS 1984 e 

projeção UTM (Universal Transversa de Mercator), zona 22 S. 

Após a inclusão dos parâmetros cartográficos, ocorreu o processamento da 

imagem, realizando a Conversão Radiométrica ou Rescale. Nesse processo, a imagem foi 

convertida do range de 16 bits (65536 níveis de cinza) para 8 bits (256 níveis de cinza). Este 

procedimento teve por objetivo facilitar o manuseio dos arquivos em diferentes softwares. 

Este procedimento foi aplicado a todas as bandas espectrais utilizadas, inclusive à banda 

pancromática. 

Posteriormente, efetuou-se uma composição com as bandas espectrais, visando a 

produção de imagem colorida. A combinação aplicada nessa tarefa foi a atribuição das cores 

Vermelho (R), Verde (G) e Azul (B), respectivamente para as bandas 6 (Infravermelho 

médio - 1,57 - 1,65 µm), 5 (Infravermelho próximo - 0,85 - 0,88 µm) e 4 (Vermelho - 0,64 - 

0,67 µm) [RGB654]. Após a composição das bandas, foi realizada a fusão da banda 

pancromática (tons de cinza) com outras bandas multiespectrais (coloridas), com o intuito 
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de se obter tamanho de pixel final da cena de 15 metros, melhorando a visualização dos 

alvos.  

Para melhorar a qualidade das feições de elementos como as estradas, objetivo 

deste trabalho, aplicou-se um filtro de nitidez (sharpen), possibilitando o realce da imagem 

caracterizada pela falsa cor. 

 

b. Vetorização 

A malha de estradas da área de interesse foi extraída por meio de vetorização em 

tela, a partir da imagem georreferenciada. Por este processo, todas as linhas correspondentes 

às estradas foram extraídas, ponto a ponto, em um raio previamente definido, de 

aproximadamente 16 km, sendo gerada uma rede de linhas em arquivo com extensão shp 

(shapefile). 

. 

c. Criação do Modelo Arco-Nó  

O modelo Arco-Nó é composto pelo conjunto de linhas e pontos que se 

interagem, comumente conhecido pela topologia de Rede. A criação desse modelo iniciou-

se com a inserção do arquivo de estradas (shapefile) no software. O processo de criação da 

topologia Arco-Nó foi realizado através da quebra de linhas formando segmentos entre as 

intersecções. Para complementação desse conjunto de dados, geraram-se pontos nas 

intersecções ou junções de cada linha. As junções são compreendidas como marcos de 

referências na determinação das rotas, por exemplo, usina e o talhão desejado ou vice-versa. 

As bordas representam os trechos da rede viária, que posteriormente foram atribuídos os 

dados coletados e gerados na pesquisa. 

 

d. Conectividade 

O processo de conectividade do modelo foi criado para possibilitar a interação 

entre a topologia e os critérios que serão aceitos para o banco de dados do tipo de atributo. 

Assim, foram implementadas restrições que permeiam a rede, como as conversões 

proibidas, impedâncias, unidades de medidas relativas ao comprimento do arco e o tempo 

necessário para percorrê-lo. 

Na Figura 8 é apresentado um esquema sentido/conversão proibida. Para este 

trabalho foi criado um shapefile chamado Conversão Proibida e, consequentemente, 

editaram-se linhas sobrepostas aos vetores da rede, indicando o sentido proibido de 
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conversão em trechos críticos como rotatórias e retornos da malha viária. A verificação 

destes pontos foi realizada em campo. 

 

 

Figura 8. Conversões proibidas representadas por vetores na rotatória que impedem o  

fluxo do transporte canavieiro. 

 

No que concerne à impedância de sentido da via, criaram-se algumas avaliações 

de banco de dados em relação ao sentido de fluxo conforme os scripts abaixo: 

 

• FT (From To); 

restricted = False 

Select Case UCase([Oneway]) 

  Case "N", "TF", "T": restricted = True 

End Select 

• TF (To From).  

restricted = False 

Select Case UCase([Oneway]) 

  Case "N", "FT", "F": restricted = True 

EndSelect 

 

Assim, determinou-se que os valores atribuídos como FT (From To) e TF (To 

From) indicam que o arco possui mão única. Nesse sentido, a escolha desses caracteres 
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ocorreu de acordo com o sentido do arco (Figura 9), onde “FT” indica que é permitido 

percorrer no mesmo sentido do arco e “TF” caracteriza mão única de sentido contrário a do 

arco. Os arcos em que são permitidos o fluxo nos dois sentidos foram representados por 

nenhuma letra, mas podem ser representados pela letra “N” conforme o script. 

 

 

Figura 9. Sentido dos arcos nos segmentos utilizados como referência para atribuição do  

banco de dados do tipo Oneway. 

 

O sentido desses arcos é proveniente da orientação em que os segmentos foram 

vetorizados. A alimentação do banco de dados ocorreu após a coleta de informações nos 

levantamentos de campo e o atributo adimensional que caracterizou esse processo foi 

chamado de Oneway. Para as demais unidades de medidas relativas ao comprimento do arco 

e ao tempo, adotaram-se o metro e o segundo com as nomenclaturas de Length e Time para 

os campos de atributos. Enfim, com a integração do modelo Arco-Nó e a Conectividade, 

foram gerados dois shapefiles, um formado por pontos denominado Junções ND, e o outro 

constituído por feições tipo linha chamado Malha Viária ND. 

