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APRESENTAÇÃO  

Apresenta-se o Relatório 1 – Plano de Trabalho, referente ao Contrato nº 2009/2017-

SEMOB/SEPLAN celebrado entre o CONSÓRCIO CONCREMAT/COMAP/SISTRAN, formado 
pelas empresas CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A (empresa líder do Consórcio), 
COMAP Consultoria, Marketing, Planejamento e Representações Ltda, e SISTRAN 
Engenharia Ltda, e a Prefeitura Municipal de João Pessoa, para a elaboração do Plano Diretor de 

Mobilidade Urbana da Microrregião de João Pessoa para o Município de João Pessoa. 

Neste documento, apresentam-se informações complementares às apresentadas na 
Proposta Técnica vencedora do Edital de Concorrência nº 33004/2016, conforme solicitação 
ocorrida por meio da análise do Plano de Trabalho proposto pelo CONSÓRCIO, por parte da 
equipe técnica da Semob.  

O presente documento refere-se, de a cronograma proposto, ao período de atividades 
realizadas entre 22 de maio e 05 de junho de 2017. 
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1. METODOLOGIA 

O Plano Diretor de Mobilidade Urbana da Microrregião de João Pessoa será elaborado por meio 
de uma visão clara do papel do sistema de mobilidade urbana na construção e no 
desenvolvimento da região, conforme definido em seu Plano Diretor (Decreto N.º 6.499, de 20 de 
março de 2009), que consolida a Lei Complementar nº 03 de 30 de dezembro de 1992 e a Lei 
Complementar n.º 054 de 23 de dezembro de 2008, identificando pontos de interface entre a 
ordenação do uso do solo e a qualidade ambiental local e regional. Para os estudos, também 
serão considerados os estudos referentes à Integração do Temporal do Transporte Coletivo 
Urbano de 2008 e o Plano de Reestruturação do Transporte Coletivo de João Pessoa, 
desenvolvido em 2012, que hoje, juntamente com o Plano Diretor de João Pessoa, norteiam o 
desenvolvimento das estratégias de mobilidade urbana adotadas pelo município.  

O desenvolvimento do PDMU fornecerá à Prefeitura Municipal de João Pessoa um importante 
instrumento de internalização das diretrizes, dos objetivos e dos princípios gerais da Política 
Nacional de Desenvolvimento Urbano (Estatuto das Cidades) e da Política Nacional de Mobilidade 
Urbana (Lei Federal nº 12.587/2012), conforme esquematiza a Figura 1, considerando também a 
necessidade de atualização dos dados que geraram o Plano Diretor de Transportes Urbanos – 
PDTU (oriundo da Pesquisa O/D de 1981). Seu principal objetivo é moldar os anseios de melhoria 
da mobilidade da cidade em metas, ações estratégicas e recursos materiais e humanos.  

Neste item, são apresentados os principais procedimentos metodológicos adotados que permitem 
a execução dos serviços que devem compor o PDMU da Microrregião de João Pessoa. 

 

 

Figura 1: Ilustração dos documentos norteadores do PDMU. 
Fonte: Consórcio Concremat/Comap/Sistran, 2017 

1.1 Diretrizes gerais de desenvolvimento dos trabalhos 

Todas as atividades serão executadas observando-se o exigido no contrato, bem como os 
regulamentos referentes aos órgãos de fiscalização e controle e as normas em vigor. Todos os 
trabalhos referentes à elaboração do PDMU da Microrregião de João Pessoa serão desenvolvidos 
para os horizontes de curto, médio e longo prazo (2017, 2026 e 2036, respectivamente). 

O PDMU atenderá aos princípios estabelecidos no artigo 5 da lei nº. 12.587, de 03 de janeiro de 
2012 (Política Nacional de Mobilidade Urbana – PNMU, também conhecida como Lei da 
Mobilidade Urbana). É evidente na PNMU o resgate do uso do solo urbano por meio da 
mobilidade urbana sustentável, ou seja, sustentável sob as óticas ambiental, econômica e social. 
Desta forma, a Lei da Mobilidade Urbana privilegia o transporte não motorizado em detrimento do 
motorizado e o público coletivo em detrimento do individual motorizado, observando as seguintes 
diretrizes gerais: 

I. Gestão da política de mobilidade urbana integrada com o Plano Diretor de 
Desenvolvimento Integrado Municipal, com a política de desenvolvimento urbano e 
respectivas políticas setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento e gestão do 
uso do solo; 

II. Controle da expansão urbana, universalização do acesso à cidade, melhoria da qualidade 
ambiental e controle dos impactos no sistema de mobilidade gerados pela ordenação do 
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uso do solo; 

III. Respeito às especificidades locais e regionais; 

IV. Garantia da diversidade das modalidades de transporte, com prioridade do transporte 
coletivo sobre o individual e dos modos de transportes não motorizados sobre os 
motorizados, valorizando o pedestre; 

V. Integração entre os modos paticulares e serviços de transporte público;  

VI. Mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de pessoas e 
cargas na cidade;  

VII. Incentivo ao uso de energias renováveis e menos poluentes; 

VIII. Prioridade aos projetos de transporte público coletivo estruturadores do território e 
indutores do desenvolvimento urbano integrado. 

Neste item, serão apresentadas as metodologias específicas para a sequência básica da 
elaboração do PDMU da Microrregião de João Pessoa, conforme apresentado nas etapas 
mostradas pela Figura 2.  

 

Figura 2: Passo a passo da elaboração do Plano Diretor de Mobilidade Urbana da  Microrregião de João Pessoa. 
Fonte: Consórcio Concremat/Comap/Sistran, 2017 

Conforme ilustrado na Figura 2, a metodologia para a elaboração do PDMU da Microrregião de 
João Pessoa consistirá em 6 etapas principais, entretanto as atividades relacionadas à 
Comunicação e Interação Social estão ligadas a todas as etapas. 

É necessário mediar diversos interesses e influências para que o PDMU responda de maneira 
equilibrada e da melhor forma possível aos anseios de todos os segmentos da população.  A 
comunicação/interação social é um instrumento democrático que estimula o exercício da 
cidadania participativa e tem como objetivo aumentar a efetividade das políticas de governo, ou 
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seja, por meio de medidas de descentralização de opiniões, de compartilhamento de 
responsabilidades, de criação e ampliação dos canais que favoreçam a transparência e a 
disponibilização de informações, tem-se garantia de que as políticas públicas que serão 
empregadas de fato atenderão às demandas prioritárias da sociedade. 

Desta forma, tornará a interação o mais eficiente possível, estabelecendo estratégicas que olham 
para os diferentes públicos, suas características e prioridades, apontando os canais de 
comunicação mais eficientes, refletindo sobre os eventos a serem realizados, sobre o conteúdo da 
mensagem a ser produzida, e que a interação seja capaz de mediar os conflitos, satisfazendo os 
interesses de empreendedores, governo e sociedade, resultando na implantação de um PDMU, 
de fato, que possa ser indutor de geração de benefícios econômicos, sociais e ambientais para 
todos. 

A metodologia de construção de uma eficaz interação e participação popular inicia-se, em 
conjunto com as Prefeituras Municipais envolvidas no processo (João Pessoa, Cabedelo, Santa 
Rita, Bayeux, Lucena e Conde) com a propaganda sobre o PDMU, apresentando aos cidadãos 
suas características e importância, para que, após essa etapa inicial de conscientização, seja 
possível obter resultados eficientes de participação popular no processo de planejamento da 
mobilidade da microrregião de João Pessoa.  

A proposta deste Plano estará alinhada ao conceito de sustentabilidade, com o objetivo de 
promover ações estratégicas de comunicação de forma que ele possa garantir maior participação 
social, promovendo o debate e o confronto de opiniões, se caracterizando como um processo 
socioambiental, pois não há como promover sustentabilidade urbana sem que haja engajamento e 
participação de seus cidadãos, resultando na transformação de suas percepções e 
comportamentos em relação aos aspectos ambientais, sociais e econômicos.  

Desta forma, no Plano de Comunicação e Interação Social a ser elaborado no primeiro mês dos 
serviços, serão detalhados os formatos para a realização dos workshops e audiências públicas 

previstas, bem como seus cronogramas de execução de atividades. Destaca-se que estes 
eventos com participação da sociedade contemplarão todos os municípios da microrregião de 
João Pessoa simultaneamente, em eventos únicos.        

O processo de interação e participação social deverá ser permanente, de modo a criar uma 
relação de confiança entre os dirigentes políticos, técnicos da prefeitura e lideranças da sociedade 
civil, que possibilite ouvi-los e considerar suas expectativas e conhecimentos sobre a realidade 
local e as demandas do município e a inter-relação de mobilidade com toda a microrregião de 
João Pessoa. Assim, as ações têm como objetivos: 

 Chamar a atenção para a problemática da Mobilidade Urbana e a Sustentabilidade; 

 Garantir a presença do PDMU na agenda do município de João Pessoa e dos que compõem 
sua Microrregião; 

 Promover e definir a participação dos agentes locais e outras partes interessadas; 

 Mobilizar a sociedade civil para participar na elaboração e implementação das ações do 
PDMU; 

 Comunicar com precisão e clareza tendo a preocupação da universalidade de acesso à 
informação; 

 Identificar, compreender e reconhecer as percepções, aspirações e necessidades dos 
diferentes públicos; e 

 Envolvê-los na solução e gerenciamento dos impactos sociais e ambientais e no 
desenvolvimento da comunidade. 

A estratégia de comunicação terá abordagem transversal, buscando utilizar múltiplas plataformas 
e formatos para atingir todos os públicos de interesse: classe política, técnicos e população. 
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Prevê-se a utilização de um website do PDMU da Microrregião de João Pessoa, onde serão 
disponibilizados os documentos mais relevantes para compreender os padrões de mobilidade de 
João Pessoa e sua Microrregião, assim como materiais didáticos voltados aos principais atores na 
gestão de mobilidade e os principais documentos de planejamento na região. Todos os materiais 
produzidos nos workshops serão também disponibilizados. Haverá uma seção com seleções de 

boas práticas da mobilidade urbana, com potencial interesse para o caso de João Pessoa. 

Para nortear os discursos de interação e participação popular e definição do conteúdo para as 
diferentes ações de comunicação, o PDMU irá se basear nos conceitos defendidos pela UN-
Habitat (Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, agência especializada 
da ONU dedicada à promoção de cidades social e ambientalmente sustentáveis) em seu relatório 
sobre “Planejamento e Design para a Mobilidade Urbana Sustentável”, em que se defende que 
"transporte" e "mobilidade" são ideias para se conseguir acesso a destinos, atividades, serviços e 
produtos, sendo o acesso o objetivo último de transporte. 

As atividades serão convidativas, realizadas em locais de fácil acesso e em horários que 
maximizem a presença dos interessados.  

A interação e participação popular envolverá três públicos específicos:  

 Lideranças políticas e gestores públicos;  

 Técnicos da PMJP que estarão envolvidos com a elaboração do PDMU; e  

 Representantes da sociedade civil (entidades municipais, associações de classe, 
organizações ambientais, sociedade civil organizada, associações de bairro, ONGs, 
universidades, fundações e institutos de pesquisa, órgãos de fiscalização e controle, 
organizações do setor de transportes, empresas de grande porte na cidade, entre outros). 

Serão definidos, em comum acordo com a Comissão Técnica de Supervisão do Plano:  

 O roteiro básico das atividades de interação social;  

 O cronograma de eventos diversos, além dos workshops e das audiências públicas já 

previstos;  

 Definição dos conteúdos mínimos das apresentações a serem elaboradas para os workshops 

e audiências públicas previstos; 

 Estimativa dos recursos necessários;  

 Definição dos locais dos eventos, que prioritariamente serão espaços públicos (auditórios de 
secretarias envolvidas, câmara de vereadores, dentre outros locais);  

 Agendamento, convite e divulgação dos eventos, com anúncio prévio das pautas dos 
encontros e audiências públicas de maneira clara e coerente, por meio de linguagem 
acessível a todos;  

 Sistematização e divulgação das observações colhidas. 

 Quem presidirá cada audiência pública;  

 Data de início e término dos trabalhos;  

 Pessoas que serão convidadas a comparecer;  

 Número de pessoas que serão ouvidas (defensores e opositores em número igualitário) e 
respectivo prazo de cada um;  

 Prazo para a indicação de pessoas a serem ouvidas;  

 Forma como a população poderá se manifestar – se por escrito ou oralmente, neste caso, 
indicando o prazo de cada um;  

https://pt.wikipedia.org/wiki/ONU
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
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 Divulgação pelos meios de comunicação;  

 Forma como será efetuado o registro dos trabalhos (ata, vídeo e áudio);  

 Forma como será divulgada a conclusão das audiências públicas; etc. 

É fundamental que, para garantir a legitimação e sustentação política na sua implementação dos 
planos e projetos, mantenha-se a mobilização dos agentes sociais na fase de elaboração do 
Plano Diretor de Mobilidade Urbana, assim como ao longo da sua implementação e em suas 
revisões.  

1.2 Caracterização e diagnóstico 

É fundamental o entendimento da caracterização da problemática de mobilidade, assim como as 
causas destes problemas, além da identificação das potencialidades existentes de maneira 
bastante abrangente. Será realizado um levantamento das principais as informações referentes à 
mobilidade existentes, ressaltando-se a importância da obtenção de dados de uso e ocupação do 
solo urbano, distribuição de empregos, equipamentos públicos e polos geradores de viagens pela 
cidade. Além destes dados do sistema de atividades, serão coletadas diversas variáveis 
socioeconômicas em fonte como instituições de pesquisa e análises estatísticas, como o IBGE e o 
IPEA, além de dados de posse da própria Prefeitura Municipal de João Pessoa e de outros 
municipios. Além do levantamento das informações existentes, será realizada uma avaliação da 
capacidade política e administrativa de desempenho de funções relacionadas à mobilidade e à 
implementação do PDMU da Microrregião de João Pessoa.  

Paralelamente ao levantamento de dados existentes, serão realizadas as Reuniões Setoriais, em 
que a população terá a oportunidade de se manifestar por meio de críticas, apontamentos, elogios 
e relatos sobre seus deslocamentos no dia a dia. Nestas reuniões, será obtida uma apreciação 
geral das características e dos problemas de mobilidade da área de estudo, caracterizando um 
pré-diagnóstico juntamente aos dados secundários levantados.  

Para a compreensão da problemática, além da coleta de dados secundários e das manifestações 
da população, são necessários levantamentos de dados primários e pesquisas de campo. Com 
estes dados, é possível construir um modelo de transportes, que fornecerá resultados para 
indicadores quantitativos que aferirão o status da mobilidade na região de estudo, comparando 

com outras realidades. 

Para a definição inicial dos dados a serem obtidos nas pesquisas e levantamentos de campo, 
serão considerados os seguintes conceitos: 

 A demanda por transporte surge da necessidade de deslocamento dos cidadãos, a fim de 
realizar suas atividades diárias por diversos motivos, como trabalho, educação, compras, 
lazer, dentre outras. Um modelo de demanda de transporte pode ser definido como uma 
relação matemática entre a demanda, suas respectivas características e o sistema de 
atividades (respectivamente, dados de fluxos origem e destino – geralmente obtidos por 
meio de pesquisas sobre a mobilidade da população; dados socioeconômicos; e dados de 
empregos, vagas em escolas etc., sendo estes dois últimos geralmente obtidos por meio 
de levantamentos secundários); 

 Esses deslocamentos são realizados por meio da utilização de veículos, vias, terminais 
etc., ou seja, a oferta de transporte. Modelos de oferta representam estes elementos da 
infraestrutura disponível à demanda, elaborados por meio da delimitação da área de 
estudo, zoneamento, seleção de elementos relevantes da oferta (rede básica), codificação 
da rede e identificação de funções de desempenho e custo. Para a representação da 
oferta, é necessária a maior quantidade de dados referentes aos elementos existentes, 
como inventários de infraestruturas de transporte; e 
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Modelagem da oferta Modelagem da demanda 
Modelagem da interação 
entre oferta e demanda 

 Modelos de alocação representam a interação entre a demanda e a oferta de transporte, 
permitindo que as pessoas façam a escolha das rotas que atendam suas necessidades de 
deslocamento entre a origem e destino de suas viagens. Modelos de alocação combinam 
os modelos de demanda e oferta, e, por esta causa, são chamados de modelos da 
interação demanda-oferta, fornecendo o carregamento dos sistemas (Figura 3).  

 

 

 

Figura 3: Tipos de dados necessários para a modelagem da problemática de mobilidade. 
Fonte: Consórcio Concremat/Comap/Sistran, 2017. 

Os dados provenientes de pesquisas de transportes sobre a mobilidade da população referem-se 
aos dados de demanda necessários para entender o padrão de deslocamento das pessoas. Para 
modelagem da oferta, é necessária a elaboração de inventários físicos. Desta forma, para 
representação da problemática da mobilidade, serão realizados as pesquisas e levantamentos 
apresentados nos itens a seguir. Também se ressalta a importância da obtenção de dados 
referentes à segurança viária, como dados relacionados às ocorrências de acidentes de trânsito 
no sistema viário da Microrregião de João Pessoa e as causas desses, bem como a identificação 
e caracterização dos pontos críticos acidentológicos da área de estudo. 

1.2.1 Pesquisa origem e destino domiciliar 

O universo do estudo é constituído pelas viagens diárias da população residente na região e será 
representado por uma amostra de 12.000 domicílios a serem pesquisados. A distribuição da 
amostra na pesquisa origem e destino domiciliar é iniciada com a divisão da área de estudo em 
zonas de tráfego, definidas conforme sua homogeneidade de uso e ocupação do solo, bem como, 
das características da rede de transporte coletivo e do sistema viário.  

As pesquisas domiciliares de origem e destino vêm há tempos servindo como principal fonte de 
informações na determinação dos padrões de mobilidade das populações em áreas urbanas. 
Consistem em levantamentos domiciliares, realizados durante o período letivo, em dias úteis, por 
meio dos quais é possível não só estabelecer os padrões de deslocamento da população – modos 
de transporte utilizados, tempos médios de viagem, índices de mobilidade, motivos de viagem – 
como estabelecer os principais vetores de deslocamento da população fornecendo elementos 
quantitativos e qualitativos para análise das necessidades em termos de oferta de transportes. 

Em conjunto com esta pesquisa, será realizada também a pesquisa de opinião acerca do 
transporte coletivo. Desta forma, será possível avaliar o sistema de transporte coletivo local, bem 
como armazenar sugestões, ao nível de zonas, o que certamente enriquecerá os estudos.  

Ressalta-se que a pesquisa será dividida em duas partes: 

 Apuração dos dados socioeconômicos da família, incluindo atividades realizadas (trabalho, 
educação), renda individual e familiar, posse de bens duráveis, ou seja, o conjunto de 
elementos necessários à estratificação da família residente no domicílio em termos de 
faixa de renda, e; 
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 Apuração dos deslocamentos efetivamente realizados pelos integrantes da família, 
incluindo horários, motivos, endereços de origem e destino de viagem, modos utilizados, 
entre outras informações. 

A inclusão de perguntas referentes às condições socioeconômicas tem como objetivo estabelecer, 
por meio de modelos comportamentais, relações entre os padrões de viagens identificados com 
os respectivos estratos sociais entrevistados. Essa metodologia é a base do desenvolvimento dos 
chamados modelos em quatro etapas, que consistem na elaboração de funções matemáticas que 
permitem aos analistas de transporte estimar a mudança no padrão de produção e de distribuição 
espacial e temporal das viagens frente a um conjunto esperado de alterações de ordem 
socioeconômica. 

Estabelecidas estas correlações por meio de variáveis explicativas - em geral, crescimento 
populacional, distribuição de renda familiar, localização espacial e quantificação de vagas de 
emprego e vagas escolares - é possível estimar as alterações no padrão de viagens de uma 
população em área de estudo contrapondo-se as funções identificadas com projeções das 
variáveis explicativas em cenários futuros. 

As perguntas relativas aos deslocamentos referem-se às viagens realizadas nos dias úteis. Nesse 
levantamento, são identificados os origens e destinos de cada viagem realizada por cada 
integrante da família, o motivo das viagens, os horários de início e de término e o modo utilizado.  

Apesar de sua abrangência a pesquisa domiciliar não fornece todas as informações para um 
estudo de transporte de qualidade, e por causa disto é necessária a realização de duas pesquisas 
complementares – pesquisa da linha de contorno e da linha de travessia, que serão descritas nos 
itens seguintes.  

A partir da amostra de 12.000 domicílios já definida, serão escolhidas as unidades a serem 
entrevistadas a partir do cadastro dos domicílios que compõe a área de estudo. Este cadastro 
poderá ser obtido junto as companhias de energia, geralmente os mais atualizados, ou de 
saneamento, mesmo que estes geralmente não possuam a desagregação por domicílios no caso 
de unidades prediais. Uma outra alternativa seria a utilização dos cadastros do IBGE. Por meio 
destes cadastros, os domicílios poderão ser caracterizados quanto ao número da matrícula, 
logradouro, número, bairro, CEP, número de habitantes, padrão de consumo, telefone e tipo de 
imóvel (residencial ou comercial). 

Uma vez definido o cadastro dos domicílios, será efetuado o sorteio das unidades que serão 
entrevistadas. Inicialmente os domicílios são classificados pelo número da zona e endereço. Após 
esta classificação é criado um número aleatório constituído de nove dígitos, que também será 
usado como senha para a identificação do pesquisador no momento de realização da pesquisa. 
Com os domicílios classificados pelo número da zona e pelo número aleatório, o sorteio é 
realizado a partir da amostra necessária. Em conjunto com esta seleção são sorteados também 
uma quantidade, em torno de 3 domicílios, que constituem a reserva para o caso de a pesquisa 
não poder ser feita por mudança de uso, recusa, ausência de moradores entre outros motivos 
para a não realização da pesquisa.  

Os questionários são aplicados por meio de entrevistas diretas nos domicílios sorteados, divididos 
por setores e zonas. O entrevistador, devidamente treinado, visita o domicílio sorteado, apresenta-
se, esclarece o objetivo do estudo e sua importância e aplica o questionário com as pessoas 
presentes no domicílio naquele momento. Na hipótese de existirem moradores ausentes, o 
entrevistador poderá coletar os dados junto aos moradores presentes, caso estes possuam as 
informações desejadas, ou agendar uma nova entrevista via telefone ou internet. Tanto quanto 
possível as equipes de entrevistadores serão divididas pela região de sua residência para facilitar 
seu acesso à área da qual ele será responsável durante o decorrer do estudo.  

O questionário de entrevista estará completo quando todos os moradores tiverem sido 
entrevistados. Uma vez o questionário estando completo, deverá ser avaliado pelo supervisor de 
campo para posicionamento da produção e envio para equipe de consistência (crítica) que fará 
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uma leitura crítica do material enviando-o, em caso de não haver inconsistências, para a validação 
do mesmo, ou se houver inconsistências para verificação “in loco”.   

Será desenvolvido um programa de treinamento teórico e prático de todo o pessoal envolvido nos 
trabalhos de coordenação e supervisão. Nesta etapa serão dirimidas todas as dúvidas relativas 
aos processos de aplicação aceitos no projeto e no preenchimento dos questionários e formulários 
a serem utilizados em campo, revisando-se o Manual do Pesquisador.  

Deverá ser realizada uma reunião semanal dos responsáveis pela qualidade com as equipes de 
campo, para observação da necessidade de treinamento para entrevistadores que obtiverem erros 
sistemáticos no preenchimento de seus questionários.  

Também receberão treinamentos específicos as equipes de escritório (codificadores, digitadores 
etc.) quanto aos procedimentos pertinentes às suas etapas de trabalho. 

O mesmo entrevistador deverá executar os serviços em espaços geográficos pequenos. Essa 
estratégia é importante uma vez que um mesmo domicílio pode ser visitado mais de uma vez. E, 
estando o entrevistador dentro de uma mesma área, os retornos ficam mais lógicos, ganhando-se, 
assim, maior produtividade. 

O entrevistador será orientado quanto ao tipo de abordagem que deverá fazer em cada domicílio 
visitado, que deverá ser de maneira cordial, gentil e com clareza técnica em relação aos objetivos 
e benefícios sociais que a pesquisa proporcionará.  Este procedimento deverá ser verificado pela 
equipe de supervisão da pesquisa em todos os domicílios sorteados para checagem dos dados. 

Para a produção de cada entrevistador será feita uma verificação dos dados pesquisados. Cabe 
ressaltar que esta amostra é mínima e deverá ser realizada via telefone, nos domicílios onde 
foram realizadas as pesquisas completas.  

Será mantida uma equipe de críticos que terão a responsabilidade de realizar conferência dos 
questionários encaminhados pelos entrevistadores. Estes críticos farão uma leitura do material 
observando ausência e/ou erro nas informações coletadas. Os questionários com falhas e/ou 
erros de preenchimento serão retornados aos entrevistadores, para proceder aos acertos 
necessários.  

A atividade de codificação complementar dos endereços será necessária para as respostas que 
não tenham uma definição clara dos mesmos, quando dados como uma referência, por exemplo. 
O objetivo é formar uma equipe especializada na busca dos códigos referentes à localização 
geográfica da viagem, já que em muitos casos estas se apresentarão como referências físicas e 
não logradouros, o que torna necessário a busca de informações em sites e outras bases de 

informações sobre locais informados. 

Os questionários que forem rejeitados na etapa de consistência eletrônica dos dados serão 
encaminhados à equipe responsável que tomará as providências necessárias ao acerto dos 
dados. 

Vale ressaltar que serão utilizados equipamentos eletrônicos (tipo tablets) para a coleta de dados 
pelos entrevistadores, o que facilitará o controle via web da produtividade e qualidade das 

entrevistas. Desta forma, as atividades de digitação e mesmo de codificação serão reduzidas e 
simplificadas.  

O Formulário A da pesquisa origem e destino domiciliar é apresentado a seguir.  
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Formulário A – Pesquisa Domiciliar de Transporte de João Pessoa (dias úteis) 

   /    /    :

   /    /    :

   /    /    :

1 - Até 1 S.M.

2 - De 1 a 3 S.M.

3 - De 3 a 5 S.M.

4 - De 5 a 10 S.M.

5 - De 10 a 15 S.M

6 - De 15 a 20 S.M.

7 - Mais de 20 S.M

7 - Número inexistente

8 - Comercial

Resultado 1 - Recusa

2 - Fechado

3 - Vago

5 - Completo sem viagem

6 - Completo com viagem

4 - Incompleto

Posse de Veículos

Data 3° contato

Questionário Pesquisador

Total de moradores na Família

Dados Econômicos

Total de 

Famílias

2 - Coletivo

3 - Comunidade

1 - Particular

N° da Família

Total de Moradores no 

DomicílioTipo do domicílio

Hora

Pesquisa Domiciliar de Transporte João Pessoa

Informações da Família

Bloco 1

Data 2° contato Hora

Visitas ao domicílio

Data 1ª Visita

Zona Domicílio

Hora

Qual o consumo de energia 

elétrica do domicílio? 

