
 

Passo a Passo inicial para familiarização com o 

software PTV Vistro 

 

Caso o software já esteja instalado na máquina, abra-o. 

A seguinte janela irá aparecer para começarmos nosso trabalho: 

 

 

Através do menu superior acesse Edit e em seguida Global Settings. 

 

Você, então, chegará no quadro abaixo e serão necessárias fazer algumas mudanças para que 

o software nos sirva da melhor forma. 



 

Mudaremos Units de Imperial para Metrics, damos ok e abrimos novamente o quadro para as 

configurações aparecerem já no sistema métrico. Então iremos modificar algumas dessas 

características para se adequarem aos padrões desejáveis que utilizamos aqui em são Paulo. 

Mudaremos: 

- Pedestrian Crosswalk Width para 4 metros; 

-Desmarcamos a caixa de seleção de Rigth Turn on Red 

-Default PHF para 0.92 

Ajuste então a localização e o zoom, através do botão central e da rolagem do mouse, para 

visualizar com mais detalhes a região do cruzamento da rua Consolação com a rua Caio Prado 

e a Rua Maria Antônia. Sua tela será essa: 



 

 

Então iremos iniciar nossa rede, colocando a interseção principal no mapa.  

 

Resultado: 

 



Adicionaremos mais uma aproximação a via pelo menu de contexto, utilizando o botão direito 

do mouse sobre o centro da intersecção. 

 

Utilizando os links (pontos azuis) no início de cada aproximação desenhamos a geometria geral 

que a intersecção deve ter. 

 

Para refinar a geometria usamos os Poli Points que também são adicionados pelo menu de 

contexto. 

 

 

Link 



 

 

Resultado será parecido com a figura a seguir. 

 

 

Partiremos então para a intersecção do cruzamento da rua Maria Antônia com a rua Dr. Villa 

Nova. Inserimos através do ícone marcado em vermelho, resultando na imagem abaixo. 

         

 

Poli Point 



Devemos, para ajustar a geometria deletando uma aproximação, inserindo Poli Points como 

anteriormente. 

      

 

Agora vamos ligar as duas intersecções através dos links. Juntamos os links e eles unem as 

duas aproximações, criando uma única via. Então, devemos arrumar a geometria dessa via 

para que fique de acordo com o esperado. 

 

Definida a geometria da via, devemos passar para as guias e quadros que estão do lado direito 

da janela que estamos trabalhando, já serão inseridos dados e configurações para que o 

software analise e execute os cálculos. 



Cada intersecção mostrará um quadro diferente e vamos preenchendo conforme nossa 

necessidade. Na Interseção da rua Consolação com a rua Maria Antônia, intersecção 1 no 

quadro. Começaremos colocando o nome nas ruas, com um clique identificamos a rua 

destacada pelo aparecimento do quadro azul e com um segundo clique possibilitamos a edição 

de dados.  

 

Em sequência devemos ajustas as rotas que os veículos farão nessas vias, clicando em Lane 

Configuration. Os caminhos serão determinados pelas setas que tem diversas opções 

apresentadas em um quadro após um duplo clique. Você pode adicionar ou retirar uma seta 

com os botões verde e vermelho que aparecerão quando passar o mouse por cima delas. 

A parte superior do quadro deveria resultar em algo assim, respeitando o número de vias da 

intersecção 1, ou seja o cruzamento da rua Consolação com a rua Maria Antônia. 

Temos o número para identificar a intersecção, o tipo de controle, o método de análise, o 

nome das ruas, a opção de mostrar o nome das ruas, e a configuração dos movimentos que 

serão realizados. 

 

Mesmo para o cruzamento da rua Maria Antônia com a rua Dr. Villa Nova. 

 

 



Os espaços em branco no campo Lane Configuration, configuram vias de mãos únicas em que 

o sentido é saindo da intersecção. Ajustamos o número de faixas dessas vias configurando os 

movimentos das vias que chagam a aproximação. 

Por enquanto o resultado final das intersecções geometricamente deveria estar assim: 

 

 

Vamos então preencher os dados de volumes informando a quantidade de carros que farão os 

determinados movimentos por nós. 

Vá para a guia Volume pelo ícone: 

 

 

Os valores de cada rua e intersecção ficarão assim: 

-Intersecção 1 

 

-Intersecção 2 



 

Agora vamos para a guia de Traffic Control pelo ícone  

Então, preencheremos alguns dados para ter um controle semafórico, assim fazendo as 

modificações na intersecção 1. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Continuando nosso projeto, vamos então posicionar as zonas da seguinte forma: 

 - Selecionamos o ícone de Zonas  

 - Clicamos nas posições em que desejamos colocar as zonas e obtemos a seguinte 

configuração: 

 

 

Definidas as zonas vamos definir os caminhos da seguinte forma: 

Estas faixas são 

inseridas clicando 

em cima das linhas 

pretas na parte 

superior e servem 

para separar os 

ciclos semafóricos 



- Selecione o ícone de caminhos:  

- Clicamos na zona de início, então, na intersecção mais próxima e nos links até chegarmos na 

zonal final pretendida. 

Os caminhos ficarão como esse: 

 

E a configuração das zonas de início e chegada na guia Trip Assignment deverão ficar assim: 

 

Ao clicarmos em cima de um caminho na tabela a cima ele se faz visível na rede. 

Aqui já podemos ter a prévia do resultado final numa simulação feita no software PTV Vissim. 

Através de Simulation e Preview in Vissim. 

 

 