 

3.2.2 Levantamento de campo 

 

Na pesquisa de campo foram coletadas informações técnicas referentes à malha 

viária e ao desempenho do veículo de transporte nas vias. Inicialmente, observaram-se 

aspectos como os elementos geométricos e a qualidade das estradas. Em relação ao veículo, 
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padronizou-se um cavalo mecânico acoplado com dois semi-reboques (Rodotrem), modelo 

Volvo FM/440 cv de tração 6x4, utilizado no transporte de cana picada com PBTC de 70 

toneladas (Figura 10). 

Após a seleção do transporte, realizou-se o registro de dados quanto ao 

rendimento do veículo em algumas viagens, coletando-se informações relevantes como a 

velocidade média, por meio de observações empíricas e pela consulta ao sistema de 

rastreamento por GPS da usina. Esse último dado foi importante na determinação do tempo 

médio de viagem no percurso e o tempo total do ciclo operacional. Contudo, o tempo 

relativo ao ciclo teve um acréscimo de 45 minutos devido às operações de carregamento e 

descarregamento. 

 

 

Figura 10. Veículo utilizado pela usina no transporte de cana picada selecionado para o  

 estudo. 

 

Em relação ao custo de transporte, com base no valor por quilômetro rodado (R$ 

2,92 km-1), outros custos foram calculados e submetidos para análise aplicando multi-

critérios. Portanto, nesta primeira etapa, a malha viária e o desempenho operacional são 

importantes para subsidiar atividades posteriores, como a classificação da malha viária, a 

atribuição do banco de dados e a análise estatística. 
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3.2.3 Classificação da malha viária quanto à declividade 

 

Para determinar o estudo da declividade, foi realizado o cruzamento entre o 

shapefile da “Malha Viária ND” (criado após o modelo Arco-Nó e a Conectividade) e a 

imagem GEOTIFF de relevo, sendo utilizado o modelo Topodata, disponibilizado 

gratuitamente pelo INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). Nessa etapa, foi 

possível obter informações altimétricas em um Modelo Digital de Elevação (MDE). Os 

arquivos usados para criação desse modelo foram 14s495 (14°0’0” S e 49°30’0” W) e 

15s495 (15°0’0” S e 49°30’0” W), compatíveis com a articulação 1:250.000, base de dados 

que não gera incompatibilidade de escala da imagem orbital do satélite Landsat 8, utilizada 

para confecção da malha viária. 

No software ArcGIS, a interpolação da Malha se deu após o processo de 

transformação e projeção das imagens (WGS 84 UTM Zone 22 S), pois são necessários que 

os elementos estejam no mesmo Datum e Projeção para que ocorra essa sobreposição. Nesta 

tarefa, ocorreu a extração de dados de elevação da imagem para os segmentos, 

possibilitando a análise de perfis longitudinais e a alimentação do banco de dados com o 

valor da cota (atributo Z). 

Com intuito de obter-se a declividade, foram calculadas as distâncias horizontais 

referentes à cada trecho. De posse de atributos “Elev_mín” e “Elev_máx” (elevações 

mínimas e máximas) e o comprimento (Length), determinou-se a declividade. 

A classificação da Malha quanto à declividade teve como referência a 

categorização de Lopes et al. (2002). Nessa tarefa, criou-se o campo de classificação de 

declividade denominado “CLASS_DEC” e usando a calculadora desse atributo, foi 

desenvolvido o seguinte script: 

 

If [Slope] < 0.06 Then [CLASS_DEC] = "Plano" 

If [Slope] >= 0.06 and [Slope] < 0.09 Then [CLASS_DEC] = "Ondulado" 

If [Slope] >= 0.09 Then [CLASS_DEC] = "Montanhoso” 

 

Para fins de comparação com a declividade, foram geradas curvas de nível 

possibilitando análises em duas dimensões (2D) e em três dimensões (3D). No que tange à 

simbologia, adotou-se a representação do tipo semafórica. Assim, para declividades 
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consideradas planas, aplicou-se a cor verde, nas rampas de declive ondulado selecionou-se a 

coloração amarela e as feições avermelhadas caracterizaram as inclinações montanhosas. 

 

3.2.4 Classificação da malha viária quanto ao desempenho operacional 

 

As observações in loco e o mapeamento digital permitiu o registro das feições 

que caracterizam os elementos geométricos, interrelacionando-os com o desempenho 

operacional nos trechos. Essas características da malha viária juntamente com a velocidade 

média desenvolvida foram analisadas individualmente e classificadas de maneira 

semelhante ao modelo de classes de estradas florestais elaborado por Lopes et al. (2002). 