AnoMotocicleta BicicletaCaminhão Ano

Automóvel Ano Utilitários Ano

Renda Familiar
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                                                                                  Informações da Família

Sexo Chefe / Parentesco Grau de Instrução Atividade Principal e Secundária

1 - Chefe da Família 1 - Analfabeto 1 - Trab. Comércio Formal

2 - Cônjugue 2 - Alfabetizado 2 - Trab. Comércio Informal

3 - Filho 3 - Fundamental - Incompleto 3 - Trab. Indústria Formal

4 - Outro parente 4 - Fundamental - Completo 4 - Trab. Indústria Informal

5 - Agregado 5 - Médio - Incompleto 5 - Prest. de serviços Formal

6 - Pensionista 6 - Médio - Completo 6 - Prest. de serviços Informal

7 - Convivente 7 - Superior  - Incompleto 7 - Func. Público

8 - Empregado Doméstico 8 - Superior - Completo 8 - Prof. Liberal

9 - Parente do Empregado Residente 9 - Desempregado

10 - Outros 10 - Aposentado

Pessoas com Deficiência

11 - Dona de casa

1 - Deficiente Físico 12 - Estudante

2 - Deficiente Mental 13 - Autônomo

3 - Deficiente Visual 14 - Outras

4 - Deficiente Auditivo

5 - Nenhuma

Informações da Família

Pesquisa Domiciliar de Transporte João Pessoa

13 - Pós Graduação (Stricto sensu, 

nivel doutor) - Incompleto

14 - Pós Graduação (Stricto sensu, 

nivel doutor) - Completo

Bloco 2

1 - Masculino

2 - Feminino

Zona Domicílio Família

Pessoa Idade Sexo
Chefe / 

Parentesco

Grau de 

Instrução
Nome

Dados Pessoais

Principal Secundária

Atividade Principal e 

Secundária
Deficiências

Questionário

Recebe Algum Tipo 

de Beneficio

Sim Não

9 - Pós-Graduação (Lato senso) - 

Incompleto

10 - Pós-Graduação (Lato senso) - 

Completo

11 - Pós Graduação (Stricto sensu, 

nivel mestrado) - Incompleto

12 - Pós Graduação (Stricto sensu, 

nivel mestrado) - Completo

Pesquisador
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Questionário

Motivo na Origem Motivo no Destino Modo de Transporte Forma de Pagamento

1 - Residência 1 - Residência 1 - Ônibus 1 - Dinheiro

2 - Trabalho 2 - Trabalho 2 - Taxi 2 - Vale transporte

3 - Estudo 3 - Estudo 3 - Uber 3 - Passe estudantil

4 - Pagamentos 4 - Pagamentos 4 - Alternativo 4 - Isento - idoso

5 - Compras 5 - Compras 5 - Condutor de automóvel 5 - Isento - pessoas com deficiência

6 - Lazer 6 - Lazer 6 - Passageiro do automóvel 6 - Isentos - Func. Empresa de transportes

7 - Saúde 7 - Saúde 7 - Trem CBTU 7 - Isentos - Carteiro

8 - Acompanhante 8 - Acompanhante 8 - Caminhão 8 - Isentos - Poder Judiciário - Auditores

9 - Outros 9 - Outros 9 - Moto 9 - Isentos - Acompanhantes de pessoa com deficiencia

10 - Bicicleta 10 - Isentos HIV

11 - A pé 11 - Isentos Cartão Cidadão

12 - Veículo fretado 12 - Isentos Policia Militar

13 - Balsa

14 - Outros

Deslocamentos Realizados no dia anterior por todos os residentes maiores de 5 anos

Bairro / Referência

Hora de chegadaZT

Origem

Nome Deslocamento
Motivo na 

Origem

Destino

Bloco 3Pesquisa Domiciliar de Transporte João Pessoa

Modo de Transporte

Transporte 

Coletivo

Forma de 

Pagamento

Domicilio Família

Hora da Saída
Motivo No 

Destino
Bairro / Referência

Pesquisador Zona

ZT

 



 

 

13 

 

Usuário de Transporte público?

Sim Não

Tem alguma deficiencia física?

a. Quanto à lotação do ônibus

b. Quanto ao tempo de espera?

c. Quanto à distância para o ponto de ônibus?

d. Quanto a qualidade do ônibus para pessoas com defic. ou mob. reduzida?

e. Quanto ao cumprimento dos horários / viagem?

g. Quanto à conservação da frota?

h. Quanto à limpeza dos ônibus?

i. Quanto à condição dos pontos de parada (calçada/abrigo/iluminação)?

j. Quanto ao atendimento do cobrador e motorista?

k. Quanto à segurança dos ônibus (risco de acidente)?

l. Quanto aos serviços nos finais de semana?

m. Quanto à tarifa?

n. Quanto à condição da calçada de acesso ao ponto de parada?

o. Quanto à segurança pública nas paradas?

p. Quanto à segurança pública nos ônibus?

q. Quanto à qualidade geral?

Pesquisa de imagem do transporte coletivo

Nome

Família

Muito Ruim (1)

f. Quanto à facilidade de integração das linhas ou do ônibus com outros modos?

Domicilio

Bloco 4
Pesquisa Domiciliar de Transporte João Pessoa

Ruim (2)

Questionário
Pesquisador Zona

NãoSim

1. Como o Sr. (a) classifica a qualidade do transporte coletivo de João Pessoa?

Pessoa

Questão / Avaliação Muito Bom (5) Bom (4) Regular (3)
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Ressalta-se que a pesquisa origem e destino domiciliar também investigará sobre os 
deslocamentos de fim de semana (sábado e domingo) da população. Seu formulário foi 
estruturado sobre o formulário da pesquisa origem e destino domiciliar, porém, com certos ajustes 
que alinham as perguntas às especificidades das viagens (ou ausência destas) no fim de semana. 
O formulário do fim de semana será aplicado para todos os moradores do domicílio, podendo uma 
pessoa adulta responder pelos deslocamentos dos demais membros da família. Entretanto, o 
Bloco 4 deste formulário será respondido somente pelo entrevistado.  

As informações principais a serem obtidas na pesquisa origem e destino domiciliar do fim de 

semana são a origem e destino dos deslocamentos, seus motivos, o meio de transporte utilizado e 
os deslocamentos desejados e não realizados e suas razões. 

Na sequência, apresenta-se o Formulário B da pesquisa origem e destino referente à mobilidade 
no fim de semana. 
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Formulário B – Pesquisa Domiciliar de Transporte de João Pessoa (fim de semana) 

   /    /    :

   /    /    :

   /    /    :

1 - Até 1 S.M.

2 - De 1 a 3 S.M.

3 - De 3 a 5 S.M.

4 - De 5 a 10 S.M.

5 - De 10 a 15 S.M

6 - De 15 a 20 S.M.

7 - Mais de 20 S.M

Qual o consumo de 

energia elétrica do 

domicílio? 

AnoMotocicleta BicicletaCaminhão Ano

Automóvel Ano Utilitários Ano

Renda 

Familiar

Pesquisa Domiciliar de Transporte João Pessoa (Fim de semana)

Informações da Família

Bloco 1

Data 2° contato Hora

Visitas ao domicílio

Data 1ª Visita

Zona Domicílio

Hora

Posse de Veículos

Data 3° contato

Questionário Pesquisador

Total de moradores na 

Família

Dados Econômicos

Total de 

Famílias

2 - Coletivo

3 - Comunidade

1 - Particular

N° da Família

Total de Moradores no 

DomicílioTipo do domicílio

Hora 7 - Número inexistente

8 - Comercial

Resultado 1 - Recusa

2 - Fechado

3 - Vago

5 - Completo sem viagem

6 - Completo com viagem

4 - Incompleto
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Sexo Chefe / Parentesco Grau de Instrução Atividade Principal e Secundária

1 - Chefe da Família 1 - Analfabeto 1 - Trab. Comércio Formal

2 - Cônjugue 2 - Alfabetizado 2 - Trab. Comércio Informal

3 - Filho 3 - Fundamental - Incompleto 3 - Trab. Indústria Formal

4 - Outro parente 4 - Fundamental - Completo 4 - Trab. Indústria Informal

5 - Agregado 5 - Médio - Incompleto 5 - Prest. de serviços Formal

6 - Pensionista 6 - Médio - Completo 6 - Prest. de serviços Informal

7 - Convivente 7 - Superior  - Incompleto 7 - Func. Público

8 - Empregado Doméstico 8 - Superior - Completo 8 - Prof. Liberal

9 - Parente do Empregado Residente 9 - Desempregado

10 - Outros 10 - Aposentado

Pessoas com Deficiência

11 - Dona de casa

1 - Deficiente Físico 12 - Estudante

2 - Deficiente Mental 13 - Autônomo

3 - Deficiente Visual 14 - Outras

4 - Deficiente Auditivo

5 - Nenhuma

Bloco 2
Pesquisa Domiciliar de Transporte João Pessoa (Fim de semana)  

Informações da Família

13 - Pós Graduação (Stricto sensu, 

nivel doutor) - Incompleto

14 - Pós Graduação (Stricto sensu, 

nivel doutor) - Completo

1 - Masculino

2 - Feminino

Zona Domicílio Família

Pessoa Idade Sexo
Chefe / 

Parentesco

Grau de 

Instrução
Nome

Dados Pessoais

Principal Secundária

Atividade Principal e 

Secundária
Deficiências

Questionário

Recebe Algum Tipo 

de Beneficio

Sim Não

9 - Pós-Graduação (Lato senso) - 

Incompleto

10 - Pós-Graduação (Lato senso) - 

Completo

11 - Pós Graduação (Stricto sensu, 

nivel mestrado) - Incompleto

12 - Pós Graduação (Stricto sensu, 

nivel mestrado) - Completo

Pesquisador
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Questionário

Motivo na Origem Motivo no Destino Modo de Transporte Forma de Pagamento

1 - Residência 1 - Residência 1 - Ônibus 1 - Dinheiro

2 - Trabalho 2 - Trabalho 2 - Taxi 2 - Vale transporte

3 - Estudo 3 - Estudo 3 - Uber 3 - Passe estudantil

4 - Pagamentos 4 - Pagamentos 4 - Alternativo 4 - Isento - idoso

5 - Compras 5 - Compras 5 - Condutor de automóvel 5 - Isento - pessoas com deficiência

6 - Lazer 6 - Lazer 6 - Passageiro do automóvel 6 - Isentos - Func. Empresa de transportes

7 - Saúde 7 - Saúde 7 - Trem CBTU 7 - Isentos - Carteiro

8 - Acompanhante 8 - Acompanhante 8 - Caminhão 8 - Isentos - Poder Judiciário - Auditores

9 - Outros 9 - Outros 9 - Moto 9 - Isentos - Acompanhantes de pessoa com deficiencia

10 - Bicicleta 10 - Isentos HIV

11 - A pé 11 - Isentos Cartão Cidadão

12 - Veículo fretado 12 - Isentos Policia Militar

13 - Balsa

14 - Outros

Bairro / Referência

Hora de chegadaZT

Origem

Nome Deslocamento
Motivo na 

Origem

Destino

Bloco 3Pesquisa Domiciliar de Transporte João Pessoa (Fim de semana)

Realizou algum deslocamento no final de semana? Se sim. prrencher os delocamentos. Se não, preencher o bloco 4

Modo de Transporte

Transporte 

Coletivo

Forma de 

Pagamento

Domicilio Família

Hora da Saída
Motivo No 

Destino
Bairro / Referência

Pesquisador Zona

ZT
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Usuário de Transporte público?

Sim Não

Tem alguma deficiencia física?

PERGUNTA SOMENTE PARA O ENTREVISTADO

a. Motivos transportes coletivos

Tempo de espera

Cumprimento dos horários

Segurança pública

Ônibus não circula no final de semana

b. Motivos pessoais

c. Não possuo veículo particular

d. Clima/tempo

2.1 Motivo:

Clima/tempo

Tempo de espera

Cumprimento dos horários

Segurança pública

Ônibus não circula no final de semana

Outros __________________

2.2. Destino

Pesquisa Domiciliar de Transporte João Pessoa (Fim de semana)

Pesquisa de imagem do transporte coletivo

2. Existe algum deslocamento que você gostaria de ter realizado neste fim de semana e não fez por motivo de transporte público? Se sim qual o motivo. Se não, encerrar.

Falta de dinheiro

Nome

Família

Falta de dinheiro

Domicilio

Bloco 4

Questionário
Pesquisador Zona

NãoSim

1. Por que o Sr. (a) não viajou neste fim de semana?

Pessoa

Questão / Avaliação



 

 

19 

 

19 

 

1.2.2 Pesquisa cordon line (cordão externo) 

Para conhecimento do universo (número total de veículos passantes) deverão ser realizadas 
contagens volumétricas classificadas de veículos. As pesquisas de contagens volumétricas 
adotadas neste estudo serão do tipo manual digital, ou seja, pesquisadores treinados classificam 
os veículos passantes em categorias e por eixo em contadores tipo tablets. A cada quinze minutos 

os dados são transferidos para planilha ou banco de dados, elaborados para este fim.                                                                                                                                                                                                      

Para realização da pesquisa na linha de contorno será necessário o apoio da Polícia Rodoviária 
Estadual e da Policial Rodoviária Federal, dependo da jurisdição da rodovia. Este apoio é 
essencial à realização das entrevistas junto aos motoristas e passageiros, uma vez que os 
veículos deverão ser parados pelos policiais em locais previamente escolhidos e só após a parada 
do veículo no acostamento ou em outra área definida para sua parada é que o entrevistador 
poderá abordar o entrevistado para aplicação do respectivo questionário. Portanto, haverá reunião 
com as chefias das polícias envolvidas para a definição dos locais e período da pesquisa para que 
haja autorização para sua realização.  

A preparação dos materiais necessários à realização das pesquisas é etapa fundamental para a 
boa execução dos trabalhos. Para um perfeito dimensionamento dos materiais necessários na 
execução dos serviços faz-se necessária vistoria em todos os postos de pesquisa, após a 
definição da localização por parte dos policiais e de técnicos da contratada para mapeamento da 
infraestrutura existente nos locais. As vistorias devem ser feitas também a noite para que haja 
uma correta avaliação das condições de iluminação, já que se estas condições forem precárias, 
soluções para obtenção de iluminação apropriada às características dos serviços deverão ser 
providenciadas. 

Após o dimensionamento do número de pesquisadores e entrevistadores necessário para 
execução dos serviços pertinentes ao objeto deste estudo, deverá ser realizado o recrutamento e 
a seleção das equipes envolvidas nos trabalhos. Serão, ainda, providenciados os treinamentos 
que se fizerem necessários para o bom entendimento da aplicação dos formulários e 
questionários e dos processos contidos nesta etapa da pesquisa. 

Os trabalhos serão desenvolvidos em 6 postos de pesquisa a serem definidos em conjunto com a 
equipe de supervisão. Nestes postos as pesquisas serão realizadas em um dia útil (terça, quarta 
ou quinta-feira) durante 24 horas contínuas em ambos os sentidos das vias onde serão alocados 
até 8 pesquisadores para a realização das pesquisas de contagem e entrevistas. 

Como mencionado anteriormente, o número de informações que deverão ser coletadas em campo 
pode levar a erros sistemáticos, além de falhas no preenchimento dos questionários.  

Será realizado o treinamento teórico da equipe de coordenação e supervisão. Nesta etapa 
deverão ser dirimidas todas as dúvidas relativas aos processos de aplicação aceitos no projeto e 
no preenchimento dos questionários e formulários, revisando-se o Manual do Pesquisador.  

As equipes de coordenação e supervisão, já devidamente treinadas, ficarão responsáveis pelo 
treinamento dos entrevistadores e manutenção do número mínimo de entrevistadores 
dimensionados para cada posto de pesquisa. Este treinamento será dividido em duas etapas:  

 Teórica: com a leitura do manual e as explicações pertinentes; 

 Prática: com os chefes de equipe acompanhando a aplicação das entrevistas pelo 
entrevistador recém treinado e a manipulação dos contadores manuais, bem como o 
preenchimento do formulário de contagem. 

Deverá ser realizada uma reunião semanal da coordenação da pesquisa com a equipe para 
observação da necessidade de treinamento para entrevistadores e contadores que obtiverem 
erros sistemáticos no preenchimento de seus questionários e formulários. Também ficará a cargo 
dos supervisores da pesquisa, treinar a equipe de críticos que estará subordinada à sua equipe. 
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Será de responsabilidade do Supervisor de campo o treinamento dos codificadores e digitadores 
quanto aos procedimentos pertinentes às suas etapas de trabalho. 

Para realização da pesquisa na linha de contorno são utilizados dois tipos de procedimentos: 
entrevistas e contagens. Para aplicação do formulário de origem e destino nas rodovias, após a 
parada do veículo o entrevistador fará a abordagem esclarecendo os objetivos da pesquisa e 
pedindo a colaboração para o preenchimento do questionário. Os formulários de entrevistas estão 
divididos por sentido, ou seja, serão entrevistados veículos entrando na área de pesquisa e 
veículos saindo da área de pesquisa, conforme observamos nos Formulários C1, C2 e C3, a 
seguir.  

As contagens volumétricas serão realizadas concomitantemente. O formulário adotado para a 
contagem é dividido a cada quinze minutos e a classificação de veículos é dividida em categorias 
(ver Formulário D a seguir). 

Os supervisores da pesquisa serão responsáveis pelo acompanhamento dos trabalhos e pela 
verificação “in loco” dos questionários aplicados pelos entrevistadores em campo, bem como, pelo 

controle de amostra definida previamente.  

Para o acompanhamento dos resultados das entrevistas será elaborado formulário próprio 
contendo o número de questionários aplicados, a amostra esperada e o número de veículos 
contados, divididos pelos períodos definidos, conforme apresentamos no Formulário E a seguir.  

A contratada manterá uma equipe de críticos que terão a responsabilidade de realizar conferência 
visual nos formulários e questionários entregues pelos entrevistadores. Estes críticos farão uma 
leitura do material observando ausência e ou erro nas informações coletadas pelos 
entrevistadores. Os questionários com falhas e ou erros de preenchimento serão cancelados e 
excluídos do número final da amostra realizada. Os questionários excluídos por falhas serão 
entregues ao chefe de equipe, que se reunirá com o entrevistador para que ele possa esclarecer 
as falhas e dirimir possíveis erros sistemáticos. 

A verificação do preenchimento dos campos destinados ao endereço é de vital importância nesta 
etapa. Os locais de origem e destino das viagens entrevistadas serão codificados pela zona do 
endereço. O objetivo é formar uma equipe especializada na busca dos códigos referentes à 
localização geográfica da viagem, já que em muitos casos estas se apresentarão como 
referências físicas e não logradouros, o que torna necessário busca de informações em sites e 
outras bases informações dos locais informados. 

Os questionários e formulários que forem rejeitados na etapa de consistência serão 
encaminhados ao chefe de produção e qualidade que deverá fazer a correção dos dados, 
verificando a origem do erro, discutindo soluções para que sejam dirimidas falhas sistemáticas no 
processo de crítica ou codificação do material. Serão utilizados equipamentos eletrônicos (tipo 
tablets, canetas digitais, câmaras filmadoras etc.) para a coleta de dados pelos entrevistadores 
(contagem volumétrica e entrevistas), o que facilitará o controle via web da produtividade e 

qualidade das entrevistas. Desta forma, as atividades de digitação e mesmo de codificação podem 
ser reduzidas e simplificadas. A utilização destes equipamentos pode ser inibida por condições de 
segurança dos entrevistadores ou limitada pela falta de sinal web. 

Será disponibilizado um programa de digitação e consistência de dados para análise e aprovação 
da equipe técnica da contratante. Após aprovação deste programa os formulários de contagem e 
as entrevistas serão digitados e arquivados em formato digital. Após a consolidação do banco, 
será gerado relatório de qualidade e produção para cada posto pesquisado. 

Os formulários utilizados na pesquisa cordon line são apresentados a seguir.  
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Formulário C1 – Pesquisa Cordon Line (entrevista em autos, táxi e utilitários) 
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Formulário C2 – Pesquisa Cordon Line (entrevista em ônibus e vans) 
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Formulário C3 – Pesquisa Cordon Line (entrevista em veículos de carga)  
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Formulário D – Pesquisa Cordon Line - Contagem Volumétrica Classificada  
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Formulário E – Controle das pesquisas Cordon Line 

Auto / Utilitário / 

taxi

Ônibus / Micro-

ônibus / Van
Carga

Auto / Utilitário / 

taxi

Ônibus / Micro-

ônibus / Van
Carga

Auto / Utilitário / 

taxi

Ônibus / Micro-

ônibus / Van
Carga

Auto / Utilitário / 

taxi

Ônibus / Micro-

ônibus / Van
Carga

FORMULÁRIO DE CONTROLE

PESQUISAS NA CORDON LINE

Posto Data Periodo

OD - Saldo CVC OD - Amostra OD - Realizada 
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1.2.3 Pesquisa screen line ou linha de aferição 

Será realizada pesquisa de ocupação visual em pontos de grande movimentação de passageiros 
pré-selecionados, cobrindo toda a área de pesquisa, e, de preferência, todas as linhas de ônibus. 
Todos os dados obtidos na fase de pesquisa serão utilizados na calibração do modelo de 
demanda e oferta. A utilização dos resultados das pesquisas se dará, prioritariamente, por meio 
de modelos matemáticos de demanda e oferta do sistema de transportes, incluindo o sistema de 
transporte público e individual. 

Os trabalhos serão desenvolvidos em 7 postos de pesquisa a serem definidos em conjunto com a 
equipe de supervisão. Nestes postos, as pesquisas serão realizadas em dois dias úteis (terça, 
quarta ou quinta-feira) em dois períodos pico de 6 horas, nos 2 sentidos da via e serão alocados 
até 4 pesquisadores. 

A preparação dos materiais necessários à realização das pesquisas é etapa fundamental para a 
boa execução dos trabalhos. Para um perfeito dimensionamento dos materiais necessários na 
execução dos serviços faz-se necessária vistoria em todos os postos de pesquisa por técnicos da 
contratada para mapeamento da infraestrutura existente nos locais. As vistorias devem ser feitas 
também à noite para que haja uma correta avaliação das condições de iluminação, já que se estas 
condições forem precárias, soluções para obtenção de iluminação apropriada às características 
dos serviços deverão ser providenciadas. 

Como mencionado anteriormente, o número de informações que deverão ser coletadas em campo 
pode levar a erros sistemáticos, além de falhas no preenchimento dos questionários.  

Será realizado o treinamento teórico da equipe de coordenação e supervisão. Nesta etapa 
deverão ser dirimidas todas as dúvidas relativas aos processos de aplicação aceitos no projeto e 
no preenchimento dos questionários e formulários, revisando-se o Manual do Pesquisador.  

As equipes de coordenação e supervisão, já devidamente treinadas, ficarão responsáveis pelo 
treinamento dos entrevistadores e manutenção do número mínimo de entrevistadores 
dimensionados para cada posto de pesquisa. Este treinamento será dividido em duas etapas:  

 Teórica: com a leitura do manual e as explicações pertinentes; 

 Prática: com os chefes de equipe acompanhando a aplicação das entrevistas pelo 
entrevistador recém treinado e a manipulação dos contadores manuais, bem como o 
preenchimento do formulário de contagem. 

Ficará a cargo dos supervisores da pesquisa, treinar a equipe de críticos que estará subordinada 
à sua equipe. Será de responsabilidade do Supervisor de campo o treinamento dos codificadores 
e digitadores quanto aos procedimentos pertinentes às suas etapas de trabalho. Será realizada 
reunião semanal da coordenação da pesquisa com a equipe para observação da necessidade de 
treinamento para entrevistadores e contadores que obtiverem erros sistemáticos no 
preenchimento de seus questionários e formulários.  

Será mantida uma equipe de críticos que terão a responsabilidade de realizar conferência visual 
nos formulários e questionários entregues pelos entrevistadores, fazendo uma leitura do material 
por meio da observação da ausência e ou erro nas informações coletadas pelos entrevistadores. 
Os questionários com falhas e ou erros de preenchimento serão cancelados e excluídos do 
número final da amostra realizada. Os questionários excluídos por falhas serão entregues ao 
chefe de equipe, que se reunirá com o entrevistador para que ele possa esclarecer as falhas e 
dirimir possíveis erros sistemáticos. 

Os questionários e formulários que forem rejeitados na etapa de consistência serão 
encaminhados ao chefe de produção e qualidade que deverá fazer a correção dos dados, 
verificando a origem do erro, discutindo soluções para que sejam dirimidas falhas sistemáticas no 
processo de crítica ou codificação do material. As atividades de digitação e mesmo de codificação 
poderão ser reduzidas e simplificadas uma vez que serão utilizados equipamentos eletrônicos 
(tipo tablets, canetas digitais, câmaras filmadoras etc.) para a coleta de dados pelos 
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entrevistadores (contagem volumétrica e entrevistas), o que facilitará o controle via web da 

produtividade e qualidade das entrevistas. A utilização destes equipamentos pode ser inibida por 
condições de segurança dos entrevistadores ou limitada pela falta de sinal web. 

Será disponibilizado um programa de digitação e consistência de dados para análise e aprovação 
da equipe técnica da contratante. Após aprovação deste programa os formulários de contagem e 
as entrevistas serão digitados e arquivados em formato digital. Após a consolidação do banco, 
será gerado relatório de qualidade e produção para cada posto pesquisado. Os formulários a 
serem utilizados serão apresentados nos itens a seguir (Formulários F, G e H). 

1.2.4 Pesquisa de velocidade média e retardamento  

As pesquisas de velocidade e retardamento visam medir a velocidade média para trechos 
homogêneos do sistema viário. Estas velocidades serão estabelecidas por categorias de veículos 
e por faixas horárias. Com estas medidas será possível calcular as capacidades de fluidez do 
sistema viário. Os pesquisadores munidos de equipamentos com medição de tempo e 
geocodificação trabalharão embarcados nos veículos.  

Os trabalhos serão desenvolvidos em 6 rotas a serem definidas em conjunto com a equipe de 
supervisão. Nestas rotas, as pesquisas serão realizadas em um dia útil (terça, quarta ou quinta-
feira), em dois períodos pico de 6 horas e nos 2 sentidos da via, onde serão alocados 2 
pesquisadores para a realização das pesquisas. 

1.2.5 Pesquisa de estacionamento 

Nas vias de maior intensidade de tráfego, na área central e no entorno dos principais polos 
geradores de tráfego, deve ser levantada a oferta de vagas de estacionamento tanto em áreas 
públicas como privadas. Também devem ser levantadas algumas características da demanda 
como volume de veículos, tempo de permanência e a rotatividade. 

Os trabalhos serão desenvolvidos em 6 locais a serem definidos em conjunto com a equipe de 
supervisão, onde será alocado 1 pesquisador por uma jornada de 4 horas. 

1.2.6 Pesquisa de impacto ambiental 

Nesta pesquisa serão apurados os níveis de poluição sonora e do ar em 7 locais da região de 
estudo, notadamente nos corredores de transportes e área central, e onde houver previsão de 
intervenções ao longo da vida útil do plano, com alocação de 1 pesquisador por uma jornada de 2 
horas. Essas medições deverão ser utilizadas na confrontação com os níveis de poluição 
esperados com a implantação das intervenções previstas no plano, permitindo assim que medidas 
possam ser adotadas para evitar, amenizar ou controlar os impactos gerados.  

1.2.7 Pesquisa de contagem volumétrica classificada 

Nesta pesquisa, que será desenvolvida com a mesma metodologia aplicada nas pesquisas de 
cordão externo e interno, descritas anteriormente. O objetivo é ter um conhecimento geral da 
circulação e dos níveis de serviço no trânsito nas vias mais significativas do sistema viário e da 
área central e, para tanto, serão feitos levantamentos do volume e variação do tráfego ao longo do 
dia, composição dos veículos e direcionamento dos fluxos. Esses dados, associados às 
características físicas e operacionais da via, possibilitarão a análise da capacidade das vias em 
relação ao volume de veículos que por elas trafegam, avaliação do grau de saturação do sistema 
viário, identificação dos pontos críticos e definição das áreas que necessitam de intervenções. 

Os trabalhos serão desenvolvidos em 6 postos de pesquisa a serem definidos em conjunto com a 
equipe de supervisão. Nestes postos, as pesquisas serão realizadas em um dia útil (terça, quarta 
ou quinta-feira) em dois períodos pico de 6 horas e nos 2 sentidos da via, onde serão alocados 2 
pesquisadores para a realização das pesquisas de contagem. Os formulários utilizados na 
pesquisa de contagem volumétrica classificada são apresentados a seguir (Formulários F e G).  



 

 

33 

 

Formulário F – Pesquisa Screen Line - Contagem Volumétrica Classificada  
(intervalo de 15min) 
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Formulário G – Pesquisa Screen Line - Contagem Volumétrica Classificada  
(intervalo de 1 hora) 
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1.2.8 Pesquisa de embarque e desembarque 

A pesquisa de embarque e desembarque no Sistema de Transporte Coletivo terá como objetivo 
quantificar o carregamento das linhas ao longo de seu itinerário, além de possibilitar a 
identificação dos principais pares de origem e destino, uma vez que tais embarques e 
desembarques são levantados por ponto de parada ao longo do itinerário de cada linha. Nesta 
pesquisa os pesquisadores anotam a cada ponto do itinerário o número de passageiros que 
embarcam e desembarcam em cada ponto ao longo do itinerário. Para tanto será necessário um 
trabalho que antecede a execução das pesquisas, chamado de “posteamento”, onde todos os 
pontos de parada, de cada itinerário a ser pesquisado, será mapeado, georreferenciado, 
numerado e referenciado de tal forma que os pesquisadores possam se localizar ao longo dos 
trajetos e anotar os volumes de embarque e desembarque.  

