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O Editor de nós do TSuite possui uma funcionalidade para fazer a auto numeração por metrificação (em 
km), que é descrita no tópico 9.5.5 do seu manual. 
 
Esta funcionalidade é similar à auto numeração por metrificação (em metros) que é  utilizada na área 
urbana, porém utiliza a escala de quilômetros ao invés de metros. 
 
Normalmente utiliza-se esta funcionalidade para numerar rodovias e o objetivo destas instruções é mostrar 
em detalhes o que é necessário para executar este trabalho. 
 
Para essa numeração vamos usar o mapa de Alegre/ES, e a rodovia ES-482 (antiga BR-482) e nos 
basearemos nas placas de km existentes na ES-482 e que tiveram suas localizações gravadas “in loco” 
com GPS. 
 
 

 
 
Km (n+1) Km n 
 
 
Conforme constatado com a gravação dos POIs de km, essa rodovia tem a quilometragem aumentando de 
leste para oeste. Assim, para facilitar a numeração, vamos fazer com que o sentido da track que representa 
a ES-482 seja também de leste para oeste, ou seja, no sentido de crescimento da quilometragem da 
rodovia. 
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Ao analisarmos o mapa de Alegre, constatamos que o track da ES-482 está com uma parte no sentido 
oeste-leste (sentido decrescente de quilometragem) e outra parte (após Alegre) no sentido desejado (leste-
oeste = sentido crescente).  
 
Assim, vamos inverter somente o trecho da pista até chegar a Alegre de forma que ela fique no sentido 
crescente da quilometragem da rodovia. 
 

Observe que na figura acima a setinha do sentido está indicando o sentido contrário ao que desejamos. 
 

Já na figura abaixo a seta está no sentido desejado.  
Invertemos o sentido com as teclas CTRL+D e salvamos o arquivo. 
 

 



 

 
 

 www.tracksource.org.br  Página 3 de 16 

 
 

Numerando Rodovias (quilometragem) 

Elaborador : Paulo Henrique N. de Araújo 

Revisão : 1A  Emissão : 24/09/2011 

Agora precisamos somente saber qual a quilometragem inicial do bound do mapa. Descobrindo essa 
quilometragem, poderemos usá-la no Editor de Nós, na opção Autonumeração – Por metrificação (em km) 
 
 
 

 
 
Conforme figura acima, a placa de km mais próxima do bound tem numeração km 37. Assim, precisamos 
saber quantos quilômetros existem dessa placa até a divisa do mapa. 
 
Para isso, vamos simplesmente quebrar (ou fragmentar) o track no ponto mais próximo dessa placa de km 
e usar a ferramenta “calcular comprimento” para saber quantos quilômetros temos até o bound. 
 
Obviamente, se o DM do mapa vizinho lhe informar qual é a quilometragem final do mapa dele, o processo 
seria bem mais fácil, pois bastaria começar a autonumeração com essa quilometragem. 
 

Placa de km 37 gravada com GPS 

km no bound é desconhecida 
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Assim, fragmentamos o segmento num ponto mais próximo à placa de KM e usaremos a ferramenta 
“calcular comprimento” para sabermos o tamanho dos segmentos até a divisa. 
 

 
Caso a linha tivesse ficado muito longe da placa, poderíamos também desenhar uma linha auxiliar 
cruzando a linha da rodovia, fragmentar naquele ponto, quebrar um pedaço da via e começar dali a 
medição. 
 

 
Damos um duplo-clique nos segmentos que desejamos calcular o comprimento. Ele será todo selecionado 
como na figura acima. Em seguida é só clicar no botão “calcular comprimento”. 

Ferramenta “calcular comprimento” 

Trecho selecionado em que será 
calculado o comprimento 
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Feito isso teremos o comprimento do trecho selecionado (2064,365 metros). 
 
Isso indica que da placa de Km 37 até o bound da divisa temos aproximadamente 2 km. 
 
 

 
 
 
Assim, como sabemos que a numeração aumenta de leste para oeste nessa rodovia, concluímos 
que a quilometragem do bound é KM 35 (km 37 da placa – comprimento do track até a divisa). 
 
E para lembrar esta quilometragem no bound, vamos colocar um alfinete indicando esse valor (km 35).

Quilometragem aumenta 
no sentido da seta 
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Também não podemos nos esquecer de religar o track da rodovia onde ela foi fragmentada e 
conferir se o sentido do track continua de acordo com o sentido crescente de quilometragem da 
rodovia. 
 

 
 
Todo o trabalho até agora foi feito com o objetivo de colocarmos o sentido do track de acordo com o 
sentido crescente da via e para obtermos a quilometragem do bound da divisa. 
 
No caso do mapa vizinho já ter essa rodovia numerada, a quilometragem do bound da divisa poderia ser 
obtida simplesmente perguntando ao DM do mapa vizinho qual é a quilometragem final do mapa dele. 
 
Obviamente para que a quilometragem final de um mapa possa ser aproveitada como quilometragem inicial 
do mapa vizinho, o track da rodovia que estamos numerando deverá estar correto. Do contrário, teremos 
uma propagação de erro que poderá bem grande, dependo de quão impreciso for o traçado da rodovia. 
 