Nesse sentido, a classificação das estradas foi estratificada em três categorias (Tabela 5): 

 

Tabela 5. Categorias, classes de Geometria Horizontal, parâmetros de qualidade e  
velocidades encontrados no estudo 

Categoria Classes GH 
(Geometria 
Horizontal) 

Parâmetros de qualidade Velocidade 

Estrada Largura / Superfície Pista Rolamento (Km h-1) 

Primária Excelente Pista simples com revestimento primário 50 

Secundária Bom Pista simples e dupla com revestimento primário 40 

Terciária 
Médio Pista simples sem revestimento primário 35 

Ruim Pista simples sem revestimento primário 30 

Fonte: Adaptado de Lopes et al. (2002). 

 

O limite de velocidade aceitável na Usina Otávio Lage é de 50 km h-1 para vias 

principais (Rodovia Estadual GO 338 e carreadores mestres). Sendo assim, neste trabalho 

foi atribuído este valor a estas vias, visto que todos os caminhões são rastreados por GPS 

visando o controle da velocidade e a segurança no transporte. Devido às estradas 

secundárias apresentarem alguns problemas como os mostrados na Figura 5, não foi 

possível assegurar a velocidade limite da usina, mas os veículos trabalham bem próximo 

desse referencial, já em média de 40 km h-1.  

Para as estradas terciárias descritas pelos carreadores entre talhões, foram 

aplicadas velocidades de 30 e 35 km h-1. Nesses trechos, as velocidades foram menores 

devido à qualidade da estrada, apresentando elementos como a inclinação da rampa, largura 

da pista e a geometria horizontal. Consequentemente, houve mal desempenho na condução 

do veículo. Em geral, nos segmentos que garantem a acessibilidade entre as vias (rotatórias 
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e retornos) atribuíram-se para todas as categorias de estrada uma velocidade de 20 km h-1. A 

nomenclatura atribuída para o campo de velocidade foi chamada de Speed. 

Os dados de velocidades e distâncias dos segmentos foram de suma importância 

na determinação do atributo chamado Time. Nesse campo, calculou-se o tempo, em 

segundos, usando a fórmula da velocidade no MRU (Movimento Retilíneo Uniforme). 

Como o SIG foi alimentado com unidades de medidas diferentes, metros para a 

distância e quilômetros por hora para a velocidade, houve a necessidade de converter a 

velocidade para metros por segundo, dividindo os valores contidos em Speed por 3,6. Após 

a alimentação do banco de dados, a rede foi categorizada de acordo com a Tabela 5. Para 

isso, criou-se o campo relacionado ao desempenho operacional chamado de “CLASS_DES” 

e desenvolveu-se o seguinte script: 

 

If [Speed] = 50 Then [CLASS_DES] = "Primária" 

If [Speed] = 40 Then [CLASS_DES] = "Secundária" 

If [Speed] = 30 and [Speed] = 35 Then [CLASS_DES] = "Terciária" 

 

Nos trechos com velocidade de 20 km h-1, os campos foram categorizados 

manualmente. Para representação da classificação, escolheram-se a cor preta para as 

estradas principais, vermelha para as secundárias e azuis para vias terciárias. 

 

3.2.5 Sistematizações de cenários 

 

Após toda a estruturação do SIG, utilizou-se a extensão de análise de rede do 

software para a sistematização dos cenários. Nesse sentido, simularam-se 8 cenários com o 

total de 16 roteirizações. Para cada cenário, foram determinadas as rotas considerando os 

critérios de menor distância e melhor desempenho operacional. Por meio desse recurso foi 

possível obter a menor rota selecionando apenas o ponto de partida e o de chegada. Para 

roteirização do desempenho, além da escolha dos pontos de início e fim, foram escolhidos 

os pontos intermediários localizados nos trechos que apresentam melhor qualidade. 

Em todas as simulações, determinou-se a distância do percurso, a velocidade 

média do veículo, o tempo de viagem no percurso e o tempo total do ciclo operacional. 

Esses valores e as informações do levantamento de campo (custo por quilômetro e carga 

potencial) possibilitaram encontrar o custo por ciclo (R$ ciclo-1), o custo por tonelada (R$ t-
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1) e a relação custo por tonelada por quilômetro (R$ t-1 km-1). Assim, os dados foram 

submetidos ao teste t (t < 0,05) com o intuito de analisar se esses critérios diferem 

estatisticamente, considerando as seguintes hipóteses:  

 

    H0 : µ1  = µ2 

    H1 : µ1  ≠ µ2 

 

Quanto ao Custo de Reparo e Manutenção (CRM) acumulado (R$), os dados 

foram submetidos ao método desenvolvido por Banchi et al. (2009), tendo como referência 

várias faixas de vida útil. Nesse sentido, a referência inicial para o cálculo do CRM foi a 

quilometragem percorrida em uma determinada jornada, que caracteriza as rotas de melhor 

desempenho operacional. Em seguida, deduziu-se 20% do valor encontrado devido à 

trafegabilidade em estradas melhores e se comparou essas variações de valores em 

diferentes períodos. De acordo com o veículo padrão de 440 cv e carga potencial de 70 

toneladas, aplicou-se a equação potencial referente aos elementos do grupo III: 

 

y = 0,00305x1, 42150                              (3) 

 

Obteve-se, ainda, o CRM por quilômetro (R$ km-1) pela derivada da equação de 

CRM acumulado, conforme o esquema abaixo: 

 

         y' = dy/dx =0,0043356x0, 42150                                                                                 (4) 

 

 



 
 

 
 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA BASE DE DADOS 

 

Na Figura 11 são visualizadas as imagens orbital do sensor OLI, a bordo do 

satélite Landsat 8 em diferentes etapas de preparação. Nota-se que a qualidade das feições 

melhora com a fusão d6as bandas, possibilitando a identificação de itens como a vegetação, 

edificações, corpos d’água, áreas agrícolas e estradas. No entanto, observa-se que as 

estradas tornaram-se mais visíveis após aplicação do filtro de nitidez.  