Os trabalhos serão desenvolvidos em 35 linhas de ônibus a serem definidos em conjunto com a 
equipe de supervisão. Nestas linhas, as pesquisas serão realizadas em 3 dias úteis (terça, quarta 
ou quinta-feira) em duas viagens nas horas de pico e serão alocados até 2 pesquisadores para 
cada viagem, durante 6 horas. 

1.2.9 Pesquisa de transferência 

O objetivo desta pesquisa será o de aferir os resultados da pesquisa domiciliar quanto às origens 
e destinos dos usuários de transporte coletivo. Para tanto, serão aplicadas, em locais estratégicos 
do sistema de transporte coletivo, tais como, terminais e pontos de grande movimentação de 
passageiros, identificados na pesquisa de embarque e desembarque, entrevistas com os usuários 
do sistema, para caracterizar seus deslocamentos integrais em termos de origem e destino, 
número e locais de transferências e motivo de viagem, para cada faixa horária ao longo do dia. 
Atenção especial deverá ser dada ao conhecimento das demandas das pessoas com deficiência 
ou mobilidade reduzida, como idosos, obesos, gestantes etc. 

Está prevista a realização destas pesquisas em 36 pontos a serem definidos em conjunto com a 
equipe de supervisão. Nestes pontos, as pesquisas serão realizadas em 3 dias úteis (terça, quarta 
ou quinta-feira) durante 6 horas por 1 pesquisador. 

1.2.10 Pesquisa de opinião e acessibilidade 

As informações coletadas devem poder subsidiar a elaboração de propostas de intervenções que 
eliminem ou reduzam as barreiras arquitetônicas e ofereçam ampla acessibilidade a todos os 
usuários, principalmente os que apresentam problemas de mobilidade reduzida. A pesquisa 
deverá ainda considerar as interferências e interfaces existentes entre o sistema de transporte 
coletivo de João Pessoa e os sistemas de transportes intermunicipais que atendem aos 
municípios conurbados de Bayeux, Santa Rita, Cabedelo, Lucena e Conde, devido à função de 
polo regional exercida por João Pessoa junto a esses municípios.  

Esta pesquisa será aplicada em conjunto com a pesquisa de origem e destino domiciliar, 
coletando a opinião de um morador por domicílio. Também será realizada juntamente com a 
pesquisa de transferência, em 8 pontos, onde serão alocados 3 pesquisadores que trabalharão 
durante 3 horas em um dia útil (terça, quarta ou quinta-feira).  

1.2.11 Pesquisa de ocupação visual 

Nesta pesquisa, que será desenvolvida com a mesma metodologia aplicada na pesquisa de 
cordão interno, descrita anteriormente, serão identificados em pontos estratégicos o carregamento 
do transporte coletivo, fornecendo dados como a frequência das linhas de ônibus, a ocupação 
média dos veículos e a quantidade de passageiros transportados nesses pontos, possibilitando a 
avaliação dos principais fluxos de passagem nos locais pesquisados. Essas informações 
permitirão entre outros usos citados, a calibração da rede de transporte coletivo nos estudos de 
simulação.  
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Nos trabalhos, serão considerados os dois sentidos, em 22 pontos a serem definidos em conjunto 
com a equipe de supervisão. Nestes pontos, as pesquisas serão realizadas em 3 dias úteis (terça, 
quarta ou quinta-feira), durante 6 horas por 2 pesquisadores. 

O formulário utilizado na pesquisa de ocupação visual é apresentado a seguir.  
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Formulário H – Pesquisa Screen Line – Pesquisa de Ocupação Visual (ônibus) 
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1.2.12  Levantamentos para elaboração de inventários 

Para a elaboração do diagnóstico, também serão realizados levantamentos para que se obtenham 
dados de oferta. A seguir, listam-se os principais levantamentos que serão realizados: 

 Levantamento da infraestrutura para circulação de pedestres  

o Sistema de circulação para pedestres (passeios); 

o Acessibilidade e condições para a mobilidade a pé; e 

o Compatibilidade da hierarquia da via com as características físicas do passeio. 

 Levantamento da infraestrutura para circulação de ciclistas  

o Inventário do sistema de circulação para bicicletas; 

o Compatibilidade da hierarquia da via com as características físicas da infraestrutura 

cicloviária; 

o Oferta de vagas em bicicletários; e 

o Integração modal. 

 Inventário do transporte público 

o Itinerários das linhas de ônibus; 

o Prioridade dada ao transporte coletivo nas vias (identificação de vias com faixas 

preferenciais ou exclusivas para ônibus); 

o Pontos de parada; 

o Terminais de integração; 

o Integrações entre os modos de transporte público; 

o Estações de trem/ VLT; 

o Dados operacionais dos sistemas operados por ônibus, trem, VLT (frota utilizada por 

linha, número de viagens, distribuição horária, velocidade operacional, tempo médio de 

percurso, headway, frequência etc.); 

o Sistemas de informação para usuários do transporte público; 

o Localização das garagens de empresas de transporte; 

o Localização dos pátios de manutenção; 

o Pontos de táxi; 

o Pontos de transporte escolar e fretamentos; 

o Elementos de comunicação visual sobre os serviços; 

o Acessibilidade junto ao transporte público; e 

o Inventário de equipamentos urbanos associados aos serviços de transporte público. 

 Inventário da infraestrutura viária  

o Cadastro de eixos de logradouros; 

o Classificação e hierarquia viária; 
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o Sentidos de tráfego e movimentos de tráfego em intersecções; 

o Número de faixas; 

o Descrição das características físicas das vias; 

o Capacidade; 

o Restrições de parada e estacionamento; 

o Intersecções com sistema rodoviário e ferroviário; 

o Vias projetadas;  

o Delimitação do alinhamento de quadra; 

o Localização e características da sinalização horizontal e vertical de tráfego; 

o Localização e características da sinalização semafórica; e 

o Localização e especificação técnica da sinalização de orientação do tráfego; e 

o Descrição das condições de tráfego relativas à segurança, estado do pavimento etc. 

 Inventário de estacionamentos 

o Oferta de vaga de estacionamento em vias públicas; 

o Oferta de vagas de estacionamentos fora das vias públicas, em áreas públicas 

(bolsões de estacionamentos, terminais ou estações de transporte público) ou privadas 

(estacionamentos particulares, vagas em polos geradores de viagens e outros); e 

o Oferta de vagas de estacionamentos para idosos e pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida. 

 Dados referentes aos sistemas de controle do tráfego urbano  

o Dispositivos de coleta de dados (laços indutivos, radares, processadores de imagens 

de vídeo, detectores infravermelhos a laser ou passivos); 

o Identificação dos semáforos; 

o Dispositivos de armazenamento e processamento dos dados;  

o Dispositivos de informações aos usuários; e 

o Modelo de centralização e coordenação dos sistemas. 

 Dados referentes à infraestrutura para circulação de cargas 

o Inventário do sistema de circulação de cargas; 

o Identificação dos centros logísticos; 

o Identificação de equipamentos de apoio; e 

o Limitação de transporte em áreas específicas ou períodos de tempo. 

Conforme mencionado anteriormente no início do item 1.2 Caracterização e Diagnóstico, além dos 
levantamentos mencionados, também serão consolidadas as informações coletadas junto aos 
órgãos da própria Prefeitura Municipal de João Pessoa e de outros municípios, responsáveis por 
cada temática com o intuito de obtenção de dados de uso e ocupação do solo urbano, distribuição 
de empregos, equipamentos públicos e polos geradores de viagens pela cidade, bem como 
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variáveis socioeconômicas em fonte como instituições de pesquisa e análises estatísticas, como o 
IBGE e o IPEA.  

A partir da sistematização e síntese de dados coletados, será possível elaborar as análises 
quantitativas e qualitativas que embasarão o diagnóstico. 

1.3 Definição dos indicadores de desempenho 

Serão definidos indicadores de desempenho para caracterizar inicialmente a mobilidade do ano 
base. Estes indicadores também permitirão que, no prognóstico, se avaliem as tendências futuras 
em relação à situação de partida (mudanças nas participações dos diferentes modos, no 
congestionamento de veículos, nas velocidades e distâncias médias de percurso etc.), para 
também avaliar a melhoria conforme a implantação das diferentes propostas.  

Será avaliada a incorporação de indicadores que têm sido utilizados em Planos no Brasil e 
internacionalmente nos últimos anos, que aferem os impactos da mobilidade na malha urbana e 
na sociedade em diferentes âmbitos, como na economia, saúde pública e meio ambiente. Como 
exemplo de indicadores passíveis de serem utilizados, pode-se citar: 

 Custo da deseconomia provocada pelo trânsito;  

 Níveis de congestionamento relativos ao freeflow; 

 Acessibilidade de atividades a pé; 

 Acessibilidade ao sistema de transporte público; 

 Acessibilidade do sistema cicloviário; 

 Oferta de transporte público (indicador de transporte por residente); 

 Número de leitos hospitalares ocupados por vítimas de acidentes de trânsito; e 

 Percentual de emissões de poluentes e GEE (gases de efeito estufa), dentre outros. 

Ressalta-se que, para a escolha dos indicadores que serão utilizados, será verificada a viabilidade 
da obtenção dos dados e a qualidade destes no que concerne à consistência e à confiabilidade. 

1.4 Construção de cenários e avaliação de impactos 

Após a elaboração do diagnóstico, serão definidos e avaliados os cenários que representam as 
diversas possibilidades de evolução da mobilidade urbana para João Pessoa e sua Microrregião, 
para os horizontes de 2028 e 2038. 

Para elaboração do prognóstico, será realizada a projeção das variáveis socioeconômicas obtidas 
na atividade anterior, construindo cenários de evolução urbana, demográfica, econômica e social 
do município. Também será realizada a projeção quantitativa e qualitativa dos impactos destas 
tendências na mobilidade no sistema de transportes de João Pessoa e de sua Microrregião, na 
economia e no meio ambiente. É necessário alinhar essa projeção com as diretrizes urbanísticas 
provenientes do Plano Diretor de João Pessoa (Decreto N.º 6.499, de 20 de março de 2009), com 
a Lei de Uso e Ocupação do Solo, e as tendências de crescimento e localização de grandes 
empreendimentos e equipamentos.  

Com os modelos devidamente calibrados, serão obtidas as variações nas viagens realizadas, 
conforme as mudanças previstas na infraestrutura ou no sistema de transportes, avaliando seus 
impactos positivos ou negativos. A avaliação dos impactos de cada um dos cenários considerará a 
análise da viabilidade de cada proposta, visando ao atendimento do maior número de metas ou 
referências, conforme definição na etapa de Definição de Indicadores de Desempenho. 

De maneira preliminar, será avaliada a viabilidade dos cenários, considerando os seguintes 
aspectos: 
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 Aspecto técnico: será verificado o alinhamento dos cenários com a aplicação das 

melhores práticas no contexto técnico atual; 

 Aspecto socioeconômico: identificará se os custos das ações e dos investimentos serão 

compensados pelos benefícios à sociedade; 

 Aspecto financeiro: irá fornecer a viabilidade dos empreendimentos do ponto de vista dos 

investimentos privados, considerando fluxos de caixa de custos e receitas tangíveis 
(exclusivamente monetários); e 

 Aspecto ambiental: irá analisar os impactos ambientais e identificar a necessidade de 

ações mitigatórias ou de compensação ambiental. Quando a legislação exige Estudos de 
Impacto Ambiental (EIA), o próprio processo de licenciamento incorpora a avaliação e o 
balanço ambiental. 

Ressalta-se ainda a importância da contribuição da Prefeitura Municipal de João Pessoa acerca 
do fornecimento das informações descritivas dos projetos que serão incluídos para elaboração 
dos cenários que serão avaliados, como valor estimado do projeto, características de 
infraestrutura proposta, previsão local de implantação, entre outros. 

1.5 Formulação e avaliação de propostas 

Com a atividade de formulação e avaliação de propostas, diretrizes, ações ou investimentos, será 
mostrado como identificar e detalhar o conjunto de medidas para alcançar os objetivos, as metas 
e as prioridades definidos no início da construção do PDMU. A partir da escolha do cenário 
avaliado na atividade anterior, é preciso selecionar criteriosamente as medidas a serem 
desenvolvidas e avaliar sua possível eficácia. 

Serão considerados, durante a identificação de medidas possíveis, os temas gerais, ou seja, 
aqueles de presença obrigatória no Plano e assegurar a compatibilidade com as proposições de 
ordenamento territorial e proteção ambiental e que, por serem muito abrangentes não serão 
considerados como objeto nos Planos de Investimentos. Serão considerados como temas gerais: 

I. Acessibilidade universal;  

II. Desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões socioeconômicas e ambientais;  

III. Equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo;  

IV. Eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte urbano;  

V. Gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da Política Nacional de 
Mobilidade Urbana;  

VI. Segurança nos deslocamentos das pessoas;  

VII. Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes modos e 
serviços;  

VIII. Equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros; e  

IX. Eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana. 

Na elaboração de propostas, também se incluem as soluções para os temas particulares, 
considerando as especificidades de João Pessoa e sua Microrregião, como seu porte e as 
características típicas do município, as quais se integrarão por afinidade com as demais. Na 
elaboração das propostas, serão considerados os seguintes temas, que também serão tomados 
como objeto no Plano de Ação: 

I. Integração com a política de desenvolvimento urbano e respectivas políticas setoriais de 
habitação, saneamento básico, planejamento e gestão do uso do solo no âmbito dos entes 
federativos;  
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II. Prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e dos serviços 
de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado;  

III. Integração entre os modos e serviços de transporte urbano;  

IV. Mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de pessoas e 
cargas na cidade;  

V. Incentivo ao desenvolvimento científico-tecnológico e ao uso de energias renováveis e 
menos poluentes;  

VI. Priorização de projetos de transporte público coletivo estruturadores do território e 
indutores do desenvolvimento urbano integrado; e  

VII. Integração entre as cidades gêmeas localizadas na faixa de fronteira com outros países 
sobre a linha divisória internacional. 

Serão utilizados mapas, textos, tabelas e outros recursos documentais para apresentar a 
viabilidade econômica e política das propostas, garantindo a continuidade dos demais trabalhos 
para elaboração do Plano e apresentações à população sobre o resultado desta Fase. 

1.6 Elaboração do Plano de Ação 

O Plano de Ação visa voltar o planejamento à execução das medidas propostas, facilitando a 
implementação, o monitoramento das ações e o alcance das metas estipuladas nos horizontes 
estabelecidos. Será considerado, na estruturação do documento, as intervenções a serem 
desenvolvidas, a ordem de prioridades de execução, os prazos, as responsabilidades, as fontes 
de financiamento e, principalmente, a interdependência e a simultaneidade das ações propostas e 
eventuais sobreposições. 

Para a elaboração do Plano de Ação, são necessárias discussões com a participação de todos os 
atores envolvidos sobre prioridades, prazos, responsabilidades e recursos, pois a implantação de 
diversas intervenções abrange a aceitação e um acordo de ajuda das demais instituições públicas 
e privadas. 

Para o financiamento das ações, devem ser identificadas fontes próprias ou externas, públicas ou 
privadas, considerando a legislação de parcerias público-privadas (PPPs) e concessões.  

A identificação dos meios financeiros e institucionais para implantação e execução dos sistemas 
de mobilidade deve ser considerada no momento da concepção das propostas, inclusive para 
demonstrar a sua viabilidade neste aspecto. Além de recursos orçamentários, o município deve 
cogitar a utilização dos instrumentos urbanísticos previstos no Plano Diretor como fonte de 
captação de recursos, tais como: imposto predial e territorial urbano progressivo, outorga onerosa 
do direito de construir, utilização de contrapartidas de polos geradores de viagens, operações 
urbanas consorciadas, entre outros. 

Será organizado o Plano de Ação em um quadro com informações complementadas por mapas 
com a localização e principais dados de cada medida proposta, apresentando cronograma de 
implementação com informações sobre a responsabilidades de execução (Poder Público, setor 
privado ou sociedade), estimativa de custos e possíveis fontes de financiamento, em alinhamento 
com a PMJP, considerando, inclusive, possíveis riscos de implantação, de forma a demonstrar 
que as medidas sejam viáveis e realistas.  

1.7 Consolidação do PDMU 

A consolidação do PDMU é a atividade que promove a sistematização do conhecimento 
acumulado nas atividades anteriores, resultado do processo de estudo, debates e proposições 
para o desenvolvimento da mobilidade da Microrregião de João Pessoa. O acervo técnico 
produzido deve ser registrado e organizado. Todos os conteúdos, mapas, tabelas e textos 
gerados pelas atividades do passo a passo devem ser compilados para gerar o documento final e 
o texto legal para instituição do Plano. 
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A atividade compreende a produção dos textos e dos elementos gráficos para o relatório final, 
formado pelos relatórios técnicos parciais e executivo, redação do projeto de lei e anexos (mapas 
e quadros). Sua importância está na definição do documento a ser entregue à sociedade, 
gestores, legisladores, e principalmente, agentes públicos e privados que irão implementar o 
Plano.  

A divulgação dos principais resultados do Plano será feita por um relatório estratégico ou 
executivo, que sintetize os estudos e proposições de cada atividade, disponibilizando os relatórios 
completos para os interessados. A consolidação desse documento executivo deve incluir a 
contextualização do município de João Pessoa e sua microrregião e da política de mobilidade, 
atual e almejada, assim como deve ser enfatizada a política de participação social, com a síntese 
das atividades realizadas, a quantidade de participantes, o alcance da política de comunicação e 
as contribuições geradas. 

1.8 Sustentabilidade 

Para a incorporação do valor da sustentabilidade no desenvolvimento dos trabalhos propostos, 
serão aplicadas as seguintes linhas de desenvolvimento: 

I. Alinhamento da expectativa do cliente e estabelecimento dos objetivos e metas de 
sustentabilidade a serem atendidos ao longo do desenvolvimento dos serviços;  

II. Identificação de benefícios e impactos socioambientais, econômicos e de saúde, de valor 
para sustentabilidade;  

III. Estruturação de procedimentos de gestão para acompanhamento da incorporação do valor 
da sustentabilidade. Definição de indicadores de sustentabilidade para avaliação de 
desempenho, ferramentas de controle e modelo de reportes dos resultados obtidos; 

IV. Estabelecimento de premissas de projeto, visando priorização de soluções técnicas de 
engenharia que favoreçam a eficiência dos sistemas, o menor impacto socioambiental, a 
maior durabilidade e qualidade das construções; e 

V. Compilação das informações sobre os resultados obtidos em relação ao atendimento dos 
requisitos de sustentabilidade. 

A introdução da sustentabilidade como um valor ocorre a partir da adoção de boas práticas nos 
procedimentos usualmente estabelecidos, capazes de otimizar o planejamento, as soluções 
adotadas, os resultados operacionais e potencializar os benefícios durante as intervenções, 
visando a redução dos impactos socioambientais e o desenvolvimento sustentável. 

1.9 Transferência de conhecimento 

A elaboração do PDMU envolverá uma multidisciplinaridade e inter-relacionamento entre as 
ações, envolvendo uma grande quantidade de informações oriundas de diferentes fontes para a 
elaboração dos diversos produtos previstos. Sendo assim, será implementada uma ferramenta via 
web, denominada Portal PCP (Portal de Planejamento e Controle de Projetos), que auxiliará na 
consolidação e no tratamento desses dados, bem como na transferência de conhecimento em 
todas as etapas dos serviços contratados. 

Esse portal será elaborado fazendo uso de ferramentas conhecidas (Sharepoint e MS Project), 
com funcionalidades extremamente necessárias para o gerenciamento das atividades. Será 
desenvolvido, utilizando as melhores práticas de mercado e de gerenciamento de projetos do PMI 
(Project Management Institute), customizados para as atividades do PDMU, no que diz respeito a 
controle de documentação e planejamento. Nele será possível, de forma integrada, planejar e 
controlar as atividades, no que tange a cronograma, controle de avanço, controle de recursos, 
avanço físico dos serviços feito pelo avanço do documento, além da parte de GED 
(Gerenciamento Eletrônico de Documentos), que incluem atividades tais como: controle de 
workflow de aprovação dos documentos, controle de versões e revisões, visualizadores, 

comunicação automática (alertas e e-mails), nomenclatura, rastreabilidade das operações, envio 
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de documentos para terceiros, controle de acessos (internos e externos), histórico das alterações 
nos documentos, controle de cópias e plotagens, documentos emitidos aguardando a aprovação 
do cliente, controle de mark-ups, anotação em arquivos com extensão em dwgs e em pdfs e 
imagens, sobreposição de desenhos, dos quais relatórios, atas, medições, check lists, projetos em 
arquivos com formato dwg (AutoCad) e pdf (Adobe Acrobat) etc., que poderão ser gerenciados. 

O funcionamento do sistema constará basicamente da integração de duas ferramentas, que são o 
MS Project e Sharepoint (GED), totalmente integrados. Desta forma, se possibilitará a 
comunicação entre o planejamento e a produção de documentos. Por se tratar de uma ferramenta 
web, tem-se o benefício da agilidade e mobilidade, pois poderá ser acessada de tablets ou de 

qualquer computador que tenha acesso à internet. 

O processo se iniciará acessando o Portfólio de documentos, onde será possível fazer uma 
gestão de todos os estudos e documentos produzidos. Posteriormente, o arquivo que se quer 
analisar será aberto e as principais informações estão registradas. O gerenciamento começa no 
planejamento pelo MS Project, no qual são feitos os cronogramas, alocação de recursos, alocação 
de receitas por documento, onde é salva a linha de base PDMU. Uma vez que os serviços se 
iniciam, os documentos serão produzidos e será passado o fluxo de produção pelo GED 
Sharepoint. A partir daí, a passagem de fluxo dos documentos, gerarão índices de avanço físico 
dos serviços e reconhecimento da receita, além de toda a gestão de comunicação através dos e-
mails e alertas para os responsáveis pelos documentos e pelas datas de entrega para cada etapa 
do fluxo.  

Todas estas informações serão geridas por um BI (Business Intelligence), no qual será possível 

analisar os documentos de forma online e auxiliar na tomada de decisão e geração dos índices de 
acompanhamento dos serviços. 

Nesta abordagem, consegue-se mapear e gerenciar parcial/totalmente as 10 áreas de 
conhecimento do PMI, considerando as peculiaridades do PDMU, que são: 

 Qualidade – Com a passagem de fluxo no GED Sharepoint, onde um documento será obrigado 
a passar por verificações e aprovações de especialistas, incentiva o aumento da qualidade 
técnica dos produtos a serem entregues para o cliente; 

 Comunicação – O sistema auxiliará os coordenadores e a equipe técnica com e-mails e alertas, 
para cada etapa do fluxo planejado; 

 Custos – Com o timesheet, o apontamento das horas será feito pelos colaboradores que 

estarão elaborando um documento, isso incorrerá em custos diretos para o projeto. Controle de 
horas previstas x horas realizadas, custos previstos x custos realizados. Outro custo abordado 
também será o custo com empresas subcontratadas, pois será possível gerenciar a evolução 
do desenho quando terceirizado, e também incorrerá automaticamente em custo para o 
projeto; 

 RH – Será possível gerenciar os recursos utilizados para a realização dos serviços 
contratados, de forma estruturada, como recursos humanos superalocados / subalocados, 
além de favorecer a Gestão do Conhecimento, pois estarão mapeados todos os recursos que 
trabalharão nas áreas específicas, tipo de atuação, dentre outras; 

 Aquisições – Com o mapeamento das empresas subcontratadas, por exemplo, pesquisas a 
serem realizadas, será possível obter um ranking de empresas e definir notas para cada 

empresa pela prestação dos serviços. Além do controle de custos que as empresas incorrem 
nos serviços; 

 Tempo – Controle total e completo do cronograma apresentado no Plano de Trabalho 
Consolidado (P1), fazendo comparações simples e fáceis das datas Previstas x Realizadas e 
seus desvios. 

 Escopo – Controle total e completo dos serviços contratados; 
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 Risco – Estabelecimento de uma matriz de risco para as principais atividades, onde uma 
análise através de perguntas e respostas gerarão um grau de risco para estas; 

 Integração – Integração completa entre as fases (planejamento / execução / monitoramento e 
controle) do ciclo de vida dos serviços contratados; 

 Stakeholders – Todos os stakeholders (equipes da PMJP) poderão ter acesso on-line às 

informações dos serviços contratados, desde que a Comissão Técnica de Supervisão dos 
serviços assim permita. 

Além desta ferramenta, após a conclusão das atividades de modelagem da rede de transportes e 
de avaliação de cenários, será realizada a consolidação de conhecimento técnico e tecnológico 
por meio da capacitação do corpo técnico da PMJP. A transferência de conhecimento técnico e 
tecnológico será consolidada com uma capacitação realizada com a PMJP, provendo pleno 
domínio e propriedade de todos os métodos utilizados. Os técnicos da prefeitura serão 
devidamente treinados para a compreensão da teoria geral de modelos de transportes, utilização 
do ferramental utilizado e manipulação do banco de dados recebidos pela PMJP, podendo ainda 
ser realizadas palestras com discussões e dinâmicas em grupo. 

A capacitação técnica ocorrerá de forma continuada a partir dos treinamentos, uma vez que será 
utilizada a sistemática de on the job training que propicia a consolidação do conhecimento a partir 

da prática dos ensinamentos, uma vez que terão acesso a toda a documentação / informação 
gerenciada no Portal PCP.  

As discussões ocorridas ao longo do processo de construção do PDMU terão como objetivo 
mobilizar os técnicos municipais envolvidos com a elaboração dos produtos para que os mesmos 
sejam capazes de identificar e discutir os problemas relativos à temática da mobilidade urbana e 
participar na construção democrática do PDMU, contribuindo assim, para que haja a participação 
continuada e integrada dos setores de transporte, trânsito, planejamento urbano, ambiental, 
dentre outros, das Prefeituras e de setores sociais, através de espaços de diálogo e de 
compromisso recíproco. 
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2. PLANO DE TRABALHO 
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2. PLANO DE TRABALHO 

Este item corresponde a um instrumento que compreende todas as atividades inerentes aos 
serviços a serem realizados e aos produtos a serem entregues, com sua respectiva metodologia 
dentro do padrão de qualidade exigido pela PMJP, em termos de conteúdo e compatibilidade com 
o contrato.  

Acompanhando as atividades e os produtos a serem entregues, encontram-se a Estrutura 
Analítica do Projeto - EAP, descrevendo o escopo do projeto; o Fluxograma de Atividades, 
apresentando a interdependência e relações entre os serviços do escopo; Cronograma das 
Atividades, apresentando a programação de desempenho das referidas atividades, em forma de 
diagrama de barras; Diagrama de Gantt, apresentando de forma detalhada as atividades, suas 
datas e tarefas críticas e os recursos aplicados; a Estrutura Organizacional da equipe profissional 
proposta para a realização dos serviços (Composição da equipe técnica, Organograma, Descrição 
das atribuições e responsabilidades e Matriz de Responsabilidades), bem como o Cronograma de 
Permanência da equipe.  

Os serviços a serem executados foram agrupados em três macroatividades, contemplando as 
atividades preliminares, de coordenação, planejamento e controle do contrato; as atividades 
específicas ao escopo do objeto do contrato; e os produtos a serem desenvolvidos.   