 

Sentido da via no sentido crescente de 
quilometragem 

Rodovia refeita 

Alfinete indicando o KM. Não recomendo colocar um POI de 
“Placa KM”, pois esse valor (Km 35) é aproximado. Já as placas 
tendo sido gravadas com o GPS estarão em seus locais exatos 



 

 
 

 www.tracksource.org.br  Página 7 de 16 

 
 

Numerando Rodovias (quilometragem) 

Elaborador : Paulo Henrique N. de Araújo 

Revisão : 1A  Emissão : 24/09/2011 

Agora vamos ao Editor de Nós para usar a auto numeração por km. 
 
Abrimos o mapa no Editor de Nós e localizamos o trecho que desejamos numerar com a quilometragem. 
 

 
Em seguida incluímos as caixas de texto de numeração, usando a opção “Adicionar numeração em 
branco”. 
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Feito isso, deveremos ter retângulos de numeração em cada nó de roteamento do mapa, conforme as duas 
figuras a seguir: 
 

 
 

Retângulos de 
numeração em branco 

em cada nó de 
roteamento 

Retângulos de 
numeração em branco 

em cada nó de 
roteamento 



 

 
 

 www.tracksource.org.br  Página 9 de 16 

 
 

Numerando Rodovias (quilometragem) 

Elaborador : Paulo Henrique N. de Araújo 

Revisão : 1A  Emissão : 24/09/2011 

Agora precisamos apenas usar a opção de “Auto numeração – por metrificação (em km)”, e fornecer a 
quilometragem inicial do nó de bound (no caso, km 35). 
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Após clicar no botão OK, deveremos ter o número 35 no nó de bound. E a cada 1km o Editor de Nós irá 
incrementar a numeração em 1 e preencher os demais retângulos de numeração. 
 

 

Retângulo preenchido com o número 35, 
indicando km 35 no bound 

Retângulos preenchidos com a 
quilometragem calculada para cada nó 
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Agora vamos numerar o restante da ES-482 no mapa de Alegre. 
 

 
Para isso também teremos que calcular a quilometragem no nó inicial da “segunda parte” da rodovia. 
 

Km 53 aqui, conforme placa 
de km anotada por GPS 

Temos que calcular o 
km onde começa o 

track da rodovia 
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Como nesse caso o segmento onde fica a Placa KM 53 é “muito grande”, optei por fragmentá-lo usando 
uma “linha auxiliar”, para só então quebrar o track e usar a ferramenta “calcular comprimento”. 
 

 

Linha auxiliar. Em seguida 
usamos o botão “fragmentar 

trilhas” para fragmentar o 
track da ES-482 

Track quebrado 

Comprimento do track=824,902 metros. 
Arredondamos para 1 km 

Km calculado nesse nó = 52 
(placa de km 53 – 1 km do 

comprimento calculado) 
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Refazemos em seguida o track da rodovia, inclusive “desfragmentando” o segmento onde fica a placa de 
Km 53.  Isso foi feito rapidamente ligando esse segmento ao restante do track da rodovia. 
 
Conferimos então se o sentido do track está no sentido crescente da numeração de quilômetros, voltamos 
ao Editor de Nós, atualizamos o mapa (tecla F5), inserimos numeração em branco no track e usamos 
novamente a “Auto numeração – por metrificação (em km)”, inserindo o número 52 como km inicial. 
 

 
Após clicar OK teremos a rodovia numerada novamente. 
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Note na figura abaixo que ainda temos um pequeno segmento da ES-482 que não tem a numeração. 
 

 
Infelizmente também não temos como saber (somente com este mapa) qual é a quilometragem nos bounds 
desse segmento, pois o track passa para o mapa vizinho.  
 
Precisamos nesse caso do auxílio do DM do mapa vizinho para sabermos o comprimento dos segmentos 
da rodovia que fica no mapa dele antes dela voltar para o nosso mapa. 
 

Placa de km 67 no mapa vizinho 
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Por sorte, encontramos no TRC-GTM uma placa de KM 67 no segmento que fica no mapa vizinho, e essa 
placa está há poucos metros do nosso bound (veja as duas figuras anteriores). 
 
Como o segmento no nosso mapa tem somente 274 metros e a placa de Km 67 está há poucos metros 
dele, iremos numerar manualmente nosso track com “67” em ambos os bounds. 
 
No Editor de Nós, usamos a opção de inserir numeração em branco e preenchemos ambos os retângulos 
manualmente com o número 67. 
 

 
PRONTO! Terminamos a numeração de toda a ES-482 no mapa de Alegre-ES. 
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Desta forma, o quilômetro final da ES-482 no mapa de Alegre/ES ficou sendo o “Km 67”. Assim, o 
DM do mapa vizinho poderá começar a numerar a ES-482 em seu mapa utilizando o “Km 67” como 
valor inicial. 
 
Agora é só testar no Editor de Nós se há algum problema com a numeração e não havendo, submetemos o 
mapa ao T-Suite. 
 

 
 
Mapa OK e pronto para envio para compilação!! 