Essas informações subsidiaram o estudo, sendo primordiais para a sua 

realização, pois a empresa não possuía esse tipo de base de dados e ferramentas para esta 

estruturação. Em relação à execução dessas atividades de Sensoriamento Remoto, é possível 

encontrar aplicativos gratuitos, denominados softwares livres, como o SPRING (Sistema de 

Processamento de Informações Georreferenciadas) e o QGIS. A acessibilidade a esses 

recursos é importante, pois como o cultivo de cana-de-açúcar está sempre sujeito a 

alterações devido à sua expansão e às reformulações nas sistematizações das áreas de cana-

de-açúcar, torna-se necessário uma contínua atualização do banco de dados. 

 

 

Figura 11. (a)Imagem com resolução de 30 m; (b) Imagem fusionada com resolução de  
15m e (c) Imagem fusionada (resolução de 15 m) e com filtro de nitidez.

a b c 
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A visibilidade adquirida com a preparação da imagem possibilitou a 

identificação de estradas com diferentes geometrias. Observa-se na Figura 12 a 

concentração de carreadores com larguras de 5, 6, 8 e 10 m em áreas de cana colhida, de 

amadurecimento e pronta para colher. As áreas de cana colhida e de amadurecimento 

apresentaram menor realce de contraste com aplicação da filtragem na imagem, porém essa 

dificuldade na visualização não se caracterizou como obstáculo para exercer as atividades 

posteriores. Para tal fato, recomenda-se vetorizar as estradas na faixa de escala numérica de 

1:15.000 a 1:10.000. Escalas maiores distorcem as feições das vias e escalas menores 

impossibilitam a visualização devido a resolução da imagem. 

De fato, essa imagem pode ser substituída por outras com melhor resolução 

espacial como, por exemplo, a imagem do sensor Tailandês THEOS (Thailand Earth 

Observation Satellite) de resolução de 2 m. Entretanto, há algumas desvantagens, como o 

fato de não apresentar custos elevados de aquisição e ser inviável devido à constante 

atualização da base de dados. 

 

 

Figura 12. Visibilidade de carreadores com diferentes larguras em três estágios de colheita  
de cana-de-açúcar. 

 

4.1.1 Traçado Horizontal  

 

O processamento e a vetorização da imagem possibilitaram a confecção da rede 

viária (Figura 13). Por meio desta base de dados, foram observados aspectos que não 
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favorecem a logística canavieira, pois as áreas de expansão ocorrem apenas em sentido 

único, com abrangência de 180°, quando o ideal seria o crescimento em todas as direções, 

ou seja, 360°. O motivo das áreas canavieiras da Usina Otávio Lage expandir-se 

unilateralmente deve-se à concorrência com a pecuária, outra atividade importante para 

economia da região e que necessita de extensas áreas de pastagens concentrada ao sul da 

usina. Se a pecuária não fosse uma atividade também lucrativa, certamente as áreas 

observadas seriam arrendadas para o cultivo de cana-de-açúcar.  

Em toda rede foram quantificados 1962 segmentos e 1229 pontos que auxiliam 

na determinação das trajetórias das rotas (Figura 14).  

 

 

Figura 13. Malha viária da Usina Otávio Lage vetorizada. 
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Figura 14. Malha viária vetorizada indicando o modelo Arco-Nó (fonte: Autor). 

 

4.1.2 Traçado Vertical 

 

As classificações das declividades subsidiaram a categorização das estradas em 

relação ao desempenho operacional. Na Figura 15, observa-se que os segmentos de mesmo 

sentido das curvas de nível foram classificados como planos. Aqueles que cortaram 

transversalmente as curvas de nível nos locais mais íngremes foram caracterizados com 

inclinações na faixa de ondulados para montanhosos. As áreas mais declivosas são 

caracterizadas por relevos côncavos (várzeas e talvegues) e as convexas são representadas 

por pequenos morros, típicos do bioma Cerrado. 

Os dados altimétricos obtidos com a imagem do Topodata foram satisfatórios 

em relação à classificação de Lopes et al. (2002), porém, é importante salientar que a 
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resolução é de 30 m, o que dificulta a determinação de um MDE com maior nível de 

detalhamento . Para obter um resultado similar ao Topodata, o raster ASTER (Advanced 

Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) é outra base de relevo que 

poderia ser utilizado, pois possui a mesma resolução. Com precisão altimétrica na ordem de 

centímetros, o uso de receptores GNSS RTK é outra alternativa na obtenção deste tipo de 

base de dados, entretanto, o emprego dessa geotecnologia é mais oneroso e a aquisição dos 

dados demanda maior tempo. 