MACROATIVIDADES DISCRIMINAÇÃO 

A 
ATIVIDADES PRELIMINARES, DE COORDENAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E CONTROLE DO CONTRATO 

B  ATIVIDADES CONTRATUAIS 

C PRODUTOS 

Estas macroatividades detalham-se em fases, atividades e tarefas e receberam uma codificação 
alfanumérica, que se constitui em uma forma sistematizada de apresentação, permitindo melhor 
identificação de cada componente dentro do conjunto e sua correlação com os demais, resultando 
em maior clareza de exposição. Apresenta-se a seguir a relação e descrição dos serviços a 
executar: 

Plano de Trabalho 

MACROATIVIDADE→FASE→ATIVIDADE→TAREFA 

Fase A-1 Atividades Preliminares 

Atividade A-1.1 Mobilização de recursos humanos e materiais 

Atividade A-1.2  Reunião de Partida (Kick-off meeting) 

Atividade A-1.3 Elaboração do Relatório de Mobilização (P-a) 

Fase A-2 Atividades de Coordenação, Planejamento e Controle 

Atividade A-2.1 Coordenação / Administração do Contrato 

Atividade A-2.2 Gestão dos Trabalhos 

Atividade A-2.3 Controle da Qualidade (P-b) 
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Atividade A-2.4 Providências Finais e Desmobilização 

Fase B-1 Abordagem Metodológica e Plano de Trabalho 

Atividade B-1.1 Avaliação e discussões metodológicas 

Atividade B-1.2 Conceituação de softwares 

Atividade B-1.3 Revisão e atualização da abordagem, da metodologia e do plano de trabalho (P1) 

Atividade B-1.4 Realização de Apresentação presencial do Relatório 1 (P1) 

Fase B-2 
Pré-Diagnóstico, Desenvolvimento de Estratégia de Participação e Definição 
Preliminar dos Objetivos e Metas do Plano de Mobilidade 

Atividade B-2.1 
Marco Institucional e Jurídico para a Coordenação e Formulação do Plano Diretor de 
Mobilidade Urbana – PDMU 

Atividade B-2.2 Diagnóstico e Capacidade Institucional 

Atividade B-2.3 Elaboração da Estratégia de Participação 

Tarefa B-2.3.1 Identificação dos atores/stakeholders envolvidos no processo 

Tarefa B-2.3.2 Elaboração do Plano de Comunicação e Interação Social (P-c) 

Atividade B-2.4 Definição Preliminar de Objetivos do PDMU 

Tarefa B-2.4.1 Realização de reuniões e entrevistas com técnicos municipais e outros stakeholders 

Tarefa B-2.4.2 Identificação de temas que necessitam de detalhamento especial 

Tarefa B-2.4.3 Levantamento de problemas identificados 

Tarefa B-2.4.4 
Elaboração do Panorama Preliminar da Mobilidade na Microrregião de João Pessoa 
(P-d) 

Tarefa B-2.4.5 Definição dos objetivos e metas preliminares 

Atividade B-2.5 
Audiência Pública para divulgação e lançamento do site do PDMU da Microrregião 
de João Pessoa 

Tarefa B-2.5.1 Preparação e realização da Audiência Pública 

Tarefa B-2.5.2 Coleta de comentários e ponderações 

Tarefa B-2.5.3 Elaboração do Relatório da Audiência Pública (P-e) 

Atividade B-2.6 
Workshop: reuniões setoriais com técnicos municipais, especialistas e sociedade 
civil organizada 

Tarefa B-2.6.1 
Análise e debate do pré-diagnóstico e do levantamento de dados coletados no 
workshop 

Tarefa B-2.6.2 Aspectos macro iniciais para a mobilidade da microrregião de João Pessoa 
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Tarefa B-2.6.3 
Definição de temas prioritários que necessitam de maior aprofundamento na fase de 
diagnóstico 

Tarefa B-2.6.4 Elaboração de Relatório de Workshop (P-f) 

Atividade B-2.7 
Elaboração do Relatório final com resultados das reuniões setoriais, do workshop e 
estruturação dos eixos temáticos - Relatório 2 (P2) 

Atividade B-2.8 Workshop para apresentação dos resultados das reuniões setoriais  

Fase B-3 Diagnóstico e Prognóstico 

Atividade B-3.1 
Configuração das zonas de análise de transporte (ZAT), caracterização da 
distribuição espacial das atividades e dos serviços urbanos e caracterização do 
ambiente construído (built environment) 

Tarefa B-3.1.1 Configuração das zonas de análise de transporte (ZAT) 

Tarefa B-3.1.2 Análise das características socioeconômicas da população residente nas ZAT’s 

Tarefa B-3.1.3 Caracterização e análise do ambiente construído (built environment) 

Tarefa B-3.1.4 Elaboração do Plano de Zoneamento e do Sistema de Redes 

Tarefa B-3.1.5 Elaboração do Relatório 3.1 (P3) 

Tarefa B-3.1.6 Realização de apresentação presencial do Relatório 3.1 (P3) 

Atividade B-3.2 
Desenvolvimento e aplicação de pesquisas de mobilidade e análise da demanda de 
transporte 

Tarefa B-3.2.1 Realização da pesquisa domiciliar na Microrregião de João Pessoa            

Tarefa B-3.2.2 
Realização das pesquisas nas vias (contagens volumétricas classificadas, cordão 
externo, cordão interno, velocidade e retardamento, estacionamentos, impactos 
ambientais) 

Tarefa B-3.2.3 Elaboração do Relatório 3.2 (P4) 

Tarefa B-3.2.4 Realização de apresentação presencial do Relatório 3.2 (P4) 

Tarefa B-3.2.5 
Realização de pesquisas no sistema de transporte público (embarque/ 
desembarque, de transferência, opinião pública e acessibilidade, de ocupação 
visual) 

Tarefa B-3.2.6 
Elaboração de Relatório de desenvolvimento, aplicação, metodologia de aplicação 
de pesquisas de mobilidade (P-g) 

Tarefa B-3.2.7 Consolidação de base de dados com os resultados das pesquisas 

Tarefa B-3.2.8 Construção da matriz de origem/ destino do cenário-base (ano 2017) 

Tarefa B-3.2.9 Elaboração do Relatório 3.3 (P5) 

Tarefa B-3.2.10 Realização de apresentação presencial do Relatório 3.3 (P5) 
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Atividade B-3.3 Caracterização e análise dos sistemas de infraestrutura para os diferentes meios 

Tarefa B-3.3.1 Avaliação estrutural da rede de infraestruturas 

Tarefa B-3.3.2 Construção de inventário da caracterização das infraestruturas de mobilidade 

Atividade B-3.4 Caracterização e análise da oferta do subsistema de transporte público 

Tarefa B-3.4.1 
Levantamento dos parâmetros e características operacionais do transporte público 
que atende a Microrregião de João Pessoa 

Tarefa B-3.4.2 Análise das condições de prestação de serviço de transporte público 

Tarefa B-3.4.3 Georreferenciamento das rotas do sistema de transporte público 

Atividade B-3.5 Caracterização e análise da frota veicular 

Atividade B-3.6 Caracterização e análise da oferta de transporte de carga 

Atividade B-3.7 Caracterização do subsistema de sinalização, regulação, controle e informação 

Tarefa B-3.7.1 Caracterização dos sistemas inteligentes de transporte - ITS 

Tarefa B-3.7.2 Caracterização da sinalização horizontal e vertical 

Tarefa B-3.7.3 
Caracterização das normas e mecanismos utilizados no subsistema de regulação e 
controle 

Atividade B-3.8 Pesquisas para diferentes sistemas e meios de transporte 

Tarefa B-3.8.1 Realização de pesquisas complementares 

Tarefa B-3.8.2 Consolidação de base de dados com os resultados das pesquisas complementares 

Atividade B-3.9 Construção do modelo de distribuição modal (P-h) 

Tarefa B-3.9.1 
Realização de pesquisas de preferências (reveladas e/ ou declarada) e construção 
do modelo modal da microrregião de João Pessoa  

Tarefa B-3.9.2 Análise do modelo de opção modal da Microrregião de João Pessoa 

Atividade B-3.10 Elaboração e calibração de um modelo de transporte 

Tarefa B-3.10.1 Configuração do software  

Tarefa B-3.10.2 Construção da rede viária  

Tarefa B-3.10.3 Modelo de geração de viagens 

Tarefa B-3.10.4 Modelo de distribuição das viagens 

Tarefa B-3.10.5 Modelo de divisão modal das viagens 

Tarefa B-3.10.6 Modelo de alocação de viagens 

Atividade B-3.11 Uso e ocupação do solo e aspectos sócio econômicos para a análise da mobilidade 
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urbana 

Atividade B-3.12 Caracterização dos deslocamentos 

Tarefa B-3.12.1 
Elaboração de prospecto com a análise e caracterização da demanda de transporte 
da Microrregião de João Pessoa (P-i)  

Tarefa B-3.12.2 
Comparação da demanda de mobilidade da Microrregião de João Pessoa com a de 
outras cidades ou aglomerados urbanos similares  

Atividade B-3.13 Caracterização da Mobilidade do Tráfego Geral 

Tarefa B-3.13.1 Análise da operação do tráfego geral em relação à estrutura viária  

Tarefa B-3.13.2 Análise da operação do tráfego geral em relação ao Plano de Circulação  

Tarefa B-3.13.3 Análise da operação do tráfego geral em relação à sinalização  

Tarefa B-3.13.4 Análise da operação do tráfego geral em relação a outros aspectos 

Atividade B-3.14 Caracterização do Transporte Público 

Tarefa B-3.14.1 Análise das condições de circulação do transporte público e dos pontos de parada 

Tarefa B-3.14.2 Análise e consolidação dos projetos existentes 

Atividade B-3.15 Caracterização dos pedestres e ciclistas 

Tarefa B-3.15.1 Análise das condições de circulação, conforto e segurança dos pedestres 

Tarefa B-3.15.2 
Análise das condições de acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida 

Tarefa B-3.15.3 Análise das condições de circulação, conforto e segurança dos ciclistas 

Atividade B-3.16 Caracterização dos estacionamentos 

Atividade B-3.17 Análise da modelagem da logística e do transporte de carga 

Tarefa B-3.17.1 Caracterização do transporte terrestre de mercadorias 

Tarefa B-3.17.2 Proposição de pesquisas de interceptação 

Atividade B-3.18 Identificação dos focos de conflito de mobilidade existentes 

Atividade B-3.19 Segurança Viária 

Tarefa B-3.19.1 
Definição de metodologia para coletar informações e analisar o estado das 
informações sobre segurança viária 

Tarefa B-3.19.2 
Mapeamento georreferenciado dos sinistros e análise dos pontos críticos e das 
principais causas de sinistros viários 

Tarefa B-3.19.3 
Proposição de melhorias a serem consideradas na formulação de propostas para o 
PDMU 
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Atividade B-3.20 
Emissões de gases de efeito estufa e de contaminantes locais geradas pelo Sistema 
de Mobilidade 

Tarefa B-3.20.1 
Proposição de metodologia para análise das emissões anuais de gases de efeito 
estufa e de contaminantes locais produzidos pelo Sistema de Mobilidade da 
Microrregião de João Pessoa 

Atividade B-3.21 Análise do impacto econômico do Sistema de Mobilidade 

Atividade B-3.22 Diagnóstico institucional, de gestão e de financiamento 

Atividade B-3.23 Análise de aspectos urbanos e de ordenamento territorial 

Tarefa B-3.23.1 
Identificação de aspectos urbanos e de ordenamento territorial que afetam o 
transporte e a mobilidade da Microrregião de João Pessoa 

Tarefa B-3.23.2 
Análise da influência que os aspectos urbanos e de ordenamento territorial 
identificados acarretam sobre o desempenho do transporte e a mobilidade da 
Microrregião de João Pessoa 

Atividade B-3.24 Indicadores de desempenho da mobilidade e medidas de acessibilidade 

Tarefa B-3.24.1 
Definição de indicadores quantitativos e qualitativos de avaliação do sistema de 
mobilidade da Microrregião de João Pessoa 

Tarefa B-3.24.2 
Definição de medidas de acessibilidade dos cidadãos da Microrregião de João 
Pessoa 

Tarefa B-3.24.3 
Elaboração de mapa de acessibilidade da Microrregião de João Pessoa, a ser 
disponibilizado na internet (open source)- (P-j) 

Tarefa B-3.24.4 
Elaboração de mapa de acessibilidade da cidade de João Pessoa, a ser 
disponibilizado na internet (open source)- (P-j) 

Tarefa B-3.24.5 Workshop de alinhamento junto aos técnicos municipais e especialistas 

Atividade B-3.25 Audiência Pública sobre o Diagnóstico da Mobilidade  

Tarefa B-3.25.1 Preparação e realização da audiência pública sobre o diagnóstico da mobilidade 

Tarefa B-3.25.2 Coleta de comentários e ponderações sobre o diagnóstico apresentado 

Tarefa B-3.25.3 Elaboração do relatório de audiência pública do diagnóstico da mobilidade (P-k) 

Atividade B-3.26 Reunião de andamento junto à Comissão Técnica de Acompanhamento da PMJP 

Atividade B-3.27 Montagem dos Cenários 

Tarefa B-3.27.1 Aplicação dos indicadores para a situação atual 

Tarefa B-3.27.2 Aplicação dos indicadores para a situação futura 

Atividade B-3.28 Estimativa de fatores de crescimento 

Atividade B-3.29 Geração de matrizes origem/ destino futuras 
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Atividade B-3.30 Simulação de desempenho da mobilidade 

Atividade B-3.31 Elaboração do Relatório 3.4 (P6) 

Atividade B-3.32 Realização de apresentação presencial do Relatório 3.4 (P6) 

Fase B-4 
Processo de Formulação e Aprovação do Plano de Mobilidade e Estratégias 
para a sua implementação 

Atividade B-4.1 Avaliação técnica do impacto na operação de trânsito das propostas 

Atividade B-4.2 Avaliação básica do impacto ambiental e urbano com base na legislação ambiental 

Atividade B-4.3 Avaliação econômica básica 

Atividade B-4.4 Pré-seleção de alternativas propostas 

Tarefa B-4.4.1 
Avaliação multicritério das alternativas sob os aspectos técnicos, econômicos, 
políticos e sociais 

Tarefa B-4.4.2 
Priorização de ações concorrentes pela mesma área ou pelos mesmos recursos 
físicos ou financeiros 

Tarefa B-4.4.3 Elaboração de matrizes de priorização das propostas (P-l) 

Tarefa B-4.4.4 Elaboração de fichas de avaliação das propostas (P-m) 

Atividade B-4.5 Audiência Pública sobre as propostas 

Tarefa B-4.5.1 Preparação e realização de audiência pública sobre as propostas 

Tarefa B-4.5.2 Coleta dos comentários e ponderações sobre as propostas 

Tarefa B-4.5.3 Elaboração do relatório de audiência das propostas (P-n) 

Atividade B-4.6 Objetivos estratégicos e ferramentas de planejamento 

Tarefa B-4.6.1 
Definição de métodos de tomada de decisão para escolha do conjunto dos objetivos 
estratégicos e das ferramentas de planejamento 

Tarefa B-4.6.2 
Definição de métodos de tomada de decisão para escolha das propostas e 
investimentos que serão incorporadas ao PDMU 

Tarefa B-4.6.3 
Modelagem de opiniões distintas, avaliando vantagens e desvantagens das 
propostas, com o apoio de técnicas computacionais 

Atividade B-4.7 Plano de Gestão de Demanda 

Atividade B-4.8 Plano de Gestão e Melhora da Oferta 

Atividade B-4.9 Circulação de pessoas a pé 

Atividade B-4.10 Circulação de bicicletas 

Atividade B-4.11 Transporte motorizado individual 
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Atividade B-4.12 Logística Urbana 

Atividade B-4.13 Segurança Viária 

Atividade B-4.14 Transporte de passageiros 

Atividade B-4.15 Plano de Implantação, Gestão e Monitoramento 

Tarefa B-4.15.1 Elaboração do Plano de Ação (P-o) 

Tarefa B-4.15.2 Elaboração dos Planos de Investimento (P-p) 

Tarefa B-4.15.3 Elaboração do Programa de Avaliação e Monitoramento (P-q) 

Atividade B-4.16 Audiência Pública do PDMU da Microrregião de João Pessoa 

Tarefa B-4.16.1 Elaboração da apresentação básica para a audiência do PDMU (P-r) 

Tarefa B-4.16.2 Realização da Audiência Pública do PMDU 

Tarefa B-4.16.3 
Coleta e análise das considerações da população sobre o PDMU, em conjunto com 
a contratante 

Atividade B-4.17 Reunião de andamento junto à comissão técnica de acompanhamento da PMJP 

Atividade B-4.18 Elaboração do Relatório 4.1 (P7) 

Atividade B-4.19 Realização de apresentação presencial do Relatório 4.1 (P7) 

Atividade B-4.20 Elaboração da minuta do Relatório 4.2 (P8) 

Atividade B-4.21 Realização de apresentação presencial do Relatório 4.2 (P8) 

Atividade B-4.22 Análise da minuta do Relatório 4.2 (P8) por parte da Supervisão dos serviços 

Atividade B-4.23 
Incorporação das análises da Supervisão e emissão da versão final do Relatório 4.2 
(P8)  

Tarefa B-4.23.1 Elaboração do PMDU após a audiência (P-s) 

Atividade B-4.24 Consolidação do Relatório Final e da Minuta do Projeto de Lei do PDMU 

Fase B-5 Fortalecimento Institucional (Transferência de Conhecimento) 

Atividade B-5.1 
Treinamento dos técnicos designados pela Prefeitura por meio da sistemática de on 
the job training 
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2.1 Macroatividade A – Atividades Preliminares, de Coordenação, Planejamento e 
Controle do Contrato  

2.1.1 Fase A-1 – Atividades Preliminares 

Atividade A-1.1 – Mobilização de recursos humanos e materiais  

Trata-se da fase inicial do processo, caracterizado pela mobilização das equipes, dos recursos 
materiais, necessidade de tomar as providências legais exigidas, formular os planos iniciais de 
atuação e estabelecimento das bases organizacionais que regerão os serviços dos estudos para a 
elaboração do Plano Diretor de Mobilidade Urbana da Microrregião de João Pessoa - PDMU. A 
mobilização de pessoal e recursos estará concluída após 15 (quinze) dias do seu início. 

Atividade A-1.2 – Reunião de Partida (Kick-off meeting)  

Esta prevista a realização de uma reunião de partida com a Comissão Técnica designada para 
supervisionar os serviços, visando acertar objetivos e expectativas quanto aos serviços 
contratados, bem como a organização prévia das fontes de informação, além da validação da 
metodologia estabelecida. Desta forma, serão identificados os riscos e os elementos críticos a 
serem considerados e que serão levados em conta na atualização do Plano de Trabalho. A 
reunião tem por objetivo os seguintes pontos principais: 

 Por parte da equipe do CONSÓRCIO: 

o Apresentação da equipe, experiência prévia com projetos semelhantes e atribuições ao 
longo do projeto; 

o Proposta de mecanismos de comunicação e interação entre os técnicos da Prefeitura 
Municipal de João Pessoa e equipe do CONSÓRCIO; e 

o Apresentação Executiva do Projeto para ratificação da metodologia de trabalho. 

 Por parte da CONTRATANTE: 

o Definição dos interlocutores chave e dos funcionários designados para o acompanhamento 
técnico do projeto;  

o Forma de envolvimento da equipe da Prefeitura Municipal de João Pessoa (Comissão 
Técnica) para o acompanhamento dos serviços;  

o Locais para a realização das tarefas que envolvam a participação da equipe da Prefeitura 
Municipal de João Pessoa; 

Outras questões que estejam relacionadas à forma como será organizada a execução dos 
serviços objeto do contrato; e 

o Disponibilização das informações indicadas no Termo de Referência. 

No fechamento da reunião, será elaborado o Termo de Abertura do Projeto – TAP com base nas 
diretrizes estabelecidas na reunião de partida, integradas na atualização do Plano de Trabalho. A 
reunião de partida acontecerá na primeira semana, durante o início dos trabalhos. 

Atividade A-1.3 – Elaboração do Relatório de Mobilização (P-a) 

Em até 30 dias corridos a partir da emissão da ordem de serviço (O.S.) do contrato, será 
apresentado o Relatório de Mobilização, composto por uma compilação do Plano de Trabalho 
consolidado, do Plano de Qualidade e das diretrizes definidas na Reunião de Partida, enfatizando 
a formação das equipes e as alterações no Plano de Trabalho revisado. 
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2.1.2 Fase A-2 – Atividade de Coordenação, Planejamento e Controle 

Atividade A-2.1 – Coordenação / Administração do Contrato  

A Coordenação será conduzida ao longo de todo o período do contrato, compreendendo o 
desenvolvimento de ações gerenciais que incluem o planejamento dos serviços e o 
acompanhamento físico-financeiro dos mesmos, permitindo que todas as atividades de controle 
(de caráter administrativo, de informações, de comunicação, técnico e/ou institucional) sejam 
conduzidas de forma a viabilizar a consecução das metas da CONTRATANTE, respeitando prazo, 
qualidade e custo dos serviços. Competirá ao coordenador garantir a perfeita atuação e a 
adequada integração dos especialistas, de modo a possibilitar o desenvolvimento dos trabalhos. 

Atividade A-2.2 – Gestão dos Trabalhos  

As ações necessárias antes do início das atividades serão cuidadosamente planejadas, evitando 
desencontros ou descontinuidades no nível de esforço alocado, bem como evitando e corrigindo 
prontamente ações que possam afetar o equilíbrio entre o escopo a ser executado, o prazo a ser 
cumprido, e os recursos acordados para a execução dos serviços, conforme fluxo dos processos 
apresentados esquematicamente na Figura 4.  

 

Figura 4: Fluxo de processos. 
Fonte: Consórcio Concremat/Comap/Sistran, 2017. 

Atividade A-2.3 – Controle da Qualidade (P-b)  

Trata-se da definição do Controle de Qualidade a ser empregado nos trabalhos e, posteriormente, 
ao acompanhamento, orientação e auditoria dos trabalhos realizados, objetivando a constante 
melhoria de desempenho e garantir a qualidade no cumprimento de suas atribuições. Será emitido 
em até 30 dias corridos a partir da emissão da ordem de serviço (O.S.) do contrato. 

Será definido, por meio de um manual, o Plano de Qualidade (P-b), a forma de atuação da equipe, 
a partir da definição de sua organização, atribuições e responsabilidades, caracterizadas por 
tarefas e correspondentes normas, procedimentos e rotinas para o desenvolvimento do PDMU. O 
acompanhamento da qualidade do contrato ocorrerá durante todo o período de sua execução. 

Atividade A-2.4 – Providências Finais e Desmobilização  

Compreende realizar ações de caráter jurídico administrativo para o encerramento do Contrato, 
como a medição final, emissão de atestado de conclusão dos serviços, entre outras, além da 
desmobilização da equipe, escritórios e equipamentos alocados. Ao final do contrato, também 
será transferido o arquivo técnico ao CONTRATANTE. 
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2.2 Macroatividade B – Atividades Contratuais 

2.2.1 Fase B-1 – Abordagem Metodológica e Plano de Trabalho 

Atividade B-1.1 – Avaliação e discussões metodológicas  

Esta prevista a realização de uma reunião técnica de planejamento com a Comissão Técnica para 
consensuar os objetivos e expectativas quanto ao PDMU, bem como a organização prévia das 
fontes de consulta e informação, além da validação da metodologia estabelecida para cada uma 
das etapas, atividades e tarefas contidas nesta proposta. Desta forma, poderão ser identificados 
os riscos e os elementos chave que poderão existir na implementação do Projeto para serem 
considerados na atividade de Consolidação do Plano de Trabalho. A avaliação e discussões 
metodológicas deverão estar concluídas após 15 (quinze) dias do início dos trabalhos. 

Atividade B-1.2 – Conceituação de softwares  

Serão utilizados nos estudos de demanda e modelos de transporte para o Plano Diretor de 
Mobilidade Urbana de João Pessoa os seguintes softwares: 

 EMME/4: Modelo Computacional de Análise e Planejamento de Transportes, desenvolvido 
pela empresa canadense INRO, reconhecido pelos principais órgãos de fomento 
internacional (Banco Mundial - BIRD, Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, 
EXIMBANK, BNDES, entre outros); e 

 MapInfo: Programa de Apoio ao Sistema de Geoprocessamento.  

O EMME/4 oferece ao planejador um conjunto de ferramentas para a modelagem de demanda, 
modelagem e análise de redes multimodais, e procedimentos de avaliação de projetos de 
transporte. O modelo é também um poderoso sistema de auxílio à tomada de decisões, permitindo 
ao mesmo tempo atividades de descrição, análise e comparação entre alternativas e cenários 
testados. 

Neste sentido, o EMME/4 conta com inúmeros recursos de comparação de cenários futuros, 
podendo refletir mudanças na rede viária e/ou de transporte coletivo, ou nas características 
socioeconômicas da região estudada. Para estas comparações o software utiliza recursos de 
visualização, o que aumenta a capacidade do analista em avaliar os resultados das simulações. 

A infraestrutura de transportes que serve a área de estudo é representada por uma rede de 
serviço multimodal. Os parâmetros de caracterização da rede de serviço são os modos de 
transporte, a rede viária básica, movimentos de conversão e linhas de transporte público. 

Qualquer um desses dados pode ser modificado a qualquer instante, através do uso de editores 
gráficos interativos, arquivos em “batch” preparados à parte ou dos poderosos recursos do 
Calculador de Rede de Serviço. Diversos valores diferentes de dados podem ser especificados 
para cada um dos nós, links, movimentos de conversão e linhas de transporte público. Eles 
podem ser utilizados para conduzir operações de aplicação de dados específicos para verificação 
dos valores resultantes. Cada cenário de rede de serviço consiste na descrição de um conjunto 
completo de dados de rede de serviço, descrevendo os modos, nós, linhas, conversões, veículos 
e linhas de transporte público. 

Todos os dados relativos às zonas de tráfego (tais como demanda, variáveis socioeconômicas ou 
impedâncias) são estocados em escalares, vetores ou matrizes completas. O tratamento uniforme 
e consistente de todos os dados matriciais é a chave para o uso eficiente da manipulação de 
matrizes e das ferramentas de análise fornecidas pelo EMME/4. O agrupamento de zonas de 
acordo com diversos critérios pode ser utilizado para simplificar a entrada e acesso de dados e 
para produzir “saídas” agregadas. 

Todas as funções utilizadas no EMME/4 (demanda, volume - retardamento, tempo de transporte 
público, isócronas, penalização por conversão) são especificadas pelo usuário sob a forma de 
expressões algébricas. Uma vez que tais funções são elementos da base de dados de aplicação, 



 

59 

 

elas podem ser manipuladas com tanta facilidade quanto os dados de matrizes e redes de serviço, 
dispensando a necessidade de quaisquer sub-rotinas definidas pelo usuário, que tenham que 
operar ligadas ao programa para o uso de diferentes formatos de funções. 

O EMME/4 fornece uma estrutura geral que permite a implementação de uma ampla variedade de 
modelos de previsão de viagens - variando desde simples alocações rodoviárias ou de tráfego ou 
da clássica modelagem de quatro etapas (geração, distribuição, repartição modal e alocação de 
viagens) até a implementação de procedimentos de equilíbrio multimodal que integram funções de 
demanda diretamente no processo de alocação. O EMME/4 permite ao planejador usar os 
modelos de sua escolha, de forma sequencial ou simultânea, para suprir suas necessidades de 
visão da análise que está sendo conduzida. 

Virtualmente qualquer modelo de demanda pode ser facilmente implementado utilizando o 
Calculador Matricial isoladamente ou combinado com as ferramentas de balanceamento bi ou 
tridimensional de matrizes. 

O procedimento de alocação viária fornecido pelo EMME/4 é um método de construção de árvores 
de equilíbrio com demanda fixa ou variável. Muitas aplicações de caminhos específicos e de 
atributos de links podem ser computadas adicionalmente aos resultados usuais da alocação. 

A alocação de transporte público por “multi-rotas” é baseada no conceito de estratégias ótimas. É 
fornecido suporte para a modelagem refinada de diferentes percepções de usuários dos 
componentes dos tempos de viagem. 

Os procedimentos de alocação do EMME/4 são baseados nos últimos desenvolvimentos técnicos 
e asseguram ao usuário a obtenção de resultados consistentes para comparação e avaliação de 
cada cenário proposto. 

a) As Ferramentas - Um Recurso de Trabalho do Planejador 

No EMME/4, todas as funções são fornecidas sob a forma de “ferramentas”. Cada “ferramenta” 
agrupa uma classe geral de operações, em um contexto de utilização livre. Assim, as ferramentas 
podem ser usadas e combinadas livremente pelo planejador, de modo a obter respostas exatas 
para suas necessidades. 