 

 

Figura 15. Malha viária categorizada quanto à declividade. 

 

Nota-se que a maioria dos trechos foram considerados planos, pois de acordo 

com Benedine & Conde (2008), o planejamento da rede deve prever  inclinações inferiores a 

4%. Na Figura 16 é apresentado os percentuais de cada categoria no que concerne à 

declividade. 
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Figura 16. Percentuais de trechos da malha viária da Usina Otávio Lage, localizada em  
cada faixa de declividade, conforme estabelecido por Benedine & Conde 
(2008).     

 

Essas declividades beneficiam o transporte canavieiro, pois como essas vias são 

desprovidas de infraestrutura, as rampas mais suaves se tornam favoráveis para a melhor 

condução do veículo e para segurança da carga. Carrijo & Miziara (2009) apontam a 

topografia plana como fator geográfico atrativo para que as empresas sucroalcooleiras sejam 

amplamente difundidas no estado de Goiás, pois esse aspecto é facilitador da mecanização 

do plantio e da colheita, resultando na diminuição dos custos e evitando a queima de cana, 

atendendo às exigências ambientais. As outras vantagens competitivas são compreendidas 

como as condições edafo-climáticas favoráveis, disponibilidade de recursos hídricos, 

localização adequada para atividade industrial e grandes extensões de terras agricultáveis. 

Observando a classificação semafórica na interface 3D (Figura 17), percebe-se 

que a topografia local favorece o cultivo da cana-de-açúcar e a colheita mecanizada, pois 

Benedine & Conde (2008) menciona que nas sistematizações dessa cultura, a declividade 

para sulcação reta é até 3% e para declive entre 3% e 5%, a sulcação segue em nível. Em 

relação à colheita mecanizada, a inclinação máxima é de até 12%, dependendo do 

maquinário e a direção do sulco.  

De fato, essa comparação entre o relevo e a categorização se torna importante 

para outros estudos, como o planejamento de vias de acesso a novas áreas de produção, 

mudanças de trechos de estradas e  adequação às normas estabelecidas pelas leis que visam 

a eliminação da queima de cana-de-açúcar em áreas com declives inferiores a 12% até 2021 

(Lei nº 11.241,de 19 de setembro de 2002/Estado de São Paulo). 
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Figura 17. Malha viária categorizada quanto à declividade na interface 3D. 

 

Com as informações de distância e elevação obteve-se o perfil longitudinal em 

cada trecho. Esse dado é importante para projetos de estrada e sistematizações, pois como 

reflete o comportamento do relevo em um determinado comprimento, pode ser aplicado na 

determinação do greide (adequações e infraestrutura) e no tipo de sulcação dos plantios. Na 

Figura 18 são observados três perfis longitudinais que caracterizam trechos plano, ondulado 

e montanhoso. 

Pode-se visualizar no perfil do trecho plano (cor verde) que a distância foi de 

300 m e as elevações mínima e máxima são 586 m e 588 m, respectivamente. Desta forma, 

como a diferença entre nível oscilou pouco e gradativamente, pode-se inferir que a 

inclinação dessa rampa é mínima e sua declividade é de aproximadamente 1%. No perfil do 

trecho ondulado (cor amarela), para a distância de 300 m, a elevação variou entre 552 m e 

572 m, correspondendo à declividade de 7%. A inclinação mais acentuada encontra-se no 

perfil de coloração avermelhado, representado pelo índice de 11% para uma distância 

equivalente a 300 m e elevações de 573 m e 605 m. 
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Figura 18.  Perfis Longitudinais de trecho plano, ondulado e montanhoso. 
 

4.1.3 Tipos de estradas 

 

 Na Figura 19 podem ser visualizadas as estradas categorizadas de acordo com o 

desempenho operacional. Os resultados encontrados foram semelhantes aos de Oliveira et 

al. (2005) para estradas florestais. As piores condições de tráfego foram observadas nos 

carreadores entre talhões, que por não serem vias principais, passam por adequações apenas 

em casos de reforma e manutenção, quando o problema representa riscos para funcionários 

e maquinários.  

As vias primárias e secundárias apresentam qualidades satisfatórias, pois são 

caracterizadas por melhores elementos geométricos e presença de revestimentos primários 

(estradas rurais de nível 2 e 3). Destaca-se ainda a distribuição espacial dessas vias, 

implantadas de maneira estratégica, garantindo a acessibilidade aos talhões, interligando as 

estradas terciárias. Em outros casos, os talhões foram projetados em função de estradas 

existentes.  
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Figura 19. Rede viária categorizada quanto ao desempenho operacional. 

 

As estradas terciárias demonstraram ter maior representatividade, seguido dos 

carreadores mestres (estradas secundárias) e, por fim, as estradas primárias. Na Figura 20 

são apresentados os percentuais quantitativos de cada categoria de estradas quanto ao 

desempenho operacional. 

 

 
Figura 20. Percentuais de categorias de estradas quanto ao desempenho operacional.  
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4.2 ROTEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE CANAVIEIRO 

 

4.2.1 Rotas 

 

Nas Figuras 21 e 22 são apresentadas as rotas de melhor desempenho 

operacional (cor verde) e de menor distância (cor roxa), considerando os pontos simulados. 

 

 
Figura 21. Cenários 1, 2, 3 e 4 obtidos com as roteirizações. 

 

Figura 22. Cenários 5, 6, 7 e 8 obtidos com as roteirizações. 
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Na Figura 23 pode-se visualizar o produto gerado juntamente com a 

determinação automática da rota, em que são mostradas as informações como o tempo de 

viagem e a quilometragem percorrida. 

 

 

Figura 23. Produto gerado com informações de tempo e distância da rota. 

 

As restrições e as impedâncias inseridas através da conectividade possibilitaram 

que as rotas fossem obtidas respeitando o sentido real das vias. Observando a Figura 24, 

constata-se que a trajetória da roteirização contorna a rotatória obedecendo ao sentido da 

via.  

 

 

Figura 24. Rota obedecendo ao sentido da via. 
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4.2.2 Comparação entre os critérios 

 

Na Tabela 6 podem ser observados os valores encontrados na roteirização dos 8 

cenários. Nota-se que o Rodotrem desenvolveu maior velocidade média no critério de 

desempenho operacional (46,4 km h-1), enquanto na menor distância foi de 44,0 km h-1. 

Apesar de os trechos com melhores parâmetros de qualidade apresentarem maiores 

distâncias, o tempo de viagem no percurso e no ciclo foi equivalente, comparados às rotas 

de menor caminho. 

Essa compensação temporal foi assegurada pela maior velocidade nos percursos, 

pois a qualidade dos elementos geométricos proporcionou melhor rendimento. Destacam-se 

as melhores condições de revestimentos que constituem as estradas principais, e a pouca 

quantidade de curvas na malha viária, exceto nas áreas que contornam as APPs (Áreas de 

Preservação Permanente).  

Embora a declividade não tenha apresentado grande influência nesta 

comparação, devido à topografia local, esse elemento é primordial em estudos de transporte, 

pois influencia no consumo de combustível, desgaste e segurança dos veículos. Em relação 

à largura das estradas, obteve-se maior influência nas rotas que mais utilizaram as vias entre 

os talhões, como no cenário 2, pois as estradas mais estreitas têm menor visibilidade e 

espaço para os veículos trafegarem, fazendo com que a velocidade nesses trechos seja 

menor. 

 

Tabela 6. Resultado de 8 (oito) cenários simulados entre os talhões e a usina 

Desempenho Operacional 

Rota 
Pontos Distância 

(km) 
Velocidade 

media (km h-1) 
Tempo de 
viagem (h) 

Tempo total 
do ciclo (h) Talhões Usina 

1 1054 232 14,6 48,9 0,30 1,05 
2 84 232 17,0 38,6 0,44 1,19 
3 1049 232 15,8 49,1 0,32 1,07 
4 526 232 28,6 44,3 0,65 1,40 
5 1207 232 24,6 49,2 0,50 1,25 
6 328 232 29,8 44,4 0,67 1,42 
7 598 232 26,2 47,7 0,55 1,30 
8 983 232 33,4 48,7 0,69 1,44 

Ʃ 190 - 4,11 10,11 
Média 23,8 46,4 0,51 1,26 

Desvio Padrão 7,10 3,73 0,15 0,15 
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Menor Distância 

Rota 
Pontos Distância 

(km) 
Velocidade 

media (km h-1) 
Tempo de 
viagem (h) 

Tempo total 
do ciclo (h) Talhões Usina 

    1 1054 232 13,8 46,9 0,29 1,04 
  2 84 232  16,2   37,2    0,44     1,19 

 

3 1049 232 15,0 47,7 0,31 1,06 
4 526 232 27,8 41,6 0,67 1,42 
5 1207 232 24,4 47,2 0,52 1,27 
6 328 232 29,4 41,6 0,71 1,46 
7 598 232 24,8 42,3 0,59 1,34 
8 983 232 33,0 47,6 0,69 1,44 

Ʃ 184,4 - 4,22 10,22 
Média 23,1 44,0 0,53 1,28 

Desvio Padrão 7,21 3,89 0,17 0,17 
 

A relação tempo e distância pode ser explicada pela fórmula do MRU, em que 

quanto maior a velocidade, menor será o tempo no percurso, pois estas variáveis são 

inversamente proporcionais. As observações comparadas não diferiram significativamente 

pelo teste t (p<0,05). Da mesma forma, Oliveira et al. (2005) não encontraram diferença 

estatística entre os dados na determinação da rota ótima do transporte florestal. 

Do ponto de vista administrativo, o tempo é um fator relevante, pois os gestores 

devem prezar pelo abastecimento contínuo da usina, optando por rotas que demandam 

menor tempo. Nesse sentido, a gestão deve compreender que nem sempre o maior caminho 

perdurará mais tempo. Por outro lado, se a situação fosse adversa à encontrada, em que a 

variável estrada não apresentasse condições adequadas, não faria sentido gerir esses 

critérios, pois o tempo de entrega seria superior, na maioria das vezes, na menor distância. 