As ferramentas gráficas incluem os numerosos módulos de plotagem de redes de serviço, os 
geradores de gráficos cartesianos e histogramas e os construtores interativos de caminhos 
mínimos. 

O Calculador de Rede de Serviço avalia expressões combinando atributos de links, nós e linhas 
de transporte público, incluindo os resultados das alocações para um ou mais cenários. É uma 
ferramenta que pode ser usada para uma grande variedade de aplicações, que inclui a validação, 
calibração, plotagem a cores ordenada e implementação de métodos de avaliação e análise de 
impactos. 

O Calculador Matricial avalia expressões contendo dados baseados em zonas de tráfego. Além de 
sua utilização para implantação de modelos de demanda, ele também pode servir para a 
implementação de métodos de avaliação baseados em níveis de serviço e demanda. Processos 
avançados de balanceamento complementam o Calculador Matricial. 

O uso repetitivo de qualquer um dos módulos do EMME/4 pode ser automatizado através da 
utilização dos poderosos recursos de macro disponibilizados. Aplicações computacionais longas e 
complexas podem ser conduzidas sem a intervenção do usuário, através da utilização de um 
arquivo macro de diálogo. Até mesmo modelos de geração e distribuição de viagens com elevado 
grau de complexidade podem ser desenvolvidos e aplicados com a utilização das macros 
disponibilizadas. 
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b) Os Recursos do EMME/4 

b1) Construção de Base de Dados 

 Digitalização de redes de serviço diretamente a partir de mapas - no presente caso é 
empregado uma interface com GIS - MAPINFO para realização da digitalização de todas as 
informações; 

 Fácil conversão da rede de serviço existente e de matrizes de dados; 

 Consistência completa de avaliação dos dados durante a entrada; 

 Validação visual e lógica dos dados; e 

 Editores gráficos interativos para refinamentos e atualizações de base de dados. 

b2) Sistema de Informações Urbanas 

 Integração de qualquer rede de serviço ou dados de zonas de tráfego disponíveis, tais 
como pesquisas de tráfego, informações sobre a oferta e demanda de serviços dos transportes 
coletivos ao longo dos principais corredores (no caso do serviço de ônibus) e nas linhas dos 
sistemas estruturais sobre trilhos (VLT-CBTU), características de pavimento, através de 
atributos definidos pelo usuário. No presente caso, esse procedimento de integração será 
amplamente utilizado para o processo de calibração das redes viária e de transporte coletivo; 

 Análise locacional de infraestrutura existentes ou futuras; 

 Computação e exibição (display) de caminhos de custo mínimo de acordo com qualquer 
função de custo; e 

 Poderosas funções de consulta de redes de serviço. 

b3) Multimodalidade 

 Automóvel, caminhões, transporte público e modos auxiliares de transporte público; 

 Todos os modos integrados em uma rede de serviço consistente; 

 Até 30 modos diferentes; 

 Definição de subconjuntos de modos aplicáveis para link individual; e 

 Diversos tipos de veículos para cada modo de transporte público. 

b4) Facilidade de acesso aos dados 

 Visualização gráfica e listagens de todos os aspectos da base de dados; 

 Comandos gráficos poderosos, incluindo janelas, transposições, “zoom” e mudanças de 
escala; 

 Seleção de sub-redes de serviço com base em atributos relevantes de redes de serviço; e 

 Seleção de sub-matrizes com base em atributos geográficos e numéricos. 

b5) Alocação de tráfego 

Características de alocação por equilíbrio consistente: 

 Análise generalizada de seleção de links; 

 Matrizes de sub-áreas link a link; 

 Alocação com demanda variável; 

 Alocações parciais; 
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 Modelagem flexível de faixas exclusivas de tráfego e de caminhões (“Multiclass”); e 

 Integração com a rede de serviço de transporte público. 

b6) Alocação de transporte público 

Alocação multi-rotas baseada em características de estratégias ótimas: 

 Integração de links de deslocamento a pé; 

 Alocação e sub-redes de serviço correspondentes a subconjuntos de modos; 

 Parâmetros com a rede de serviço de automóveis; 

 Matrizes de atributos de viagens; 

 Análise desagregada de viagens de transporte público. 

b7) Modelagem de demanda 

 Módulos de distribuição e escolha modal das viagens agregados e desagregados; 

 Inexistência de restrição a quaisquer formatos funcionais de modelos de demanda 
utilizados; 

 Combinação de diversos passos de modelagem de demanda em um único procedimento 
macro; e 

 Integração de modelos de demanda com o equilíbrio de redes de serviços multimodais. 

b8) Funções / Expressões 

 Inexistência de limitações a formatos funcionais utilizados; 

 Conjunto completo de operadores aritméticos, lógicos e de comparação; 

 Funções intrínsecas de grande capacidade; 

 Recursos para otimização de sub-expressões; e 

 Conjuntos integrados de volume-retardamento, penalidades de conversão, tempo de 
viagem de transporte público e funções de demanda. 

b9) Calibração e avaliação 

 Displays gráficos de todos os valores de resultados; 

 Sumarizações gráficas diretas de diferentes cenários de redes de serviço; 

 Acesso a resultados em modulações de cálculo; 

 Análise de atributos individuais de viagens; 

 Acessibilidade dentro de limites de tempo fornecidos; e 

 Comparações de valores observados em gráficos cartesianos e histogramas. 

b10) Importação / Exportação de dados 

 Uso de resultados de alocações como entrada para modelos de microssimulação e 
modelos de dimensionamento de semáforos; 

 Intercâmbio de dados com sistemas de informações geográficas – SIG - MAPINFO; 

 Extratos de dados consistentes de sub-áreas para uso em bases de dados de projeto 
orientadas; e 
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 Conversão de matrizes de dados entre diferentes níveis de agregação de Zonas de 
Tráfego. 

b11) Calculadores de redes de serviço e matrizes 

 Cálculos interativos para links, nós, linhas de transporte público e matrizes de dados; 

 Expressões que permitem a combinação de atributos utilizando operadores matemáticos, 
lógicos e de comparação de grande capacidade; 

 Cálculo e comparações utilizando dados e resultados de outros cenários; 

 Importação de atributos de arquivos externos; e 

 Implementação de métodos de avaliação econômica e análise de impactos. 

1. Interface “MAPINFO-EMME/4” 

A interface MapInfo – EMME/4 é estabelecida através de um programa denominado Exprede, 
desenvolvido em linguagem Mapbasic. Essa linguagem foi especificamente desenvolvida para 
trabalhar os arquivos do MapInfo e, consequentemente, os bancos de dados estruturado para 
cada layer. 

Um primeiro módulo do programa Exprede executa a exportação da rede de simulação a partir 
dos layers de centroides, nós, acessos e segmentos viários. Nesse módulo é gerado um arquivo 
texto no formato de entrada do EMME/4. O quadro na página seguinte apresenta o formato de 
parte do arquivo de rede EMME/4, composto dos seguintes blocos: 

Blocos 1 e 2 – sequência de centroides e sequência de nós: 

 A primeira coluna significa que um nó está sendo adicionado; 

 A segunda coluna, quando preenchida pelo caracter*, indica que o nó é um centroide; 

 A terceira coluna é o número identificador do nó; e 

 A quarta e quinta coluna trazem a longitude e latitude, respectivamente, do nó 
apresentado. 

Bloco 3 – sequência de segmentos, onde as colunas indicam pela ordem: 

 Que um nó está sendo adicionado; 

 Nó origem do ”link”; 

 Nós destino do ‘link’; 

 Comprimento do “link”; 

 Modos que podem utilizar o “link”; 

 Tipo do “link”; 

 Número de faixas do trecho; 

 Código da função “velocidade/volume”; e 

 3 campos auxiliares. 

2. Exemplos de Aplicação do Modelo EMME/4-MAPINFO 

Na Figura 5, estão ilustrados exemplos de aplicação do Programa EMME/4. 
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Figura 5: Exemplo de aplicação do Programa EMME/4. 
Fonte: Consórcio Concremat/Comap/Sistran, 2017. 

Um segundo módulo do programa Exprede prepara o arquivo que descreve o sistema de linhas de 

transporte coletivo, que neste estudo é composto por linhas de trem, ônibus e lotações. 

A partir dos layers de itinerários do sistema de transporte é gerado um arquivo texto no formato de 

entrada do EMME/4, descrevendo, para cada linha, a sequência de nós que define o itinerário e 
as informações operacionais necessárias ao modelo de simulação. 

Atividade B-1.3 – Revisão e atualização da abordagem, da metodologia e do plano de 
trabalho (P1)  

Esta atividade requer a perfeita integração com a Prefeitura Municipal de João Pessoa, quando se 
toma conhecimento do Plano de Trabalho de forma completa e profunda e se estabelecem e se 
definem as políticas e diretrizes que serão observadas.  

A CONTRATANTE indicará a necessidade de eventuais alterações necessárias que serão 
ajustadas no Plano de Trabalho, de modo a adequá-lo às necessidades em questão, em 
consonância com o Termo de Referência do Edital. Serão avaliadas as ferramentas e técnicas 
que serão usadas para gerenciar cada etapa do Projeto, o monitoramento e o controle de 
mudanças, os níveis de decisão, políticas e diretrizes (organizacional, institucional e gerencial) e o 
organograma real.   

A partir da definição da Estrutura Organizacional e do correspondente Cronograma dos Estudos, 
será validada a forma de atuação das equipes na condução dos trabalhos, por meio da 
caracterização de tarefas, normas (princípio e regras), procedimentos (modos) e rotinas 
(sequência de atos) e, principalmente, convalidados os prazos e as metas pré-estabelecidos que, 
por reunirem definições fundamentais, constituir-se-ão na fonte de consulta e de referência 
permanente ao longo da elaboração do PDMU.  

Em conjunto com a Prefeitura Municipal de João Pessoa, serão confirmados os prazos, metas e 
datas-marco como eventos a serem atingidos em determinados momentos da evolução dos 
estudos. 

Atividade B-1.4 – Realização de Apresentação presencial do Relatório 1 (P1)   

Após finalizado o Relatório 1 (P1), será elaborada uma apresentação do documento, em formato 
Power Point, e o apresentará presencialmente. O formato da apresentação (layout dos slides) 

será definido em comum acordo entre a equipe do CONSÓRCIO e a Comissão Técnica 
encarregada da supervisão dos serviços. 
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2.2.2 Fase B-2 – Pré-diagnóstico, Desenvolvimento de Estratégia de Participação e 
Definição Preliminar dos Objetivos e Metas do Plano de Mobilidade 

Atividade B-2.1 – Marco Institucional e Jurídico para a Coordenação e Formulação do Plano 
Diretor de Mobilidade Urbana – PDMU  

A política de mobilidade urbana, em particular a gestão dos serviços de transporte público e de 
trânsito, é assunto de interesse local e, portanto, de responsabilidade das Prefeituras. Entretanto, 
sabe-se que as necessidades de deslocamentos ultrapassam o território municipal, principalmente 
em situações de conurbação. Nestes casos, a gestão e o planejamento da mobilidade, tanto em 
se tratando dos serviços de transporte público quanto da circulação, precisam superar os limites 
político-administrativos municipais, sendo necessária a criação de canais, institucionais ou 
políticos, para sensibilizar os outros gestores envolvidos, pois a sobreposição de sistemas 
acarreta no aumento dos custos operacionais e sobrecarregam o sistema viário, além de gerar 
maiores impactos ambientais. 

O equacionamento da gestão coordenada dos serviços municipais da Microrregião de João 
Pessoa poderá exigir uma solução institucional que coordene as ações dos diversos entes 
envolvidos, superando os limites institucionais. Desta forma, se procederá com o levantamento de 
dados secundários relativos à estrutura institucional e jurídica dos municípios componentes da 
Microrregião de João Pessoa (existência de convênios, por exemplo), para que seja verificada a 
melhor forma de ser efetivada a participação destes na elaboração, proposição e implementação 
do PDMU. Como resultado desta atividade será elaborada uma base de informações da política 
pública que rege o marco setorial de transporte e que conterá o marco institucional e jurídico das 
dimensões política, institucional, social, cultural, territorial, financeira, econômica e ambiental. 
Serão considerados assim, para este marco setorial, o planejamento, a gestão, a operação e o 
financiamento do sistema de mobilidade, externalidades no âmbito do transporte, tráfego e 
mobilidade, além de seus componentes: infraestruturas, equipes, regulação e controle. 

Atividade B-2.2 – Diagnóstico e capacidade institucional  

Em consonância com os objetivos do PDMU e, com o intuito de avaliar a capacidade institucional 
atual dos diferentes entes públicos, privados e sindicais relacionados com a mobilidade da área 
em estudo, será realizado o levantamento de informações relevantes sobre o modelo e estrutura 
institucionais, as políticas municipais e a base normativa referente ao transporte de pessoas e 
cargas dentro da Microrregião de João Pessoa, identificando os órgãos técnicos especializados 
em trânsito e transporte e suas respectivas atribuições, além de eventuais conflitos entre estes e 
normas relacionadas a quaisquer tipos de operações que tenham impacto na mobilidade, como 
modelo de bilhetagem, regras de integração, aplicação de multas, gestão de acidentes e 
articulação com outros órgãos relacionados. Também procederá com análises complementares 
(quanto às capacidades técnicas, gerenciais, administrativas e institucionais), que poderão ser 
oriundas de entrevistas e de exames de documentos, relatórios, séries históricas etc. 

Atividade B-2.3 – Elaboração da Estratégia de Participação  

Esta atividade tem o intuito de planejar o envolvimento dos atores sociais durante as diferentes 
etapas do PDMU, bem como propor as melhores estratégias de comunicação para efetiva 
participação destes, além de sugerir a forma como se daria a participação de cada ator / 
segmento social, ao longo de todas as fases de elaboração do PDMU, tais como reuniões, 
workshops, debates e audiências públicas sugeridas. Para tanto ao serem adotadas requerem a 
realização de um mapeamento prévio dos agentes que tenham interesse ou serão impactados de 
alguma forma pelo Plano Diretor de Mobilidade Urbana da Microrregião de João Pessoa - PDMU. 

Dentre os principais objetivos da elaboração de estratégias de participação social, está equilibrar 
os interesses e influências dos atores sociais envolvidos no processo de discussão pública, onde 
a administração municipal promoverá sua capacidade reguladora do desenvolvimento urbano em 
defesa dos interesses públicos, em conjunto com os setores políticos, sociais e econômicos. 
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Tarefa B-2.3.1 - Identificação dos atores/ stakeholders envolvidos no processo  

Entende-se como atores/stakeholders, os indivíduos, as agremiações ou os grupos organizados 

de cidadãos e entidades (associações, sindicatos, movimentos sociais, organizações comunitárias 
e não governamentais) e as instituições (agências governamentais ou estatais, vereadores, 
empresas, operadores do sistema de transporte). Serão mapeados todos aqueles que estejam de 
alguma forma envolvidos, que tenham interesse, que exerçam influência sobre os objetivos e 
resultados do PDMU, direta ou indiretamente, ou que possam ser afetados de forma positiva ou 
negativa pela sua execução. 

Tarefa B-2.3.2 - Elaboração do Plano de Comunicação e Interação Social (P-c)  

A elaboração do PDMU representa uma grande oportunidade de controle social sobre o 
desenvolvimento urbano e a mobilidade. Desta forma, o estabelecimento de espaços de 
participação social, o planejamento das atividades e ações para divulgá-las e o envolvimento dos 
atores/ stakeholders identificados são primordiais. 

O Plano de Comunicação e Interação Social será concebido como parte integrante dos estudos de 
mobilidade, constituindo-se em instrumento de participação popular no processo de construção do 
PDMU, de forma a subsidiar a tomada de decisão do poder público a partir do debate e 
transparência das ações envolvendo diversos segmentos sociais da Microrregião de João Pessoa. 
Será elaborado a partir de metodologia que contemple a realização de ações a serem realizadas 
ao longo de todas as etapas de desenvolvimento do PDMU. 

Dentre os instrumentos de participação, destacam-se os workshops e audiências públicas, que 
deverão contar com abordagem de fácil compreensão aos públicos envolvidos a serem 
sensibilizados, como estratégias de decisão política com legitimidade e transparência. Trata-se de 
uma instância no processo de tomada da decisão administrativa ou legislativa, através da qual a 
autoridade competente abre espaço para que todas as pessoas que possam sofrer os reflexos 
dessa decisão tenham oportunidade de se manifestar.  

Desta forma, propõem-se as seguintes atividades:  

i Audiência Pública de apresentação;  

ii Reuniões Setoriais com sociedade civil, técnicos municipais e especialistas; 

iii Workshop de alinhamento;  

iv Audiência Pública do Diagnóstico da Mobilidade;  

v Audiência Pública das Propostas; e 

vi Entrevistas e Oficinas. 

Cabe ressaltar que, apesar de este documento ter previsão de entrega após 30 dias do início dos 
trabalhos, este é responsável pela proposta de estruturação das ações de comunicação e de 
participação social que deverão ocorrer em todas as fases do PDMU, visto que deverá contemplar 
as ações relativas à comunicação entre a equipe de trabalho e às demais instâncias as quais 
deverão se reportar, com destaque para a Comissão Técnica de Acompanhamento.  

Outro importante componente do Plano de Comunicação e Participação Social é o 
desenvolvimento de uma página na internet para consulta de toda a documentação desenvolvida 
e validada pela Comissão Técnica da PMJP, além de área voltada à discussão dos problemas 
relacionados à Mobilidade na área de estudo, sendo assim, os resultados obtidos nos eventos 
com participação dos atores envolvidos serão disponibilizados para acesso nos canais oficiais de 
comunicação do Plano visando ampliar o alcance das informações. 

O desenvolvimento do projeto de comunicação e participação social será elaborado, em comum 
acordo com a Comissão Técnica da PMJP, a partir das seguintes tarefas: 

 definição do roteiro básico e metodologia das atividades; 
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 estabelecimento de cronograma de eventos; 

 estimativa dos recursos necessários, incluindo a definição dos locais dos eventos; 

 agendamento, convite e divulgação; 

 execução dos workshops e audiências públicas; 

 sistematização e divulgação das observações coletadas. 

A partir dos eventos de participação social previstos e dos grupos de trabalho criados pala o 
PDMU, podem ser constituídos conselhos permanentes, para dar continuidade à participação 
social na implantação, acompanhamento e avaliação das medidas e ações do Plano.  

É recomendado que os processos participativos sejam estruturados também de forma continuada, 
com objetivo de manter a sustentação ao PDMU na sociedade e de fiscalizar a sua condução pelo 
Poder Público.  

Atividade B-2.4 – Definição Preliminar de Objetivos do PDMU   

Por se tratar de um projeto estratégico para o planejamento urbano da microrregião de João 
Pessoa, será preciso uma gestão eficiente e objetiva desde o início do processo. A tomada de 
decisão pelo gestor implica na apropriação de dados e informações que lhe permitam escolher o 
melhor caminho técnico e político. Sendo assim, para embasar as decisões iniciais sobre a 
construção do PDMU, a gestão precisa conhecer as dificuldades e potencialidades relacionadas 
ao tema, tais como questões técnicas, orçamentárias e legais, recursos humanos, materiais e 
financeiros envolvidos, demandas, dentre outros. 

Tarefa B-2.4.1 - Realização de reuniões e entrevistas com técnicos municipais e outros 
stakeholders  

A fim de consolidar a percepção dos problemas e expectativas pré-existentes sobre a mobilidade 
da Microrregião de João Pessoa, ainda que de forma preliminar, a partir do inventário elaborado 
na Atividade B-2.3 (cadastro dos contatos dos atores sociais) serão realizadas entrevistas a fim de 
coletar a opinião de técnicos da administração municipal. 

Tarefa B-2.4.2 - Identificação de temas que necessitam de detalhamento especial  

Será realizada a identificação de temas que necessitam de detalhamento especial na preparação 
do PDMU por meio das entrevistas realizadas, alinhando, desta forma, o conhecimento técnico ao 
conhecimento de João Pessoa e da sua microrregião como um todo a partir da ótica da 
representatividade de cada município, ou seja, as ações da Prefeitura Municipal de João Pessoa 
terão também como orientação as prioridades dadas pela população, o que, de antemão, amplia o 
formato participativo. 

Tarefa B-2.4.3 - Levantamento de problemas identificados  

A partir dos temas considerados prioritários pelos atores sociais e técnicos municipais, será 
realizada uma análise técnica, que identificará os problemas mais críticos encontrados atualmente 
no município e em sua microrregião. 

Tarefa B-2.4.4 - Elaboração do Panorama Preliminar da Mobilidade na Microrregião de João 
Pessoa (P-d)  

O levantamento das fontes secundárias será feito desde o início dos trabalhos, com uma 
investigação sobre estudos, planos, projetos e dados estatísticos e geográficos. A coleta de dados 
secundários abrange informações gerais como limites municipais, cadastro de edificações, 
zoneamento e corredores de serviço, imagem de satélite de todo o município, localização de polos 
geradores de tráfego/viagens: educação, saúde, shoppings, área industrial; dados de padrões de 
mobilidade; descrição e características do sistema viário; estacionamentos; dados de tráfego; 
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análise da segurança viária; sistema de transporte público; circulação de bicicletas; acessibilidade 
e condições para a mobilidade a pé; circulação de mercadorias; informações socioeconômicas e 
ambientais; inventário do sistema viário, de equipamentos urbanos associados aos serviços de 
transporte público; informações socioeconômicas e ambientais; comunicação e participação 
social, dados de acidentes, dentre outros. 

Os dados e informações coletadas serão incluídos em um repositório on-line de informação 
documental, permitindo o acesso remoto dos técnicos municipais e facilitando o seu 
acompanhamento e monitoramento continuado durante todo o projeto, sendo utilizado como uma 
importante ferramenta de comunicação entre a equipe do CONSÓRCIO e a PMJP.  

Em função de tempo hábil por parte da PMJP para disponibilização de material solicitado, o 
Relatório referente ao Panorama Preliminar da Mobilidade da Microrregião de João Pessoa, terá 
seu prazo ajustado e estará concluído em até 40 (quarenta) dias corridos a partir da emissão da 
ordem de serviço (O.S) do contrato. 

Tarefa B-2.4.5 - Definição dos objetivos e metas preliminares  

Para o PDMU, é fundamental conhecer essas expectativas quanto à cidade, à mobilidade urbana 
e às áreas correlatas, o que deve ser feito através dos espaços criados para o debate e 
contribuições da participação social, conforme descrito anteriormente. 

A definição dos objetivos preliminares para a área de intervenção do PDMU, a partir dos objetivos 
dispostos no ITEM 3 – OBJETIVOS DO PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA do Termo 
de Referência, é necessária para alcançar a visão estabelecida para a cidade. Considerando as 
análises preliminares já realizadas pela PMJP, a formulação dos objetivos traduzirá o que se 
pretende obter com o Plano. Os objetivos serão explícitos, indicarão os temas a tratar e sua 
relação com as melhorias desejadas, mensuráveis em nível social, ambiental ou econômico. Após 
definir preliminarmente o grau de detalhamento do Plano, serão estabelecidos os objetivos de 
natureza estratégica, que resultarão em diretrizes gerais para desenvolvimento posterior de ações 
e projetos recomendados. Os objetivos específicos, por sua vez, implicarão o detalhamento de 
diretrizes e soluções em nível executivo, apontamento de responsáveis e fontes de financiamento. 

Isso será feito a partir da análise de estudos prévios e também da experiência dos técnicos e 
servidores públicos, que conhecem a situação e as principais dificuldades enfrentadas no âmbito 
de gestão, capacidade técnica ou orçamentária municipal. Também serão identificados e 
avaliados os aspectos institucionais e legais incidentes, além de planos e projetos existentes, 
relacionados à mobilidade no âmbito municipal ou regional, visando compatibilizar futuras ações.  

Os objetivos do PDMU deverão estar em consonância com políticas programas e planos de ação 
associados a:  

 Redes de transporte público, operação e gestão do serviço (organização, planejamento, 
desenvolvimento e melhoria da oferta de diferentes meios de transporte público coletivo e 
individual; construção de medidas de integração nos âmbitos institucional, físico e tarifário, 
dos diferentes sistemas de transporte público e sua intermodalidade);  

 Redes cicloviárias (medidas de incentivo ao uso da bicicleta);  

 Redes viárias de escala microrregional para o tráfego geral de longa distância 
(ordenamento, composição e utilização da rede viária principal);  

 Conexões e integração de infraestrutura para circulação de pedestres nas inter e intra 
municipais em João Pessoa (medidas de incentivo à mobilidade não motorizada a pé);  

 Política coordenada de estacionamento (regulação e controle de acessos e 
estacionamentos em centros urbanos, bem como gestão de estacionamentos no âmbito 
municipal);  

 Desestímulo ao uso de transporte motorizado individual;  
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 Redução da emissão de poluentes;  

 Política para a circulação e distribuição de mercadorias (regulação de carga, descarga e 
circulação de mercadorias);  

 Política associada aos subsistemas viário, de regulação e controle, de meios de transporte, 
de informação e comunicação;  

 Políticas aplicadas a segmentos populacionais (pessoa com deficiência e/ ou mobilidade 
reduzida, gênero, idade, estudantes, gratuidades, dentre outros);  

 Estímulo ao desenvolvimento de ações voltadas para a segurança do sistema viário; e 

 Revisão e atualização da legislação para licenciamento, bem como gestão da mobilidade 
em aspectos relativos aos polos geradores de viagens – PGV’s, dentre outras. 

Já as metas traduzirão os objetivos preliminares e orientarão as ações do Plano, buscando atingir 
a visão de mobilidade urbana, como um desdobramento da visão de cidade e como forma de 
alcançar os objetivos propostos. Essas metas serão validadas durante a elaboração do PDMU por 
meio de indicadores de desempenho que, por sua vez, permitirão mensurar as metas 
estabelecidas, além de monitorar a implementação e o cumprimento destas. 

Atividade B-2.5 – Audiência Pública para divulgação e lançamento do site do PDMU da 
Microrregião de João Pessoa  

Trata-se do momento em que a agenda das atividades de participação do processo de construção 
do PDMU será anunciada publicamente. Será informado à sociedade como será o processo e 
quem serão os principais responsáveis.  

O Website, importante instrumento de interação, também será anunciado, assim como a 
contratação desta consultoria, de forma a tornar o processo transparente. É importante que a 
imprensa local esteja ciente das decisões e dos encaminhamentos para contribuir na difusão da 
informação, na divulgação das ações e nos chamamentos para as etapas de participação social. 

Tarefa B-2.5.1 - Preparação e realização da Audiência Pública  

O CONSÓRCIO será responsável por toda a logística de realização do evento, desde a 
preparação da apresentação, a convocação dos participantes, a verificação das instalações, bem 
como os recursos necessários. A CONTRATANTE apoiará o CONSÓRCIO na divulgação do 
evento, realização da apresentação e elaboração da formatação final das respostas aos 
questionamentos. 

Tarefa B-2.5.2 - Coleta de comentários e ponderações  

Será feita a análise das colaborações da população para que a Prefeitura, por meio da Comissão 
Técnica instituída para supervisionar os serviços no âmbito da elaboração do PDMU, forneça 
parecer quanto à viabilidade das propostas. Também disponibilizará à população as respostas 
quanto ao encaminhamento e análise de suas propostas em audiência pública. 

Tarefa B-2.5.3 - Elaboração do Relatório da Audiência Pública (P-e)  

Será consolidado um relatório com a síntese das principais informações obtidas durante a 
Audiência Pública, como:  

 Lista de presença, com nome do participante, entidade representada, telefone e e-mail, 

tanto digitalizada e impressa junto ao relatório, como em formato de banco de dados 

(planilha em Excel); 

 Conteúdo apresentado, em formato impresso e em mídia digital; 
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 Ata da Audiência Pública, contendo todas as discussões e debates realizados pelo público 

presente, críticas e sugestões sobre o planejamento do PDMU, assim como as 

explanações referentes a estas vindas da equipe moderadora na ocasião. 

Atividade B-2.6 – Workshop: reuniões setoriais com técnicos municipais, especialistas e 
sociedade civil organizada 

Esta atividade será desenvolvida em conformidade com o item 1.1 deste documento. 

Tarefa B-2.6.1 - Análise e debate do pré-diagnóstico e do levantamento de dados coletados 
no workshop 

O CONSÓRCIO proverá a interação entre sua equipe, a CONTRATANTE e demais especialistas 
locais, considerando a experiência e expertise de cada um dos participantes, de acordo com sua 
área de atuação, para a análise e debate do pré-diagnóstico e do levantamento de dados. O 
CONSÓRCIO será responsável por toda a logística de realização do evento, desde a preparação 
da apresentação básica, a convocação dos participantes, a verificação das instalações, bem como 
os recursos necessários. 

Tarefa B-2.6.2 – Aspectos macro iniciais para a mobilidade da microrregião de João Pessoa  

Conforme informações provenientes dos debates, será possível identificar aspectos macro iniciais 
da mobilidade da Microrregião de João Pessoa. 

Tarefa B-2.6.3 - Definição de temas prioritários que necessitam de maior aprofundamento 
na fase de diagnóstico  

Por meio da discussão acerca do pré-diagnóstico e sobre as possíveis soluções iniciais para 
melhoria da mobilidade da Microrregião de João Pessoa, será definida uma lista de temas que 
precisam de maior detalhamento em seu estudo e abordagem na fase de diagnóstico. 

Tarefa B-2.6.4 - Elaboração de Relatório de Workshop (P-f)  

Este relatório conterá a apresentação e a ata do workshop realizado com especialistas locais. 

Apresentará a análise e debate do pré-diagnóstico e do levantamento de dados, além da geração 
e teste de hipóteses iniciais sobre a situação atual e soluções para a mobilidade da Microrregião 
de João Pessoa, uma lista de tópicos priorizada para aprofundamento durante o diagnóstico, que 
será previamente alinhada juntamente com a CONTRATANTE. 

Atividade B-2.7 – Elaboração do Relatório final com resultados das reuniões setoriais, do 
workshop e estruturação dos eixos temáticos - Relatório 2 (P2)  

Este Relatório conterá as informações relativas ao Marco Institucional e Jurídico em vigor frente 
ao planejamento para a elaboração ao PDMU, contemplando também o diagnóstico da 
capacidade institucional. Abordará ainda o planejamento para a elaboração da estratégia de 
participação social e comunicação, bem como os resultados dos primeiros encontros com técnicos 
municipais e outros stakeholders, dentre os quais destacam-se as reuniões e entrevistas, 
audiência pública e o workshop com os técnicos municipais e especialistas.  

Atividade B-2.8 – Workshop para apresentação dos resultados das reuniões setoriais  

Após finalizado o Relatório 2 (P2), será realizado um workshop para apresentação dos resultados 
das reuniões setoriais e definição preliminar das diretrizes para a formulação do PDMU.  
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2.2.3 Fase B-3 – Diagnóstico e Prognóstico 

Atividade B-3.1 – Configuração das zonas de análise de transporte (ZAT), caracterização da 
distribuição espacial das atividades e dos serviços urbanos e caracterização do ambiente 
construído (built environment)  

Esta atividade será desenvolvida em conformidade com as tarefas descritas a seguir. 

Tarefa B-3.1.1 - Configuração das zonas de análise de transporte (ZAT)  

A projeção das viagens futuras é obtida a partir da projeção e espacialização (segundo as zonas 
de tráfego) das variáveis socioeconômicas para os anos horizonte de projeto, desenvolvida a 
partir da elaboração de cenários prospectivos e na elaboração das estratégias de intervenção 
futuras. 

Para a definição das zonas de tráfego serão considerados como relevantes os seguintes 
aspectos: características socioeconômicas homogêneas, valorização dos limites políticos 
(institucionais e de planejamento) e do processo histórico de constituição, bem como acompanhar 
os limites dos setores censitários do IBGE. De maneira geral, essas delimitações prévias já 
incorporam elementos tais como as barreiras naturais e antrópicas, o sistema viário e a rede de 
transportes, compatibilizando as zonas de tráfego com as demais delimitações voltadas ao 
planejamento. 

Tarefa B-3.1.2 - Análise das características socioeconômicas da população residente nas 
ZAT’s  

Há uma forte relação de causa e efeito entre as condições sociais da população e sua 
necessidade e capacidade de deslocamento na busca das oportunidades que as cidades 
oferecem para trabalho, educação, serviços e lazer. Desta forma, será realizado levantamento em 
fontes como IBGE, IPEA, entre outras, de estudos socioeconômicos já desenvolvidos, referentes à 
Microrregião de João Pessoa, com vistas a permitir a compreensão da estrutura produtiva de João 
Pessoa e cidades adjacentes que impactam sua economia e infraestrutura de transportes. 
Incluem-se aqui a identificação das características de ocupação e uso do solo, como capacidade 
de atendimento nos equipamentos sociais, escolas, hospitais, postos de saúde, e outros e o 
levantamento de variáveis socioeconômicas (como população, gênero, idade, escolaridade, renda, 
emprego, produção, indústrias etc.). O Modelo de Geração de Viagens descrito na metodologia 
proposta é calcado na análise de categoria representando com maior fidelidade os padrões de 
viagens urbanas, pois correlaciona as produções e atrações de viagens, segundo as modalidades, 
motivos e bases domiciliar ou não domiciliar, com os grupos de indivíduos, famílias ou domicílios, 
segundo faixas ou níveis de renda e/ou outros aspectos socioeconômicos do ano base, para cada 
zona de tráfego. Assim, identificará as causas (dados socioeconômicos, uso e ocupação do solo) 
que indicam as quantidades de viagens (efeitos) realizadas por zona de tráfego determinando 
quais são os fatores que ocasionam ou condicionam um deslocamento entre duas áreas da 
cidade. 

Tarefa B-3.1.3 - Caracterização e análise do ambiente construído (built environment)  

Os dados secundários obtidos nos diferentes distritos referentes a densidades urbanas, tipos de 
edificações, tipos de acessos, combinação de uma série de atividades, entre outros, permitem 
realizar a análise do ambiente construído (built enviroment). 

Tarefa B-3.1.4 - Elaboração do Plano de Zoneamento e do Sistema de Redes  

A partir da configuração das zonas de análise de transporte, por meio da utilização de um SIG, 
será proposto o Plano de Zoneamento e Sistema de Redes, em caráter preliminar, para alimentar 
o Modelo Quatro Etapas. 
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Tarefa B-3.1.5 - Elaboração do Relatório 3.1 (P3)  

Este Relatório conterá as informações relativas à configuração das zonas de análise de transporte 
(ZAT), bem como a caracterização da distribuição espacial das atividades e serviços urbanos e do 
ambiente construído. Conterá também os resultados de 20% da amostra da pesquisa domiciliar.  

Tarefa B-3.1.6 - Realização de apresentação presencial do Relatório 3.1 (P3)  

Depois de finalizado o Relatório 3.1 (P3), será elaborada uma apresentação do documento, em 
formato Power Point, e o apresentará presencialmente.   

Atividade B-3.2 – Desenvolvimento e aplicação de pesquisas de mobilidade e análise da 
demanda de transporte  

As considerações expostas na metodologia para a aplicação das pesquisas de mobilidade serão 
discutidas e aprovadas com a supervisão do projeto. 

Tarefa B-3.2.1 - Realização da pesquisa domiciliar na Microrregião de João Pessoa  

Conforme descrito na metodologia, o Consorcio propõe que em conjunto com esta pesquisa seja 
realizada também a pesquisa de Opinião prevista no presente Edital.  Assim, é apresentada a 
seguir uma sequência de atividades que serão desenvolvidas para realização da Pesquisa Origem 
e Destino Domiciliar e de Opinião na amostra de 12.000 domicílios: 

a) Definição do zoneamento: Segundo critérios populacionais, socioeconômicos, de uso do solo 
e atendimento de serviços de transporte; 

b) Definição dos critérios e cálculo da amostra a ser pesquisada: A partir de critérios 
estatísticos consagrados e utilizados em estudos similares; 

c) Montagem do cadastro de domicílios: A partir da base de dados a ser fornecido por 
companhias de energia e/ou saneamento e/ou IBGE; 

d) Sorteio dos domicílios: A partir do cadastro de domicílios para definição da amostra por zona 
em processo aleatório; 

e) Definição do formulário de pesquisa: Para aplicação em formulários de papel e/ou tabletes; 

f) Definição das consistências: Que serão utilizadas para a validação dos formulários 
aplicados; 

g) Organização de senhas por endereços e zonas: Estas senhas serão enviadas aos 
domicílios sorteados por correspondências e serão apresentadas pelo pesquisador quando da 
primeira visita. Esta mesma senha será informada ao morador por correspondência a ser enviada; 

h) Preparação e envio de correspondências: Envio de correspondência prévia ao domicílio dos 
moradores a serem pesquisados, explicando os motivos da entrevista e identificando a senha que 
o pesquisador apresentará quando da primeira visita para as entrevistas; 

i) Recrutamento, seleção e treinamento de equipes de campo: A partir dos critérios definidos 
anteriormente no projeto de pesquisa; 

j) Preparação dos trabalhos de campo e organização da logística de pesquisa: Preparação 
dos trabalhos de campo e organização da logística de pesquisa (confecção dos materiais 
impressos, confecção e aquisição de equipamentos individuais, obtenção de autorizações, se 
necessárias, para execução dos levantamentos e a estruturação do Serviço de Informações 
Gratuito à população); 

k) Execução do plano de comunicação das pesquisas: Divulgação prévia da pesquisa, através 
de todas as mídias definidas no projeto da pesquisa, durante toda a sua fase de execução; 

l) Aplicação das entrevistas: Aplicação das entrevistas com parâmetros de caracterização do 
domicílio e da família, caracterização das viagens realizadas e pesquisa de opinião; 
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m) Download das entrevistas - Consistências, controle e monitoramento continuo da 
qualidade: Controle e monitoramento continuo da qualidade e outros aspectos de consistência, 
verificação e fidelidade das informações pesquisadas; 

n) Consolidação da Geocodificação das origens e destinos pesquisados 

Consolidação da Geocodificação das origens e destinos pesquisados, para permitir futuras 
reagregações em zoneamentos distintos do que o inicialmente adotado na pesquisa; 

o) Controle do andamento da pesquisa com base no Plano Amostral: Controle do andamento 
da pesquisa com base no Plano Amostral (emissão de relatórios semanais de andamento, 
contendo número de domicílios pesquisados, recusas e outros eventos, além de indicadores de 
produtividade); 

p) Estruturação e consolidação do Banco de Dados: A partir dos critérios definidos no projeto 
da pesquisa; 

q) Reagendamentos de contatos para entrevistas via telefone: Para as visitas onde não foram 
entrevistados todos os moradores do domicilio; 

r) Validação das entrevistas: Segundo os critérios definidos depois de todas as consistências e 
verificações; 

s) Verificação de entrevistas (10%): Processo de verificação em loco ou via telefone para 
confirmação de dados e validação dos procedimentos dos pesquisadores; 

t) Substituições de entrevistas por recusas e/ou qualidade: Para as pesquisas que não forem 
aprovadas no processo de verificação; 

u) Relatórios parciais: Sete relatórios contendo o resumo dos trabalhos efetuados a cada mês; 

v) Apresentação dos resultados sob forma de Sumário de Dados: Apresentação dos 
resultados sob forma de Sumário de Dados (Índices de mobilidade (motorizada e não motorizada), 
Identificação das principais zonas atrativas e produtoras de viagens, Motivos de viagem, Divisão 
modal, Tempos médios de viagem por modo e total, Dados socioeconômicos, Informações 
referentes à percepção do usuário quanto à qualidade do sistema de transporte da área em 
estudo).    

Tarefa B-3.2.2 - Realização das pesquisas nas vias (contagens volumétricas classificadas, 
cordão externo, cordão interno, velocidade e retardamento, estacionamentos, impactos 
ambientais)  

 Cordão Externo 

Os trabalhos serão desenvolvidos em 6 postos de pesquisa a serem definidos em conjunto com a 
equipe de supervisão. Nestes postos as pesquisas serão realizadas em um dia útil (terça, quarta 
ou quinta-feira) durante 24 horas contínuas em ambos os sentidos das vias onde serão alocados 
até 8 pesquisadores para a realização das pesquisas de contagem e entrevistas. 

É apresentada a seguir uma sequência de atividades que serão desenvolvidas para realização da 
Pesquisa no cordão externo. 

a) Definição da localização dos postos de pesquisa: Em conjunto com a equipe de supervisão; 

b) Definição do formulário de pesquisa: Para aplicação em formulários de papel e/ou tabletes; 

c) Definição das consistências: Que serão utilizadas para a validação dos formulários 
aplicados; 

d) Recrutamento, Seleção e treinamento de equipes de campo: A partir dos critérios definidos 
anteriormente no projeto de pesquisa; 

e) Preparação dos trabalhos de campo e organização da logística de pesquisa: Preparação 
dos trabalhos de campo e organização da logística de pesquisa (confecção dos materiais 
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impressos, confecção e aquisição de equipamentos individuais, obtenção de autorizações, se 
necessárias, para execução dos levantamentos e a estruturação do Serviço de Informações 
Gratuito à população); 

f) Execução do plano de comunicação das pesquisas: Divulgação prévia da pesquisa, através 
de todas as mídias definidas no projeto da pesquisa, durante toda a sua fase de execução; 

g) Solicitação de autorizações para realização dos trabalhos: Junto às policias rodoviárias 
estadual e federal, bem como com as operadoras e concessionárias de rodovias; 

h) Aplicação das entrevistas: Nos locais previamente definidos com a utilização de tabletes e 
apoio das policias rodoviárias; 

i) Realização das contagens volumétricas classificadas: Nos locais previamente definidos 
com a utilização de tabletes e apoio das policias rodoviárias. Realização das contagens 
volumétricas classificadas, registrando os volumes de automóveis, motocicletas, ônibus, micro-
ônibus, vans e caminhões durante o período de realização das entrevistas, de forma a garantir 
dados para a expansão das amostras; 

j) Download das entrevistas e contagens - Consistências, controle e monitoramento 
continuo da qualidade: Controle e monitoramento continuo da qualidade e outros aspectos de 
consistência, verificação e fidelidade das informações pesquisadas; 

k) Consolidação da Geocodificação das origens e destinos pesquisados: Para permitir 
futuras reagregações em zoneamentos distintos do que o inicialmente adotado na pesquisa; 

l) Controle do andamento da pesquisa com base no Plano Amostral 

Emissão de relatórios semanais de andamento, contendo número de veículos pesquisados, 
recusas e outros eventos, além de indicadores de produtividade; 

m) Estruturação e consolidação do Banco de Dados: A partir dos critérios definidos no projeto 
da pesquisa; 

n) Relatório parcial: Contendo os dados parciais de um mês de pesquisas; 

o) Apresentação dos resultados sob forma de um Sumário de Dados: contendo informações 
referentes a: Proporção de viagens com origem e destino externos à área de estudo; Produção e 
atração de viagens por zona de tráfego e por posto de pesquisa e total; Viagens por motivo na 
origem e no destino; Flutuação horária das viagens; Divisão modal e viagens com combinação de 
modos; Viagens de acordo com a frequência; Informações referentes à percepção do usuário 
quanto à qualidade do sistema de transporte da área em estudo. 

 Cordão interno 

Os trabalhos serão desenvolvidos em 7 postos de pesquisa a serem definidos em conjunto com a 
equipe de supervisão. Nestes postos, as pesquisas serão realizadas em dois dias úteis (terça, 
quarta ou quinta-feira) em dois períodos pico de 6 horas, nos 2 sentidos da via e serão alocados 
até 4 pesquisadores. 

É apresentada a seguir uma sequência de atividades que serão desenvolvidas para realização da 
Pesquisa na Linha de Travessia: 

a) Definição da localização dos postos de pesquisa: Em conjunto com a equipe de supervisão; 

b) Definição do formulário de pesquisa: Para aplicação em formulários de papel e/ou tabletes; 

c) Definição das consistências: Que serão utilizadas para a validação dos formulários 
aplicados; 

d) Recrutamento, Seleção e treinamento de equipes de campo: A partir dos critérios definidos 
anteriormente no projeto de pesquisa; 
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e) Preparação dos trabalhos de campo e organização da logística de pesquisa: Preparação 
dos trabalhos de campo e organização da logística de pesquisa (confecção dos materiais 
impressos, confecção e aquisição de equipamentos individuais, obtenção de autorizações, se 
necessárias, para execução dos levantamentos e a estruturação do Serviço de Informações 
Gratuito à população; 

f) Execução do plano de comunicação das pesquisas: Divulgação prévia da pesquisa, através 
de todas as mídias definidas no projeto da pesquisa, durante toda a sua fase de execução; 

g) Solicitação de autorizações para realização dos trabalhos: Junto aos órgãos policias bem 
como com as operadoras e concessionárias de rodovias;  

h) Realização das contagens volumétricas classificadas: Nos locais previamente definidos 
com a utilização de tabletes registrando os volumes de automóveis, motocicletas, ônibus, micro-
ônibus, vans e caminhões durante o período de realização das pesquisas de ocupação de forma a 
garantir dados para a expansão das amostras; 

i) Realização das pesquisas de ocupação: Nos locais previamente definidos com a utilização 
de tabletes, registrando os volumes de ocupação automóveis, ônibus, micro-ônibus e vans 
durante o período de realização das pesquisas; 

j) Download das contagens e ocupação: Consistências, controle e monitoramento continuo da 
qualidade; 

k) Estruturação e consolidação do Banco de Dados:  A partir dos critérios definidos no projeto 
da pesquisa; 

l) Relatórios parciais: Contendo as informações parciais de quatro meses de trabalho; 

m)  Apresentação dos resultados sob forma de um Sumário de Dados: Os resultados da 
Pesquisa da Linha de Travessia devem ser apresentados em termos dos volumes de tráfego 
observados e número de passageiros em veículos de transporte coletivo e autos, para todos os 
postos de pesquisa. Os resultados obtidos a partir da pesquisa de taxa de ocupação dos ônibus 
bem como os autos deverão ser apresentados para cada posto e movimento, classificados por 
tipo de linha (urbana ou metropolitana). Para cada tipologia devem ser totalizados o número de 
linhas e frequências observadas, número de veículos de transporte coletivo (ônibus, micro-ônibus 
e vans) e número total de passageiros, para os períodos da manhã e tarde, subtotalizados a cada 
15 minutos. 

 Pesquisa de contagem volumétrica classificada  

Nesta pesquisa, que será desenvolvida com a mesma metodologia aplicada nas pesquisas de 
cordão externo e interno, descritas anteriormente, o objetivo é o de se ter um conhecimento geral 
da circulação e dos níveis de serviço no trânsito nas vias mais significativas do sistema viário e da 
área central e, para tanto, deverão ser feitos levantamentos do volume e variação do tráfego ao 
longo do dia, composição dos veículos e direcionamento dos fluxos.  Os trabalhos serão 
desenvolvidos em 6 postos de pesquisa a serem definidos em conjunto com a equipe de 
supervisão. Nestes postos, as pesquisas serão realizadas em um dia útil (terça, quarta ou quinta-
feira) em dois períodos pico de 6 horas e nos 2 sentidos da via, onde serão alocados 2 
pesquisadores para a realização das pesquisas de contagem. É apresentada a seguir uma 
sequência de atividades que serão desenvolvidas para realização da Pesquisa de contagem 
volumétrica classificada. 

a. Definição dos postos de pesquisa: Em conjunto com a equipe de supervisão; 

b. Definição do formulário de pesquisa: Para aplicação em formulários de papel e/ou tabletes; 

c. Definição das consistências: Que serão utilizadas para a validação dos formulários 

aplicados; 
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d. Recrutamento Seleção e Treinamento de equipes de campo: A partir dos critérios 

definidos anteriormente no projeto de pesquisa; 

e. Preparação dos trabalhos de campo e organização da logística de pesquisa: Preparação 

dos trabalhos de campo e organização da logística de pesquisa (confecção dos materiais 

impressos, confecção e aquisição de equipamentos individuais, obtenção de autorizações, se 

necessárias, para execução dos levantamentos e a estruturação do Serviço de Informações 

Gratuito à população); 

f. Realização das pesquisas: Nos postos e horários previamente definidos; 

g. Digitação e/ou download das pesquisas: Consistências, controle e monitoramento continuo 

da qualidade; 

h. Execução do processo de consistência da codificação dos campos: Aferindo os valores 

e quantidades levantadas; 

i. Estruturação e consolidação do Banco de Dados de Pesquisa: A partir dos critérios 

definidos no projeto da pesquisa; 

j. Apresentação dos resultados sob forma de um Sumário de Dados: Contendo as 

informações para cada região pesquisada.  

 Pesquisa de velocidade média e retardamento  

As pesquisas de velocidade e retardamento visam estabelecer uma velocidade média para 
trechos homogêneos do sistema viário. Os trabalhos serão desenvolvidos em 6 rotas a serem 
definidas em conjunto com a equipe de supervisão. Nestas rotas, as pesquisas serão realizadas 
em um dia útil (terça, quarta ou quinta-feira), em dois períodos pico de 6 horas e nos 2 sentidos da 
via, onde serão alocados 2 pesquisadores para a realização das pesquisas. 

É apresentada a seguir uma sequência de atividades que serão desenvolvidas para realização da 
Pesquisa de Velocidade: 

a) Definição das rotas de pesquisa: Em conjunto com a equipe de supervisão; 

b) Definição do formulário de pesquisa: Para aplicação em formulários de papel e/ou tabletes; 

c) Definição das consistências: Que serão utilizadas para a validação dos formulários 
aplicados; 

d) Recrutamento Seleção e Treinamento de equipes de campo: A partir dos critérios definidos 
anteriormente no projeto de pesquisa; 

e) Preparação dos trabalhos de campo e organização da logística de pesquisa 

Preparação dos trabalhos de campo e organização da logística de pesquisa (confecção dos 
materiais impressos, confecção e aquisição de equipamentos individuais, obtenção de 
autorizações, se necessárias, para execução dos levantamentos e a estruturação do Serviço de 
Informações Gratuito à população). 

f) Consolidação dos equipamentos a serem utilizados nas pesquisas 

Que poderão ser equipamentos tipo “GPS-GARMIN” ou tabletes carregados com sistemas de 
geolocalização que captam as localizações ponto a ponto do trajeto, bem como o tempo 
despendido. 

g) Realização das pesquisas 

Nos trechos e horários previamente definidos. 
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h) Digitação e/ou download das pesquisas 

Consistências, controle e monitoramento continuo da qualidade. 

i) Execução do processo de consistência da codificação dos campos 

Aferindo as velocidades encontradas comparando-as entre as modalidades de veículos. 

j) Estruturação e consolidação do Banco de Dados de Pesquisa: A partir dos critérios 
definidos no projeto da pesquisa; 

k) Relatório parcial: Contendo as informações parciais de um mês de pesquisas; 

l) Apresentação dos resultados sob forma de um Sumário de Dados: Contendo as 
informações para cada trecho, horário e tipo de veículo. 

 Pesquisa de estacionamento 

Será feito o levantamento da oferta de vagas de estacionamento tanto em áreas públicas como 
privadas, nas vias de maior intensidade de tráfego, na área central e no entorno dos principais 
polos geradores de tráfego. Também serão levantadas algumas características da demanda como 
volume de veículos, tempo de permanência e a rotatividade. 

Os trabalhos serão desenvolvidos em 6 locais a serem definidos em conjunto com a equipe de 
supervisão, onde será alocado 1 pesquisador por uma jornada de 4 horas.  

É apresentada a seguir uma sequência de atividades que serão desenvolvidas para realização da 
Pesquisa de estacionamento. 

a. Definição das regiões de pesquisa: Em conjunto com a equipe de supervisão; 

b. Definição do formulário de pesquisa: Para aplicação em formulários de papel e/ou tabletes; 

c. Definição das consistências: Que serão utilizadas para a validação dos formulários 
aplicados; 

d. Recrutamento Seleção e Treinamento de equipes de campo: A partir dos critérios definidos 
anteriormente no projeto de pesquisa; 

e. Preparação dos trabalhos de campo e organização da logística de pesquisa: Preparação 
dos trabalhos de campo e organização da logística de pesquisa (confecção dos materiais 
impressos, confecção e aquisição de equipamentos individuais, obtenção de autorizações, se 
necessárias, para execução dos levantamentos e a estruturação do Serviço de Informações 
Gratuito à população); 

f. Realização das pesquisas: Nos trechos e horários previamente definidos; 

g. Digitação e/ou download das pesquisas: Consistências, controle e monitoramento continuo 
da qualidade; 

h. Execução do processo de consistência da codificação dos campos: Aferindo os valores e 
quantidades levantadas; 

i. Estruturação e consolidação do Banco de Dados de Pesquisa: A partir dos critérios 
definidos no projeto da pesquisa; 

j. Apresentação dos resultados sob forma de um Sumário de Dados: Contendo as 
informações para cada região pesquisada.  

 Pesquisa de impacto ambiental 

Nesta pesquisa serão apurados os níveis de poluição sonora e do ar em 7 locais da região de 
estudo, notadamente nos corredores de transportes e área central, e onde houver previsão de 
intervenções ao longo da vida útil do plano. Nestes locais, será alocado 1 pesquisador por uma 
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jornada de 2 horas. É apresentada a seguir uma sequência de atividades que serão desenvolvidas 
para realização da Pesquisa de impactos ambientais. 

a. Definição das regiões de pesquisa: Em conjunto com a equipe de supervisão; 

b. Definição do formulário e métodos de pesquisa 

Para aplicação em formulários de papel e/ou tabletes. 

c. Definição das consistências 

Que serão utilizadas para a validação dos formulários aplicados. 

d. Recrutamento Seleção e Treinamento de equipes de campo 

A partir dos critérios definidos anteriormente no projeto de pesquisa. 

e. Preparação dos trabalhos de campo e organização da logística de pesquisa 

Preparação dos trabalhos de campo e organização da logística de pesquisa (confecção dos 
materiais impressos, confecção e aquisição de equipamentos individuais, obtenção de 
autorizações, se necessárias, para execução dos levantamentos e a estruturação do Serviço de 
Informações Gratuito à população. 

f. Realização das pesquisas: Nos trechos e horários previamente definidos; 

g. Digitação e/ou download das pesquisas: Consistências, controle e monitoramento continuo 
da qualidade; 

h. Estruturação e consolidação do Banco de Dados de Pesquisa: A partir dos critérios 
definidos no projeto da pesquisa; 

i. Apresentação dos resultados sob forma de um Sumário de Dados: Contendo as 
informações para cada região pesquisada.  

Tarefa B-3.2.3 - Elaboração do Relatório 3.2 (P4)  

Este Relatório conterá o conteúdo final das pesquisas nas vias, bem como os resultados 
equivalentes à 40% da amostra da pesquisa domiciliar (totalizando 60% da amostra).  

Tarefa B-3.2.4 - Realização de apresentação presencial do Relatório 3.2 (P4)  

Após finalizado o Relatório 3.2 (P4), será elaborada uma apresentação do documento, em formato 
Power Point, e o apresentará presencialmente.   

Tarefa B-3.2.5 - Realização de pesquisas no sistema de transporte público (embarque/ 
desembarque, de transferência, opinião publica e acessibilidade, de ocupação visual)  

Além dos dados operacionais disponíveis no órgão gestor de transporte e trânsito do município e 
da região de estudo, outras informações, tais como, sobre as características das viagens, 
carregamento das linhas, origem e destino dos usuários devem obtidas, pois a definição de 
estratégias de racionalização do sistema passa necessariamente pelo conhecimento dessas 
informações. A seguir são detalhadas estas pesquisas.  