Portanto, as estradas são variáveis importantes para garantir a realização da logística do 

CCT. 

Os valores de custos observados na Tabela 7 não diferenciaram estatisticamente 

pelo teste t (p<0,05). No entanto, analisando os dados individualmente, percebe-se no 

sétimo cenário a maior variação, em que a diferença nos critérios entre os custos no ciclo e 

por tonelada foram de R$ 4,08 e R$ 0,06, enquanto nos outros cenários a discrepância entre 

os valores foram mínimas. Esse resultado se deve pela maior variação entre a 

quilometragem percorrida no cenário. Nota-se que os custos foram menores no critério do 

menor caminho, pois os valores foram obtidos em razão do custo fixo na quilometragem. 
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Oliveira et al. (2005) encontraram custos menores no desempenho operacional, devido à sua 

base de cálculo ser definida em relação ao custo horário. 

Em se tratando de tomada de decisão, situações em que os critérios 

apresentaram resultados semelhantes são interessantes para que a gestão possa optar em 

colocar sua frota nas rotas de melhor desempenho operacional, pois os custos variáveis 

podem ser reduzidos em decorrência da melhor qualidade das estradas. Em contrapartida, 

para serviços terceirizados, torna-se mais interessante aos gestores o pagamento da menor 

distância, pois os custos envolvidos são menores, uma vez que o CRM é obrigação do 

locador e não do locatário. Para esta situação a análise de um sistema de rotas pode ser 

interessante ao terceirizado. 

Na Figura 25 é possível observar a variação do CRM, diferenciando de forma 

mais elevada conforme o aumento da vida útil. Desta forma, observa-se que para 400.000 

km rodados, a diferença entre as observações é de aproximadamente R$ 56.060,65, 

economia que pode ser destinada para a folha salarial dos colaboradores, entre outras 

despesas. Nesse sentido, na Tabela 8 são demonstrados os valores de CRM para a 

quilometragem percorrida em diversos períodos. É notável que a redução de custo se torne 

considerável desde a primeira safra, pois em se tratando de transporte canavieiro, essa 

variação de R$ 7.346,56 será analisada macroeconomicamente, ou seja, esse valor unitário 

será a base na determinação de custos em relação à quantidade total de veículos com as 

mesmas especificações (veículo padrão). 

 

Tabela 7. Resultado de custos do transporte canavieiro em 8 (oito) cenários entre os  
talhões e a usina considerando o custo de R$ 2,92 km-1 

Desempenho Operacional 

Rota 
Pontos Custo 

Talhões Usina (R$ Ciclo-1) (R$ km-1) (R$ t-1) (R$ t-1 km-1) 

1 1054 232 42,63 2,92 0,61 0,04 
2 84 232 49,64 2,92 0,71 0,04 
3 1049 232 46,14 2,92 0,66 0,04 
4 526 232 83,51 2,92 1,19 0,04 
5 1207 232 71,83 2,92 1,03 0,04 
6 328 232 87,02 2,92 1,24 0,04 
7 598 232 76,50 2,92 1,09 0,04 
8 983 232 97,53 2,92 1,39 0,04 
  Ʃ   554,80 - 7,93 - 
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Desempenho Operacional 

Rota 
Pontos Custo 

Talhões Usina (R$ Ciclo-1) (R$ km-1) (R$ t-1) (R$ t-1 km-1) 

Média 69,4 - 0,99 - 
Desvio Padrão 20,72 - 0,30 - 

Menor Distância 

Rota 
Pontos Custo 

Talhões Usina (R$ Ciclo-1) (R$ km-1) (R$ t-1) (R$ t-1 km-1) 

1 1054 232 40,30 2,92 0,58 0,04 
2 84 232 47,30 2,92 0,68 0,04 
3 1049 232 43,80 2,92 0,63 0,04 
4 526 232 81,18 2,92 1,16 0,04 
5 1207 232 71,25 2,92 1,02 0,04 
6 328 232 85,85 2,92 1,23 0,04 
7 598 232 72,42 2,92 1,03 0,04 
8 983 232 96,36 2,92 1,38 0,04 
  Ʃ   538,45 - 7,69 - 

Média 67,3 - 0,96 - 
Desvio Padrão 21,06 - 0,30 - 

 

 

Figura 25. Evolução do Custo de Reparo e Manutenção (CRM) acumulado em função da  
vida útil do veículo (fonte: Adaptado de Banchi et al., 2009). 
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Tabela 8. Variações de Custo de Reparo e Manutenção acumulado (CRM Acum) por  
faixas de vida útil ou períodos 

Vida útil 
(km) 

CRM Acum. 
(R$) 

CRM Acum. 
 - 20% (R$) 

∆ (R$) Período 

190 5,29 4,23 1,06 Jornada de 10 horas 

456 18,37 14,69 3,67 Jornada de 24 horas 

95.760 36.732,72 29.386,18 7.346,54 1 safra (7 meses) 

383.040 263.561,13 210.848,91 52.712,23 4 safras (28 meses) 

400.000 280.303,24 224.242,59 56.060,65 > 4 safras 

 

Na Figura 26 é visualizada a relação de CRM km-1 (sem e com desconto) por 

faixa de vida. Pode-se constatar a inviabilidade do CRM km-1 em decorrência da utilização 

do veículo e que a adequação de estradas mostra-se uma boa estratégia para contenção desse 

tipo de custo.  