 Pesquisa de embarque e desembarque 

A pesquisa de embarque e desembarque no Sistema de Transporte Coletivo terá como objetivo 
quantificar o carregamento das linhas ao longo de seu itinerário, além de possibilitar a 
identificação dos principais pares de origem e destino, uma vez que tais embarques e 
desembarques são levantados por ponto de parada ao longo do itinerário de cada linha.  Os 
trabalhos serão desenvolvidos em 35 linhas de ônibus a serem definidos em conjunto com a 
equipe de supervisão. Nestas linhas, as pesquisas serão realizadas em 3 dias úteis (terça, quarta 
ou quinta-feira) em duas viagens nas horas de pico e serão alocados até 2 pesquisadores para 
cada viagem, durante 6 horas.  
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É apresentada a seguir uma sequência de atividades que serão desenvolvidas para realização da 
Pesquisa de contagem volumétrica classificada. 

a) Definição das linhas a serem pesquisadas e o respectivo posteamento: Em conjunto com 
a equipe de supervisão; 

b) Definição do formulário de pesquisa: Para aplicação em formulários de papel e/ou tabletes; 

c) Definição das consistências: Que serão utilizadas para a validação dos formulários 
aplicados; 

d) Recrutamento Seleção e Treinamento de equipes de campo: A partir dos critérios definidos 
anteriormente no projeto de pesquisa; 

e) Preparação dos trabalhos de campo e organização da logística de pesquisa: Preparação 
dos trabalhos de campo e organização da logística de pesquisa (confecção dos materiais 
impressos, confecção e aquisição de equipamentos individuais, obtenção de autorizações, se 
necessárias, para execução dos levantamentos e a estruturação do Serviço de Informações 
Gratuito à população; 

f) Realização das pesquisas: Nos postos e horários previamente definidos; 

g) Digitação e/ou download das pesquisas: Consistências, controle e monitoramento continuo 
da qualidade; 

h) Execução do processo de consistência da codificação dos campos: Aferindo os valores e 
quantidades levantadas; 

i) Estruturação e consolidação do Banco de Dados de Pesquisa: A partir dos critérios 
definidos no projeto da pesquisa; 

j) Apresentação dos resultados sob forma de um Sumário de Dados: Contendo as 
informações para cada região pesquisada.  

 Pesquisa de transferência  

O objetivo desta pesquisa será o de aferir os resultados da pesquisa domiciliar quanto às origens 
e destinos dos usuários de transporte coletivo. Para tanto serão aplicadas, em locais estratégicos 
do sistema de transporte coletivo (terminais e pontos de grande movimentação de passageiros, 
entrevistas com os usuários do sistema, número e locais de transferências e motivo de viagem, 
para cada faixa horária ao longo do dia). Atenção especial deverá ser dada ao conhecimento das 
demandas dos usuários com deficiência e/ou mobilidade reduzida como idosos, obesos, gestantes 
etc. Os trabalhos serão desenvolvidos em 36 pontos a serem definidos em conjunto com a equipe 
de supervisão. Nestes pontos, as pesquisas serão realizadas em 3 dias úteis (terça, quarta ou 
quinta-feira) durante 6 horas por 1 pesquisador.  

É apresentada a seguir uma sequência de atividades que serão desenvolvidas para realização da 
Pesquisa de contagem volumétrica classificada. 

a) Definição dos pontos a serem pesquisados: Em conjunto com a equipe de supervisão; 

b) Definição do formulário de pesquisa: Para aplicação em formulários de papel e/ou tabletes; 

c) Definição das consistências: Que serão utilizadas para a validação dos formulários 
aplicados; 

d) Recrutamento Seleção e Treinamento de equipes de campo: A partir dos critérios definidos 
anteriormente no projeto de pesquisa; 

e) Preparação dos trabalhos de campo e organização da logística de pesquisa: Preparação 
dos trabalhos de campo e organização da logística de pesquisa (confecção dos materiais 
impressos, confecção e aquisição de equipamentos individuais, obtenção de autorizações, se 
necessárias, para execução dos levantamentos e a estruturação do Serviço de Informações 
Gratuito à população); 
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f) Realização das pesquisas:  Nos postos e horários previamente definidos; 

g) Digitação e/ou download das pesquisas: Consistências, controle e monitoramento continuo 
da qualidade; 

h) Execução do processo de consistência da codificação dos campos: Aferindo os valores e 
quantidades levantadas; 

i) Estruturação e consolidação do Banco de Dados de Pesquisa: A partir dos critérios 
definidos no projeto da pesquisa; 

j) Apresentação dos resultados sob forma de um Sumário de Dados: Contendo as 
informações para cada região pesquisada.  

 Pesquisa de opinião e acessibilidade  

Como descrito anteriormente esta pesquisa será aplicada em conjunto com a pesquisa de origem 
e destino domiciliar, bem como com a pesquisa de transferência, em 8 pontos, propiciando uma 
amostra mais significativa. Serão alocados 3 pesquisadores que trabalharão durante 3 horas em 
um dia útil (terça, quarta ou quinta-feira). Para tanto serão incluídas questões que abordem:  

a) Acessibilidade ao sistema, utilizando indicadores como distância média de caminhada, número 
de integrações ou transbordos, tempo médio de espera etc.; 

b) Aspectos físicos do acesso como existência e condições das calçadas, abrigos, iluminação 
etc.; 

c) Oferta de veículos adaptados para os portadores de deficiência; e 

d) Percepção do usuário a respeito da qualidade dos serviços prestados, por meio de indicadores 
como qualidade da frota, tempo de viagem, conforto, tratamento dos operadores etc. 

 Pesquisa de ocupação visual 

Nesta pesquisa, serão identificados em pontos estratégicos o carregamento do transporte coletivo, 
fornecendo dados como a frequência das linhas de ônibus, a ocupação média dos veículos e a 
quantidade de passageiros transportados nesses pontos, possibilitando a avaliação dos principais 
fluxos de passagem nos locais pesquisados. Essas informações permitirão entre outros usos 
citados, a calibração da rede de transporte coletivo nos estudos de simulação. Os trabalhos serão 
desenvolvidos nos dois sentidos, em 22 pontos a serem definidos em conjunto com a equipe de 
supervisão. Nestes pontos as pesquisas serão realizadas em 3 dias úteis (terça, quarta ou quinta-
feira) durante 6 horas por 2 pesquisadores. É apresentada a seguir uma sequência de atividades 
que serão desenvolvidas para realização da Pesquisa de contagem volumétrica classificada. 

a) Definição dos pontos a serem pesquisados: Em conjunto com a equipe de supervisão; 

b) Definição do formulário de pesquisa: Para aplicação em formulários de papel e/ou tabletes; 

c) Definição das consistências: Que serão utilizadas para a validação dos formulários 
aplicados; 

d) Recrutamento Seleção e Treinamento de equipes de campo: A partir dos critérios definidos 
anteriormente no projeto de pesquisa; 

e) Preparação dos trabalhos de campo e organização da logística de pesquisa: Preparação 
dos trabalhos de campo e organização da logística de pesquisa (confecção dos materiais 
impressos, confecção e aquisição de equipamentos individuais, obtenção de autorizações, se 
necessárias, para execução dos levantamentos e a estruturação do Serviço de Informações 
Gratuito à população); 

f) Realização das pesquisas: Nos postos e horários previamente definidos; 

g) Digitação e/ou download das pesquisas:  Consistências, controle e monitoramento continuo 
da qualidade; 
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h) Execução do processo de consistência da codificação dos campos: Aferindo os valores e 
quantidades levantadas; 

i) Estruturação e consolidação do Banco de Dados de Pesquisa: A partir dos critérios 
definidos no projeto da pesquisa; 

j) Apresentação dos resultados sob forma de um Sumário de Dados: Contendo as 
informações para cada região pesquisada. 

Tarefa B-3.2.6 - Elaboração de Relatório de desenvolvimento, aplicação, metodologia de 
aplicação de pesquisas de mobilidade (P-g)  

Após a realização das pesquisas, será elaborado um relatório contendo todas as etapas de 
realização, bem como a metodologia aplicada a cada uma delas. 

Tarefa B-3.2.7 - Consolidação de base de dados com os resultados das pesquisas  

Após a realização das pesquisas de mobilidade, serão consolidados todos os resultados em uma 
base de dados que servirá de insumo à construção da matriz origem/ destino do cenário-base. 

Tarefa B-3.2.8 - Construção da matriz de origem/ destino do cenário-base (ano 2017)  

Com a realização das pesquisas de mobilidade será obtida a primeira caracterização da demanda 
de transportes na microrregião de João Pessoa passando a construir a primeira versão da matriz 
Origem/Destino do cenário-base, referente ao ano de 2017. 

Tarefa B-3.2.9 - Elaboração do Relatório 3.3 (P5)  

Este Relatório conterá as informações relativas as pesquisas de transporte público, acrescido dos 
40% finais da amostra da pesquisa domiciliar.  Também conterá informações referentes ao 
Relatório de desenvolvimento, aplicação, metodologia de aplicação de pesquisas de mobilidade 
(P-g). 

Tarefa B-3.2.10 - Realização de apresentação presencial do Relatório 3.3 (P5)  

Após finalizado o Relatório 3.3 (P5), será elaborada uma apresentação do documento, em formato  
Power Point, e o apresentará presencialmente.   

Atividade B-3.3 – Caracterização e análise dos sistemas de infraestrutura para os diferentes 
meios  

Esta atividade será desenvolvida em conformidade com o Item 1.2 apresentado anteriormente. 

Tarefa B-3.3.1 – Avaliação estrutural da rede de infraestruturas  

Será realizada a avaliação integral (física e funcional) da rede de infraestrutura de escala 
microrregional para pedestres, ciclistas, transporte público, transporte de carga, veículos 
particulares e tráfego gerado. Serão levantados dados referentes aos elementos da infraestrutura 
de transportes, mais especificamente a: 

 Infraestrutura para circulação de pedestres; 

 Infraestrutura para circulação de ciclistas;  

 Oferta do transporte público; 

 Infraestrutura viária; 

 Oferta de estacionamentos; 

 Sistemas de controle do tráfego urbano; e 

 Infraestrutura para circulação de cargas. 

Também será realizado o levantamento de dados de tráfego já disponíveis, analisando a série 
histórica existente, referentes às características do tráfego individual, coletivo e de cargas 
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(volume, composição, distribuição direcional etc.) e coeficientes de sazonalidade (horário, diário 
etc.), nos trechos da rede viária a ser analisada e a distribuição interzonal desse tráfego. Também 
serão investigados dados de padrões de mobilidade, que retratam o comportamento da circulação 
da população da Microrregião de João Pessoa, como a Pesquisa Origem e Destino anterior, o 
Plano Diretor de Transportes Urbanos - PDTU e outras pesquisas de transporte já realizadas, 
buscando principalmente mapear os três principais componentes dinâmicos do tráfego: fluxo (em 
eixos viários ou interseções, de veículos ou pedestres ou ciclistas) velocidade (pontual, velocidade 
e retardamento ou atraso em interseções) e densidade.  

Tarefa B-3.3.2 - Construção de inventário da caracterização das infraestruturas de 
mobilidade  

Será elaborado um inventário organizado de maneira sistematizada, contendo a fonte, data de 
coleta, período do estudo/projeto/pesquisa/convênio, metodologia utilizada e seu respectivo 
conteúdo. Esta base conterá a síntese de todos os levantamentos de dados oferta, demanda, 
qualidade, operação de transporte, modelo institucional e normativo, planos urbanos, projetos, e 
informações socioeconômicas e jurídicas relativas à mobilidade da Microrregião de João Pessoa 
realizadas, de forma a permitir a avaliação e comparação dos referidos eixos nas condições atuais 
e nas condições potenciais para o futuro, constituindo-se importante fonte para o planejamento 
estratégico da mobilidade urbana da área em estudo. 

Atividade B-3.4 – Caracterização e análise da oferta do subsistema de transporte público  

Em relação à oferta, será elaborado inventário com os parâmetros e características acerca das 
condições do serviço de transporte público coletivo e individual (urbano e metropolitano) prestado 
aos habitantes da Microrregião de João Pessoa. Para tanto, fará o levantamento de dados e os 
analisará, gerando assim insumo para a elaboração do Modelo de Transporte Quatro Etapas. 
Também serão identificados e caracterizados os tipos de empresas ou associações que prestam o 
serviço, os sindicatos de categorias de trabalho, bem como associações ou cooperativas 
envolvidas com o tema. 

Tarefa B-3.4.1 - Levantamento dos parâmetros e características operacionais do transporte 
público que atende a Microrregião de João Pessoa  

Serão levantadas informações acerca do subsistema de transporte público, considerando, dentre 
outros: itinerários das linhas de ônibus; pontos de parada; terminais de integração; integrações 
entre os modos de transporte público; estações de trem; sistemas de informação para usuários do 
transporte público (ônibus, VLT e trem); localização das garagens de empresas de transporte; 
localização dos pátios de manutenção; taxi; transporte escolar e fretamentos; transporte de 
turismo; elementos de comunicação visual sobre os serviços; acessibilidade junto ao transporte 
público; inventário de equipamentos urbanos associados aos serviços de transporte público. 

Tarefa B-3.4.2 - Análise das condições de prestação de serviço de transporte público  

Serão solicitados aos órgãos de trânsito e/ou operadores de transporte dados e informações 
acerca de frota (estado de conservação dos veículos, combustíveis utilizados, dentre outros); 
prioridade dada ao transporte coletivo nas vias (identificação de vias com faixas preferenciais ou 
exclusivas para ônibus); funcionários (condutores e suas condições de trabalho, participação da 
mulher no setor etc.); dados operacionais dos sistemas operados por ônibus, trem e VLT (frota 
utilizada por linha, número de viagens, distribuição horária, velocidade operacional, tempo médio 
de percurso, headway, frequência etc.); indicadores financeiros etc.  

Tarefa B-3.4.3 - Georreferenciamento das rotas do sistema de transporte público  

Será criada uma rede georreferenciada de transportes que incluirá toda infraestrutura de vias e 
serviços de transporte público. A rede viária será composta por arcos e nós, disponibilizando 
informações básicas acerca as características das vias: tipologia da via, velocidade, número de 
faixas, sentido, entre outras. A rede georreferenciada será compatível com bancos de dados que 
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já existem com a Prefeitura Municipal de João Pessoa e nos demais municípios integrantes deste 
trabalho. 

Atividade B-3.5 – Caracterização e análise da frota veicular  

Por meio das Pesquisas nas Vias (principalmente Contagens volumétricas classificadas e Cordão 
externo) e por pesquisas complementares, caso sejam necessárias, serão obtidos dados para 
elaboração de um inventário com o volume e a composição da frota (tipologia, idade, combustível 
utilizado, dentre outros) bem como da circulação de veículos da Microrregião de João Pessoa, 
dentre outros dados relevantes e substanciais para a elaboração do modelo de transporte.  

Atividade B-3.6 – Caracterização e análise da oferta de transporte de carga  

Por meio das pesquisas nas vias, bem como por meio de vistorias de campo (junto aos centros de 
logística urbana, indústrias, grandes equipamentos urbanos, empresas, sindicatos, associações 
ou cooperativas, dentre outros) e de pesquisas complementares, será elaborado um inventário 
com informações acerca das condições de que prestado o serviço de transporte de carga na 
Microrregião de João Pessoa (veículos utilizados, composições das equipes de logística e 
distribuição, horários e rotas, dentre outros dados relevantes para a caracterização do serviço). 

Atividade B-3.7 – Caracterização do subsistema de sinalização, regulação, controle e 
informação  

Será elaborado um inventário contendo a base de dados relativa ao diagnóstico da qualidade 
desse subsistema, bem como a análise da forma como este interfere no desempenho do sistema 
viário (capacidade e nível de serviço). 

Tarefa B-3.7.1 - Caracterização dos Sistemas Inteligentes de Transporte – ITS  

Sistema Inteligente de Transporte - ITS é um conjunto de soluções tecnológicas que têm o 
objetivo de trazer comodidade e conforto aos usuários de transporte público, ao mesmo tempo em 
que facilitam gerenciamento operacional por parte das empresas e organismos públicos afeitos à 
temática da mobilidade. Diversos dispositivos podem compor um ITS:  GPS, para posicionamento 
geográfico; softwares de bilhetagem eletrônica e de gestão de frota; sistema de informação ao 
passageiro; rede de semaforização integrada; controle de operação de tráfego; sensores de 
telemetria e a comunicação entre os carros e a central, dentre outros. 

Será realizado levantamento de informações sobre ITS junto aos órgãos e empresas de trânsito e 
transporte, de forma a compor o inventário de caracterização do subsistema  

Tarefa B-3.7.2 - Caracterização da sinalização horizontal e vertical  

Será elaborado inventário contendo dados relativos à sinalização horizontal e vertical 
implementada atualmente considerando: sentidos de tráfego e movimentos de tráfego em 
intersecções; restrições de parada e estacionamento; intersecções com sistema rodoviário e 
ferroviário; localização e características da sinalização horizontal e vertical de tráfego; localização 
e características da sinalização semafórica; e localização e especificação técnica da sinalização 
de orientação do tráfego, dentre outros elementos julgados relevantes. 

Tarefa B-3.7.3 - Caracterização das normas e mecanismos utilizados no Subsistema de 
Regulação e Controle   

Com o intuito de avaliar a possível interferência que a regulação e o controle dos procedimentos 
acerca de infrações de trânsito podem ocasionar no desempenho do sistema viário em termos de 
segurança e nível de serviço, será elaborado inventário contendo a caracterização das normas e 
mecanismos de planejamento, controle, comunicações, punição de infratores e apreensão de 
carteira, por meio de visitas aos órgãos de trânsito que vigoram na Microrregião de João Pessoa.  
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Atividade B-3.8 – Pesquisas para diferentes sistemas e meios de transporte  

Esta atividade será desenvolvida em conformidade com o Item 1.2. 

Tarefa B-3.8.1 - Realização de pesquisas complementares  

Nesta etapa serão realizadas pesquisas complementares que facilitem a construção de matrizes 
origens e destino, a calibração do modelo de transporte 4 etapas que será implantado, dentre 
outros.  

Os trabalhos serão desenvolvidos em 16 pontos a serem definidos em conjunto com a equipe de 
supervisão. Nestes pontos as pesquisas serão realizadas em um dia útil (terça, quarta ou quintas-
feiras) durante 10 horas por 1 pesquisador.  

Tarefa B-3.8.2 - Consolidação de base de dados com os resultados das pesquisas 
complementares  

Ao final das pesquisas complementares, que visam coletar informações necessárias e que ainda 
não tenham sido obtidas nas demais pesquisas implementadas, serão sistematizados os dados 
coletados e trabalhados estatisticamente, em bases georreferencidas de forma a calibrar o modelo 
de transporte 4 etapas. 

Atividade B-3.9 – Construção do modelo de distribuição modal (P-h) 

Como resultado da consolidação de base de dados oriundos das pesquisas, o CONSÒRCIO 
realizará a construção do modelo de distribuição modal, responsável por gerar matrizes de viagem 
por todos os modos, obtidas por modo individual e por modo coletivo, podendo esta última ser 
subdividida ainda por submodos.  

Tarefa B-3.9.1 - Realização de pesquisas de preferências (reveladas e/ ou declarada) e 
construção do modelo modal da microrregião de João Pessoa  

Como importante subsídio para o desenvolvimento de escolha modal, estimativas das funções de 
utilidade e impedâncias destacam-se as Pesquisas de Preferência Declarada e/ou Revelada que 
serão realizadas, caso entendido como necessário e em comum acordo com cliente, no âmbito do 
presente estudo dentro do programa de pesquisas para atualização das bases de dados para o 
ano de 2017. 

Tarefa B-3.9.2 - Análise do modelo de opção modal da Microrregião de João Pessoa  

A divisão modal é essencialmente um processo analítico para determinação das viagens por 
modo de transporte. Dentre os modelos de divisão modal, um bastante empregado é o “Modelo de 
Redes com Critérios Multiatributivos”. Os modelos de escolha discreta do tipo logit tornaram-se 

um instrumento comum e eficiente de análise da demanda por transportes. Contribui para isso o 
fato de apresentarem uma base teórica conhecida, simplicidade e flexibilidade analítica, 
disponibilidade de programas para estimação dos modelos e, principalmente, uma história de 
resultados práticos satisfatórios. 

Após a conclusão das pesquisas, será elaborado um modelo logit multinominal com o resultado da 

preferência do modo de transporte para os diferentes perfis sócio-econômicos e segmentos de 
usuários da Microrregião de João Pessoa. Esse modelo servirá de insumo para o Modelo Quatro 
Etapas descrito na metodologia apresentada. 

Atividade B-3.10 – Elaboração e calibração de um modelo de transporte  

O processo de planejamento de transporte comumente empregado em projetos similares ao ora 
licitado, tem uma característica incremental, convergindo normalmente para uma proposta única, 
caracterizando um compromisso da sociedade representada com os objetivos especificados e 
com as ações consideradas mais adequadas para atingi-los. 
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A Figura 6 ilustra as fases que podem sintetizar o processo de planejamento, iniciando por uma 
concepção do sistema, a análise comparativa de diferentes alternativas de concepção, a avaliação 
dessas alternativas, o detalhamento da alternativa escolhida e sua implementação. 

 

Figura 6: Fases do processo de planejamento 
Fonte: Consórcio Concremat/Comap/Sistran, 2017. 

Esse processo tem duas fases de retroalimentação: a avaliação pode conduzir a ajustes ou novas 
concepções e a implementação deve ser avaliada para verificar até que ponto os objetivos 
pretendidos foram atingidos, permitindo refazer todo o caminho, corrigir erros, melhorar os 
processos reduzindo o grau de certeza das propostas futuras. 

O processo de planejamento não se encerra com a elaboração de um plano específico, sendo que 
o mesmo deve fornecer elementos para definição de procedimentos para a continuidade do 
processo, com sistemas de informação, de análise e de avaliação que permitam a reavaliação 
permanente das alternativas de ação e revisão das ações recomendadas pelo plano, podendo ser 
estruturado como apresentado na Figura 7. 

 

Figura 7: Procedimentos para reavaliação permanente do processo de planejamento 
Fonte: Consórcio Concremat/Comap/Sistran, 2017. 

O sistema de informação contém toda a base de dados usada para as análises, os resultados das 
análises e recomendações, as avaliações efetuadas. O sistema de análise contém os modelos 
calibrados com seus parâmetros e funções e programas associados para análise e apresentação 
de resultados. O sistema de avaliação contém os procedimentos de avaliação multicritérios com 
as planilhas de avaliação e parâmetros. 

Os resultados são submetidos a decisões técnicas e a decisões políticas que retroalimentam o 
sistema de informação e todo o processo de análise e de avaliação. 

A história tem mostrado que existe um forte inter-relacionamento entre o sistema de transporte e o 
sistema socioeconômico (no sentido amplo) de uma região. Sabe-se que o sistema de transporte 
afeta a maneira como um sistema socioeconômico cresce e muda; e, mudanças no sistema 
socioeconômico, por outro lado, provocam e condicionam alterações no sistema de transporte.    

Do ponto de vista de modelagem, conforme apresentado na Figura 8, este sistema inter-
relacionado pode ser definido por três variáveis básicas: T, o sistema de transporte; E, o sistema 
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socioeconômico – isto é, o comportamento ou padrão das atividades sociais, econômicas e 
políticas; e F, o padrão de fluxos no sistema de transporte – isto é, as origens, destinos, rotas e 
volume de tráfego. 

 

Figura 8: Variáveis básicas do sistema de transporte 
Fonte: Consórcio Concremat/Comap/Sistran, 2017. 

Três tipos de relações podem ser identificados entre essas variáveis: 

 o padrão do fluxo no sistema de transporte é determinado tanto pelo sistema de transporte 
como pelo sistema socioeconômico; 

 o padrão do fluxo atual causará mudanças ao longo do tempo no sistema socioeconômico, 
através do padrão da oferta de serviços de transporte e dos recursos consumidos para 
oferecer tais serviços;  

 o padrão do fluxo atual provocará mudanças ao longo do tempo no sistema de 
transporte, através de modificações nos serviços existentes ou criações de novos 
serviços para atender os fluxos atuais ou antecipados.  

O objetivo principal da modelagem do sistema de transporte é, obviamente, desenvolver meios 
para a previsão do fluxo ou tráfego, isto é, baseada na compreensão atual dos mecanismos de 
interação entre o sistema de transporte e o sistema socioeconômico, um conjunto de modelos é 
desenvolvido e utilizado para prever possíveis mudanças de fluxos ou movimentos na rede de 
transporte e seus impactos.  

Apesar de inúmeras abordagens diferentes, o processo de modelagem do sistema de transporte 
pode ser representado conforme indicado esquematicamente na Figura 9 a seguir. 

 

Figura 9: Processo de modelagem do sistema de transporte 
Fonte: Consórcio Concremat/Comap/Sistran, 2017. 

Existem basicamente duas formas de se escolher um modelo analítico para o planejamento de 
transporte: disponibilidade de um modo pronto e definido do gênero pacote fechado, ou “caixa 
preta”, e o desenvolvimento de um programa específico para o atendimento das questões em 
análise. Cada solução apresenta vantagens e desvantagens que devem ser balanceadas.     
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Esses pacotes podem não atender as necessidades particulares de cada plano. A vantagem 
inerente da utilização destes pacotes reside apenas na aparente rapidez de sua implantação e 
utilização. 

O desenvolvimento de programas analíticos informatizados e personalizados, se por seu lado, 
atende em princípio aos requisitos de se adequar perfeitamente aos objetivos fixados, por outro 
lado, demanda um tempo de elaboração e testes que, muitas vezes, pode exceder os anseios dos 
seus utilizadores potenciais.  

Um meio termo parece, portanto, ser a solução mais adequada, qual seja, a utilização de um 
programa pronto, escolhido pelos seus potenciais de adaptação e interligação, e devidamente 
adaptado às peculiaridades locais. Para que esta operação seja possível, é fundamental o acesso 
total aos programas “fontes” documentados, de forma a permitir desenvolver:  

 a devida adaptação dos mesmos às necessidades locais em termos de parametria de trabalho 
e análise; 

 a complementação dos diversos elementos do sistema com programas de tratamentos prévios 
de dados e informações; 

 uma apresentação coerente dos resultados dos processos em consonância com os métodos 
de avaliação a serem adotados; 

 a interligação total destes programas por uma série de “Menus Operacionais” adaptados ao 
operador final, de forma a facilitar e acelerar a utilização do modelo. 

Tarefa B-3.10.1 - Configuração do software 

A utilização do software de modelagem terá como objetivo não só calibrar modelos agregados de 
previsão de demanda por transporte, como também auxiliar na gerência dos bancos de dados 
geográficos, da demanda por transportes, das variáveis socioeconômicas e na elaboração de 
mapas temáticos. Como exemplo de aplicações em transportes, o software de modelagem 
oferece várias rotinas e algoritmos de previsão de demanda por transportes, para cada uma das 
etapas de geração, distribuição, divisão modal e alocação de viagens. As principais vantagens 
deste software são os modelos de pesquisa e análise de redes de transportes, os conjuntos de 

modelos analíticos avançados para aplicações específicas e as ferramentas de suporte para 
análise estatística e econômica.  

Tarefa B-3.10.2 - Construção da rede viária  

Inicialmente, será realizado o zoneamento da área de estudo, sendo avaliado se será obedecido 
os limites dos setores censitários utilizados na Matriz OD 1981. Eventualmente, se julgado 
necessário em acordo com a CONTRATANTE, serão desagregados os perfis de algumas zonas, 
a fim de detalhar possíveis diferenças de comportamento da demanda destas. A definição das 
zonas também pode ser analisada por meio da identificação de vazios em cada zona e da 
existência de obstáculos naturais (rios, lagoas etc.) ou artificiais (linhas férreas, rodovias etc.). Os 
centroides serão localizados em função da ocupação espacial de cada zona, buscando-se 
posicioná-los no centro geométrico dessa ocupação. 

A rede de transporte coletivo será construída, com base em dados do Plano de Diretor de 
Transportes Urbanos – PDTU e do Plano de Reestruturação do Transporte Coletivo, desenvolvido 
pela PMJP junto ao BID. 