De fato, ao mesmo tempo em que a gestão adere a essa prática prezando pela 

conservação de sua frota, pode beneficiar o serviço terceirizado, pois para a vida útil de 

400.000 km, o CRM km-1 tem desconto de R$ 0,20. Desta forma, comparando este custo e 

abatendo com o valor pago pelo frete (R$ 2,92 km-1), o lucro final para terceiros aumenta de 

R$ 1,92 km-1 para R$ 2,12 km-1.  

Com base nos valores apresentados na Tabela 9, nota-se que a variação diária de 

CRM km-1 para o transporte com menor vida útil não é tão relevante (R$ 0,01), mas se for 

analisada a partir do término da primeira safra, essa diferença aumenta para R$ 0,11. Como 

o crescimento dessa diferença é progressivo, ao analisar os dados na Tabela 9, pode-se 

inferir que o tráfego em estradas melhores garante a economia do CRM km-1, 

proporcionando maior tempo de uso do veículo. 
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Figura 26. Evolução do Custo de Reparo e Manutenção (CRM km-1) em função da vida  
útil (fonte: Adaptado de Banchi et al., 2009). 

 

Tabela 9. Variações de Custo de Reparo e Manutenção (CRM km-1) por faixas de vida útil  
ou períodos 

Vida útil 
(km) 

CRM (R$ km-1) 
CRM (R$ km-1) 

 - 20% 
∆ (R$) Período 

190 0,04 0,03 0,01 Jornada de 10 horas 

456 0,06 0,05 0,01 Jornada de 24 horas 

95.760 0,55 0,44 0,11 1 safra (7 meses) 

383.040 0,98 0,78 0,20 4 safras (28 meses) 

400.000 1,00 0,80 0,20 > 4 safras 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O método foi suficiente na determinação de rotas do transporte canavieiro, 

entretanto, o estudo esbarrou na falta de materiais que poderiam garantir uma base de dados 

mais consolidada. No que tange às informações planimétricas e altimétricas, imagens com 

melhor resolução espacial facilitariam a execução dos procedimentos e se adequariam 

melhor às bibliografias utilizadas. Contudo, existem recursos, mas não são disponibilizados 

gratuitamente e, na maioria das vezes, apresentam custos elevados de aquisição. Sugere-se 

trabalhar com cenas de datas fora do período de chuvas e, de preferência, no momento em 

que a cana está pronta para colher, pois o realce da imagem se torna mais nítido facilitando 

a realização de algumas tarefas como a vetorização. 

As observações encontradas nesse estudo demonstraram que as rotas de menor 

caminho são favoráveis quando se empregam o serviço terceirizado e seu pagamento é feito 

pela quilometragem rodada. Em contrapartida, as rotas com base no desempenho 

operacional tornam-se a melhor opção quando a frota utilizada é particular, pois o tempo de 

viagem, na maioria das vezes, é menor ou igual e o tráfego nessas vias beneficia a 

conservação do veículo reduzindo os Custos de Reparo e Manutenção (CRM).  

No entanto, ressalta-se que este estudo é pontual e as condições podem mudar 

expressivamente dependendo do relevo e das condições pluviométricas, pois a água da 

chuva e o tráfego intenso de veículos, sobretudo carregados, aumentam o custo operacional 

(tanto de deslocamento dos veículos como de manutenção das estradas). Para a obtenção de 

resultados similares a estes, recomenda-se à gestão optar por práticas conservacionistas, 

preservando as estradas em períodos pós-chuva e estabelecendo caminhos secundários, pois 

a qualidade e a distribuição espacial da malha viária são fundamentais e possibilitam a 

determinação de rotas alternativas, otimizando a logística CCT (Corte, Carregamento e 

Transporte).



 
 

 
 

6 CONCLUSÕES 

 

a) As imagens de média resolução espacial do sensor OLI do satélite Landsat 8 

mostraram-se adequadas para a produção de base vetorial da malha viária; 

b)  A topografia local favorece o cultivo e o transporte de cana-de-açúcar; 

c) A qualidade e a distribuição espacial das estradas primárias e secundárias 

influenciaram para que as rotas de desempenho operacional tenham, em sua maioria, tempos 

menores e equivalentes às consideradas de menor caminho; 

e) Não foram encontradas diferenças significativas entre os critérios menor caminho e 

desempenho operacional; 

d) Os custos determinados foram inferiores para o critério de menor caminho devido à 

forma de pagamento (R$ km-1), porém se a prestação de serviços for amortizada em função 

do tempo, o critério de desempenho operacional é mais recomendado. 

f) As projeções de Custo de Reparo e Manutenção (CRM) realizadas para o tráfego em 

estradas melhores ou rotas de melhor desempenho operacional apresentaram valores 

expressivos de economia quando considerada a vida útil dos caminhões. 
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