Tarefa B-3.10.3 – Modelo de Geração de Viagens 

Processo pelo qual se faz previsão de número de viagens que irá se originar ou destinar em cada 
zona. Para tanto, a área objeto do estudo é dividida em subáreas homogêneas, denominadas 
zonas de tráfego. Do ponto de vista de modelagem, as zonas de tráfego são conhecidas como 
origens e destinos ou polos de produção e atração, dependendo do tipo de modelos de 
distribuição de viagens utilizados. Para modelos de distribuição do tipo “oportunidade”, utiliza-se 
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as denominações origens e destinos; enquanto que para modelos de distribuição do tipo 
“gravitacional”, utilizam-se as denominações polos de produção e atração. O método mais 
conhecido para análise de geração de viagens é o uso ou aplicação das técnicas de regressão 
múltipla, onde a taxa de geração de viagens é tratada como uma variável dependente e constitui-
se de função de uma ou mais variáveis independentes. A relação é admitida como linear e tem a 
seguinte forma:  

Y = A0 + A1X1 + A2X2 + ........... + AnXn, 

onde: 

Y = Número de Viagens 

X1 ... Xn = Variáveis Independentes 

A0 ... An = Parâmetros 

A abordagem é puramente matemática, portanto, testes estatísticos de confiabilidade das relações 
derivadas podem ser aplicados com facilidade. Duas suposições básicas são feitas com relação 
às variáveis independentes. Primeira, todas as variáveis são admitidas como aleatórias com uma 
distribuição normal. Segunda, as variáveis preditivas são tratadas como independentes entre si.  

A vantagem do método de regressão está na facilidade em que o grau de relacionamento entre as 
variáveis dependente e independente pode ser determinado, e a definição precisa da própria 
equação preditiva. Algumas das medidas mais comuns utilizadas na análise são: o coeficiente de 
determinação múltipla (r2), a estimativa do erro padrão (Sw), e o coeficiente de correlação parcial 
(rj). Apesar de constituir-se numa técnica de fácil aplicação, alguns cuidados devem ser tomados 
com a regressão múltipla. Entre eles destacam-se os problemas de escolha adequada do tipo e 
número de variáveis.  

Uma outra técnica para formatação do modelo de geração de viagens é aquela que utiliza o 
procedimento metodológico dos modelos desagregados, através do emprego da técnica da 
análise por categoria, que se caracteriza como um processo técnico de maior acuidade e que 
atualmente são amplamente empregados nos países desenvolvidos, caracterizado como uma 
técnica moderna.  

O Modelo de Geração de Viagens, calcado na análise de categoria, representa com maior 
fidelidade os padrões de viagens urbanas, pois correlaciona as produções e atrações de viagens, 
segundo as modalidades, motivos e bases domiciliar ou não domiciliar, com os grupos de 
indivíduos, famílias ou domicílios, segundo faixas ou níveis de renda e/ou outros aspectos 
socioeconômicos do ano base, para cada zona de tráfego.  

As técnicas tradicionais procuram correlacionar a produção e a atração de viagens com dados 
socioeconômicos totais ou médios de cada zona de tráfego no ano base, utilizando as técnicas 
tradicionais dos estudos econométricos, tais como a regressão linear múltipla ou “a classificação 
cruzada” que procura analisar as variações nos índices de viagens, ocasionadas pelas variações 
de duas ou mais variáveis socioeconômicas.  

Pode-se depreender que, na formulação do Modelo de Geração de Viagens, se busca identificar 
as causas (dados socioeconômicos, uso e ocupação do solo) que indicam as quantidades de 
viagens (efeitos) realizadas por zona de tráfego determinando quais são os fatores que ocasionam 
ou condicionam um deslocamento entre duas áreas da cidade.  

Formulado e calibrado o Modelo de Geração de Viagens, a partir dos dados existentes do ano 
base, quantifica-se as viagens produzidas e atraídas em cada zona de tráfego para os anos 
horizonte, segundo os motivos de viagens considerados (trabalho, escola e outros), tendo como 
base para realização do deslocamento a residência ou não.  

A realização dessa quantificação utiliza como elemento básico os resultados dos estudos de 
desenvolvimento urbano e socioeconômico elaborados a partir de cenários prospectivos, da 
metodologia e projeção das variáveis socioeconômicas nos anos-horizonte e de sua 
espacialização segundo as zonas de tráfego estabelecidas.  
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Tradicionalmente, as variáveis empregadas são população total, quantidade de empregos total ou 
por setor de atividade econômica, renda média familiar e renda per capita média, taxa de 
motorização, quantidade de matrículas total ou por nível de ensino, intensidade do uso do solo.  

Quanto às hipóteses de crescimento da renda, duas alternativas de projeção da população por 
faixa de renda podem ser adotadas: 

 crescimento dos extratos, supondo crescimento da renda média do extrato; 

 alteração dos extratos, com transferência de população de um extrato para outro 
imediatamente superior, mantendo a renda média do extrato. 

Na primeira alternativa é preciso avaliar as alterações dos índices de mobilidade face à evolução 
da renda média de cada extrato. Para a segunda alternativa é necessário estimar a distribuição da 
população dentro de cada faixa de renda para estabelecer as transferências entre extratos. 

Tarefa B-3.10.4 - Modelo de Distribuição de Viagens 

A distribuição de viagens, por sua vez, constitui-se no processo analítico para a determinação de 
movimentos interzonais, ou seja, a determinação das origens (polos de produção) e destinos 
(polos de atração) das viagens. Para isto, vários modelos são utilizados. Dentre os modelos mais 
utilizados estão o “Fratar” e o “Gravitacional”.  

O Modelo de Fratar é baseado nos fatores de crescimento das zonas. Neste modelo a previsão 
das viagens futuras entre qualquer par de zonas é obtida com a multiplicação das viagens atuais 
pelo produto dos fatores de crescimento para as duas zonas, com um ajustamento para a 
atratividade relativa das outras zonas competitivas. 

Este modelo necessita como dados:  

 a matriz de viagens atual; 

 fatores de crescimento de cada zona de origem, usualmente correlacionados à variação da 
população no ano-base em relação aos anos-horizonte; e  

 fatores de crescimento de cada zona de destino, usualmente correlacionado ao crescimento 
de empregos.  

Algumas vezes, os fatores de crescimento das origens e destinos são admitidos iguais para uma 
determinada zona. Estes fatores são aplicados num primeiro cálculo, após o qual os totais reais 
de viagens destinadas a cada uma das zonas podem diferir dos estimados. Um processo iterativo 
é então adotado procurando refinar a correspondência entre o total de viagens estimadas e o 
obtido nos cálculos. 

Os novos fatores de crescimento a serem adotados são os obtidos pela divisão dos totais de 
viagens estimados e os realmente obtidos em cada iteração, e a tabela matriz de viagens é aquela 
obtida na iteração anterior. O número de iterações a serem efetuadas é função da precisão 
desejada (em geral, em torno de 2%). 

Dentre os modelos matemáticos desenvolvidos para a análise de distribuição de viagens, o mais 
utilizado é o elaborado por Alan M. Voorhees, principalmente pela sua conceituação relativamente 
simples. Ele tem o nome de Modelo de Gravidade porque se adapta ao conceito gravitacional 
proposto por Newton. 

O modelo de gravidade diz que o intercâmbio de viagens entre as zonas é diretamente 
proporcional à atração relativa de cada zona e inversamente proporcional a uma "função 
distância” entre elas. A formulação do modelo de gravidade está baseada nas hipóteses de que as 
viagens produzidas em uma origem e atraídas por um destino são diretamente proporcionais ao 
total de viagens produzidas na origem, ao total de viagens atraídas no destino, a um termo obtido 
na calibração e possivelmente a um fator de ajustamento.   

Esta fórmula pode ser expressa por: 
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Vi,j = C  Pi  Aj  Fij  Kij 

Onde: Vi,j = número de viagens produzidas em i e atraídas por j  
Pi = total de viagens produzidas em i  

 A = total de viagens atraídas por j 

Fij = termo de calibração para o par de zonas ij 

Kij = fator de ajustamento socioeconômico para o par de zonas ij 

i = número das zonas de origem 

j = número das zonas de destino 

C = constante de proporcionalidade 

O fator Fij indicado na fórmula anterior é chamado de "Fator de Fricção" (ou Resistência ao 
Deslocamento). É determinado empiricamente através de um processo de calibração do modelo 
procurando expressar a influência do tempo de viagem. 

Tarefa B-3.10.5 – Modelo de Divisão Modal das Viagens 

A divisão modal é essencialmente um processo analítico para determinação das viagens por 
modo de transporte. Mais especificamente, este modelo permite fazer a divisão do número total de 
viagens, entre viagens feitas por transporte privado e público, ou ainda entre diferentes 
modalidades de transporte coletivo (ex.: metrô, ônibus, trem etc.). Dentre os modelos de divisão 
modal, um bastante empregado é o “Modelo de Redes com Critérios Multiatributivos”.  

Esse método determina a repartição modal das viagens, primeiro, identificando e definindo as 
várias dimensões ou atributos da utilidade positiva ou negativa percebida por diferentes 
intervenientes sobre as diversas modalidades de transporte (ex.: custo, tempo, conveniência, 
flexibilidade, confiabilidade, lucratividade, meio ambiente etc.). A seguir, as atitudes (utilidades) 
dos vários grupos intervenientes em relação às diferentes modalidades e aos diferentes trechos 
(links) da rede de transporte são resumidas em termos de uma matriz de impedância. Cada 
impedância é em essência uma medida ponderada das utilidades dos atributos que descrevem o 
modo como os diferentes grupos intervenientes, como um todo, recebem certa modalidade de 
transporte em determinado trecho da rede de transportes. A partir daí, pode-se então, determinar 
a repartição ou divisão modal através de algoritmos de redes.  

Outro modelo bastante empregado é o de escolha discreta tipo Logit. Os modelos de escolha 
discreta do tipo Logit tornaram-se um instrumento comum e eficiente de análise da demanda por 
transportes. Contribui para isso o fato de apresentarem uma base teórica conhecida, simplicidade 
e flexibilidade analítica, disponibilidade de programas para estimação dos modelos e, 
principalmente, uma história de resultados práticos satisfatórios. 

Os modelos utilizados usualmente na análise da escolha (discreta) entre modos de transporte 
baseiam-se na teoria microeconômica do consumidor e buscam explicar o comportamento 
individual. No entanto, nas aplicações práticas o interesse em geral recai em modelar e prever o 
comportamento de um grande número de pessoas, pois a finalidade é oferecer interpretações e 
recomendações para políticas de transportes, a partir dos efeitos estimados sobre a demanda 
total do sistema de transportes. Os modelos são, portanto, aplicados de forma agregada. 
Dependendo da concepção e formulação adotadas e das informações disponíveis, a obtenção de 
resultados agregados a partir de modelos desagregados pode basear-se na utilização de dados 
agregados, sejam relativos aos atributos das viagens (por exemplo, tempos e custos de viagem 
médios por par de zonas), ou relativos às características socioeconômicas dos indivíduos (por 
exemplo, renda média da população de uma zona). 

Os modelos do tipo Logit baseiam-se no princípio da maximização da utilidade, um conceito de 

aplicação estritamente individual. No entanto, a adoção do conceito de utilidade aleatória leva a 
uma formulação de probabilidade de escolha que permite responder por vários indivíduos 
associados à uma mesma função de utilidade. Neste caso, a utilidade é representada pela soma 
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de uma parcela observável determinística e uma parcela aleatória não observável. Porém, os 
diversos indivíduos associados à mesma função de utilidade não têm necessariamente o mesmo 
comportamento e podem realizar julgamentos diferentes face a uma mesma situação de escolha 
modal, fator que pode ser absorvido pela característica probabilística do modelo Logit. 

Uma forma de aumentar a homogeneidade do conjunto de indivíduos associados a uma mesma 
função utilidade é a segmentação. Por este método, a população é dividida em subgrupos ou 
"categorias" de indivíduos com características de escolha supostas semelhantes. As principais 
razões para esperar uma melhoria dos modelos devido à segmentação são: 

 segmentando-se em categorias com menor diferença de comportamento do que a população 
como um todo, menor será a variância da parcela aleatória da utilidade e, portanto, maior a 
capacidade de explicação do modelo, com mais informação sendo tratada pela parcela 
observável da utilidade; 

 um conjunto de escolha, e/ou uma função de utilidade distinta podem ser atribuídos a cada 
segmento, permitindo melhor representação através de funções específicas para cada 
segmento. Tal possibilidade permite também obter informações mais precisas sobre o 
comportamento de cada grupo. 

Ao tratar pela mesma regra uma população com comportamento heterogêneo, há o problema de 
obtenção de funções utilidade pouco representativas para segmentos específicos dessa 
população. Por exemplo, uma população como um todo pode apresentar baixa elasticidade, em 
relação ao atributo "conforto'. Mas, para uma certa parcela, conforto pode ser um atributo bastante 
significativo; conhecer o comportamento dessa parcela pode oferecer orientações, quanto à 
proposição de alterações no sistema de transportes. Num caso como esse, ao usar uma 
formulação geral no modelo, para a população como um todo, há perda da capacidade explicativa 
da variável conforto, impedindo que sua importância possa ser melhor avaliada. Dessa forma, é 
recomendável representar as categorias que se supõe possuírem critérios de avaliação 
substancialmente diferentes através de funções utilidade específicas. 

Na definição do grau de segmentação deve ser feita uma análise que leve em conta as vantagens, 
desvantagens e limites da segmentação que, de maneira geral, são: 

 Capacidade de representar o comportamento de escolha dos diversos indivíduos da 
população: Tome-se como exemplo o caso do transporte escolar para classe média. Os 
menores de 18 anos não podem usar auto, então "escolhem" transporte público. Porém, 
podem representar uma demanda com alta elasticidade em relação a um transporte do tipo 
lotação escolar, pois têm capacidade de pagar mais e desejam segurança, conforto, horário 
programado etc.; 

 Operacionalidade do modelo: Os custos de obtenção de dados, estimação, atualização e uso 
do modelo aumentam com a segmentação; 

 Validade estatística dos segmentos: Para amostras pequenas a variância dos parâmetros 
estimados pode ser muito alta. 

Ainda, é importante observar que a segmentação da demanda pode auxiliar na transferibilidade 
dos modelos para outras situações, uma vez que pode esperar-se maior similaridade de 
comportamento entre grupos semelhantes da população do que na população como um todo. 

O modelo do tipo logit multinomial, onde a probabilidade de escolha de uma alternativa j para um 

determinado indivíduo n é dada pela seguinte expressão a seguir: 
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:  parâmetro maior que 0. No modelo Logit multinomial, o valor de  não pode ser identificado 

separadamente dos valores dos parâmetros da parcela determinística V da função utilidade; 
normalmente definido como sendo igual a 1;  

Cn:  conjunto de escolha, ou seja, conjunto de alternativas de modos de transporte consideradas 
pelo indivíduo n. 

  i

k
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Vin  é a parcela determinística da utilidade da alternativa i, definida como uma função aditiva e 

linear, de natureza compensatória, dos atributos da alternativa i para o indivíduo n - Zin - e 
das características do indivíduo n - Sn: 

 onde: 
xik: cada um dos k atributos ou características mensuráveis da alternativa i; 

ink: parâmetros do modelo; ponderação dada a cada uma das variáveis; 

 K¡: constante específica da alternativa i. 

Como importante subsídio para o desenvolvimento de escolha modal, estimativas das funções de 
utilidade e impedâncias destacam-se as Pesquisas de Preferência Declarada e/ou Revelada que 
serão realizadas no âmbito do presente estudo, caso identificada a necessidade, dentro do 
programa de pesquisas para atualização das bases de dados para o ano de 2017. 

Tarefa B-3.10.6 - Modelo de Alocação das Viagens 

A última etapa da simulação de padrões ou fluxos de viagens na rede de transporte visa a 
determinação de volume de tráfego na rede de transportes, para os vários anos horizontes de 
estudo, considerando também o volume de caminhões. O processo de alocação de tráfego exige 
que seja definida a malha viária ou de transporte para os vários anos horizontes de estudo, em 
termos de um conjunto de características operacionais (ex., capacidade, tempo etc.). 
Normalmente, nesta etapa serão considerados não só os trechos existentes e propostos na malha 
assim como as diversas modalidades de transportes contempladas. Os modelos mais utilizados 
para alocação do tráfego à rede de transporte são os “Modelos de Redes” (ex.: caminhos de 
menor distância ou impedância, caminhos mínimos etc.). Em várias situações, o “Modelo de 
Redes com Critérios Multiatributivos” tem sido utilizado também para alocação de tráfego com 
grande sucesso.  

Atividade B-3.11 – Uso e ocupação do solo e aspectos sócio econômicos para a análise da 
mobilidade urbana  

Será feita a análise dos resultados das pesquisas de mobilidade e das vistorias de campo com o 
intuito subsidiar o planejamento de estratégias de transporte compatibilizadas com o uso do solo, 
contando com a ajuda de um modelo, onde serão analisados os impactos do uso e ocupação do 
solo atual sobre o sistema viário, verificando dentre outros aspectos: capacidade viária, déficit de 
estacionamentos, acessibilidade e mobilidade de pessoas por meio dos modos de transporte 
existentes na Microrregião de João Pessoa. 

Além da análise ligada aos aspectos da distribuição do uso do solo, será avaliada a relação entre 
os aspectos relacionados à distribuição espacial frente à fatores socioeconômicos da população, à 
potenciais de geração e atração de viagens e à fatores ligados à infraestrutura viária (fluidez e 
segurança).  
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Atividade B-3.12 – Caracterização dos deslocamentos  

Tarefa B-3.12.1 - Elaboração de prospecto com a análise e caracterização da demanda de 
transporte da Microrregião de João Pessoa (P-i)  

Será elaborado um prospecto onde procederá com a análise e caracterização detalhada dos 
dados das pesquisas de mobilidade (considerando os aspectos socioeconômicos da população) 
no âmbito municipal (João Pessoa) e regional (Microrregião de João Pessoa), avaliando cada 
modo de transporte separadamente, identificando os motivos da escolha modal, as integrações, 
trocas e/ ou complementações realizadas.  

Tarefa B-3.12.2 - Comparação da demanda de mobilidade da Microrregião de João Pessoa 
com a de outras cidades ou aglomerados urbanos similares  

De acordo com as informações disponibilizadas nos diagnósticos de outras cidades semelhantes 
a João Pessoa e de aglomerados urbanos equivalentes à Microrregião de João Pessoa, serão 
definidos indicadores básicos de mobilidade que serão aplicados a estes e à realidade deste 
estudo, a fim de viabilizar uma análise comparativa da problemática entre as situações 
encontradas.  

Atividade B-3.13 – Caracterização da Mobilidade do Tráfego Geral  

Esta atividade será desenvolvida em conformidade com a metodologia apresentada no item 1.2. 

Tarefa B-3.13.1 - Análise da operação do tráfego geral em relação à estrutura viária  

Na elaboração do PDMU, com base nas informações levantadas oriundas dos projetos, planos, 
legislações e demais fontes de informações existentes, assim como por intermédio das vistorias 
de campo, as principais vias urbanas serão identificadas, classificadas e hierarquizadas segundo 
as suas características físicas e as funções que desempenham na circulação local e regional 
considerando todos os modos de transporte. Esta medida facilita a análise do tráfego geral e dos 
impactos proporcionados pelas medidas de prioridade para o transporte coletivo e não 
motorizado, bem como pelas medidas de melhoria da circulação viária que poderão ser 
implementadas ao longo da vigência do plano.  

Tarefa B-3.13.2 - Análise da operação do tráfego geral em relação ao Plano de Circulação  

A partir de informações coletadas e por meio de vistorias de campo, serão identificados os 
conflitos de circulação de trânsito, além de possíveis dificuldades na acessibilidade a pontos ou 
áreas específicas. Também serão analisados os carregamentos atuais e identificados os pontos 
críticos, ou seja, pontos, trechos viários ou vias com grande saturação de sua capacidade viária. A 
classificação viária será lançada em mapas temáticos, identificando e classificando as vias, 
verificando seus atributos físicos: largura da via, tipo e estado de conservação do pavimento e da 
sinalização, localização dos pontos de parada do transporte coletivo e atributos operacionais: 
volume de tráfego geral e de transporte coletivo, nível de serviço, velocidades médias. As 
principais vias, que recebem os maiores deslocamentos motorizados ou são utilizadas pelas 
maiores intensidades de fluxos, formam o sistema viário estrutural, composto por vias de trânsito 
rápido, arteriais e até coletoras, onde também se concentram os serviços e o comércio. Estas vias 
serão descritas com alto grau de detalhe enquanto vias de menor hierarquia poderão ser descritas 
de forma mais simples desde que essa caracterização seja suficiente para as simulações do 
Planejamento de Transportes. Serão identificadas as vias que recebem o tráfego de passagem, 
principalmente atravessando a área central, bem como seus volumes nos links do sistema viário 
estrutural, assim como as vias que são utilizadas pelo volume de tráfego decorrente da inserção 
regional. 
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Tarefa B-3.13.3 - Análise da operação do tráfego geral em relação à sinalização  

Por meio das informações coletadas e por meio de vistorias de campo, será feita a análise e 
caracterização do subsistema de sinalização de tráfego, verificando as condições de conservação, 
adequação (posicionamento, quantidade, tipo de mensagem, refletividade etc.) e visibilidade da 
sinalização existente.  

Tarefa B-3.13.4 - Análise da operação do tráfego geral em relação a outros aspectos  

Além dos aspectos mencionados nas tarefas B-3.13.1, B-3.13.2 e B-3.133, também serão 
analisados outros aspectos relacionados ao tráfego geral, tais como: localização de pontos de 
táxi; localização de pontos de parada e estações; localização de bicicletários; localização de 
estacionamentos de ônibus fretados e escolares e motos; circulação de ônibus fretados e 
escolares; circulação de bicicletas; dentre outros aspectos julgados relevantes pela PMJP. 

Atividade B-3.14 – Caracterização do Transporte Público  

Esta atividade será desenvolvida em conformidade com a metodologia apresentada no item 1.2. 

Tarefa B-3.14.1 - Análise das condições de circulação do transporte público e dos pontos 
de parada  

Serão avaliadas as condições de circulação do transporte coletivo, levando em consideração 
aspectos relacionados aos conflitos e interferências existentes com outros modos de transporte; a 
existência de tratamento preferencial; à adequação da geometria das vias e cruzamentos viários; 
a velocidade operacional, dentre outros aspectos. Já em relação aos pontos de parada do 
transporte público serão avaliados aspectos relacionados à localização; saturação; adequabilidade 
das calçadas; volume de embarque/ desembarque; proximidade de semáforos ou faixas de 
pedestres; segurança dos usuários; dentre outros aspectos. 

Tarefa B-3.14.2 - Análise e consolidação dos projetos existentes  

Serão compilados todos os estudos, planos e projetos de transporte público existentes no âmbito 
da Microrregião de João Pessoa a fim de subsidiar os técnicos na elaboração das propostas para 
o PDMU. 

Atividade B-3.15 – Caracterização dos pedestres e ciclistas  

Tarefa B-3.15.1 - Análise das condições de circulação, conforto e segurança dos pedestres  

Serão analisadas as condições de circulação (concentração, polos geradores, conservação e 
geometria das calçadas, barreiras arquitetônicas, sinalização específica etc.) e segurança (análise 
das estatísticas e dados referentes aos acidentes) de pedestres com destaque para as áreas de 
maior concentração destes, além da Área Central da cidade.  

Tarefa B-3.15.2 - Análise das condições de acessibilidade das pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida  

Sob a luz do Decreto Federal nº 5.296/2004, que institui a norma NBR9050, será dispensada 
atenção especial à análise dos aspectos relativos à circulação e segurança das pessoas com 
deficiência e/ ou mobilidade reduzida, identificando e avaliando os problemas de geometria (falta 
de guia rebaixada em locais de travessia e acessos à equipamentos urbanos e polos geradores 
de viagens, falta de rampas, pisos inadequados, existência de obstáculos e barreiras 
arquitetônicas, dentre outros) e de funcionalidade (por exemplo, cumprimento do percentual de 
vagas de estacionamento e/ ou embarque/ desembarque ofertadas às pessoas com deficiência e 
mobilidade reduzida). 
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Tarefa B-3.15.3 - Análise das condições de circulação, conforto e segurança dos ciclistas  

Por meio de vistorias em campo, serão avaliadas as condições atuais de circulação dos ciclistas e 
identificará os locais com potencial para implantação de elementos do sistema cicloviário 
(paraciclos ou bicicletários por exemplo) fazendo a relação do uso do solo e da infraestrutura 
viária disponível com os desejos de deslocamentos do ciclista ou do ciclista em potencial. As 
análises contemplarão aspectos ligados à segurança, integração com a paisagem urbana e 
valorização de espaços públicos. 

Atividade B-3.16 – Caracterização dos estacionamentos  

A exemplo de outras cidades, a regulamentação e o gerenciamento das vagas de estacionamento 
constituem-se ações de promoção da equidade do uso do espaço público nas vias da cidade. 
Entretanto, é necessário o conhecimento, portanto a caracterização destes para que o poder 
público se aproprie dos dados e possa se posicionar quanto à questão.  

Sendo assim, será proposta metodologia para a escolha dos locais para realização da 
caracterização da oferta e da demanda e a análise de estacionamentos. A metodologia será 
submetida à aprovação da Comissão Técnica da PMJP e considerará os casos de: i) 
estacionamentos noturno e diurno (cuja caracterização deverá considerar demanda, duração, 
rotatividade, tarifa; e ii) estacionamentos legais e ilegais (cuja metodologia deverá propor método 
para verificar o grau de afetação dele decorrente). 

Em conformidade com a metodologia apresentada no item 1.2, será caracterizado o tipo de 
demanda e a duração e rotatividade média da demanda de estacionamento de forma a permitir 
que seja feira uma avaliação da demanda de estacionamento nas zonas de estacionamentos 
selecionados pela metodologia desenvolvida. 

Atividade B-3.17 – Análise da modelagem da logística e do transporte de carga  

Tarefa B-3.17.1 - Caracterização do transporte terrestre de mercadorias  

Será feita uma análise junto aos locais selecionados em comum acordo com a Comissão Técnica 
e realizará levantamento de dados a fim de caracterizar aspectos do transporte terrestre de 
cargas. 

Serão considerados, de forma integrada aspectos relativos a natureza das empresas, o marco 
jurídico, os veículos, as condições de utilização o sistema viário (rotas, áreas de carga/ descarga, 
estacionamentos, sinalização etc.), tamanho dos veículos, dentre outros aspectos relevantes.  

Da amostra de estabelecimentos de movimentação de entrada e saída de carga, serão levantadas 
informações sobre origem/destino da carga, o número e a tonelagem de veículos. Será feita ainda 
análise dos problemas que a operação da coleta de lixo e a circulação de veículos especiais 
(bombeiros, ambulâncias etc.) possam acarretar no sistema da mobilidade. 

Tarefa B-3.17.2 - Proposição de pesquisas de interceptação  

Propõe-se que sejam feitas juntamente com as pesquisas de Cordão Externo, sendo necessário 
que sejam coletadas informações referentes à origem/ destino, tipologia do veículo, tipificação da 
carga, frequência de viagem, custos de transporte, custos logísticos, rotas, dentre outros aspectos 
relevantes. 

Por meio de contagens volumétricas manuais, será tipificada, analisada e mapeada a circulação a 
demanda de transporte de mercadorias, considerando os três tipos de movimentos: 

 Tráfego de mercadorias de passagem pelo município que constitui a área de estudo; 

 O correspondente à chegada/saída de mercadorias com destino/origem em qualquer dos 
municípios da Microrregião de João Pessoa; e 
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 Distribuição interna das mercadorias, com origem em grandes geradores, tais como 
alimentos perecíveis, bebidas, materiais de construção, insumos e produtos de grande 
escala, dentre outros. 

O mapeamento oriundo das pesquisas de interceptação identificará:  

 As vias pelas quais circulam os veículos pesados e o volume, ou seja, o tráfego médio 
diário;  

 Os movimentos de mercadorias entre os municípios e com o exterior, bem como sua 
localização, problemas que geram, tais como ocupação de espaço público e acidentes, 
apoiando-se no plano de zoneamento e de polos geradores de tráfego; 

 A distribuição espacial da demanda de movimento de veículos pesados a partir dos centros 
de transporte, áreas logísticas, polígonos industriais, estações de mercadorias, grandes 
empresas industriais, centros de reciclagem, zonas de descarte de resíduos sólidos, 
mercados atacadistas, centros comerciais etc.; 

 A tonelagem de veículos que saem e entram de uma amostra de estabelecimentos e 
origem/destino dos mesmos. 

 Problemas que tenham relação com a coleta de lixo, circulação de veículos especiais como 
bombeiros, ambulâncias, manutenção de redes ou de materiais e detritos de construção, 
carro-pipa para entrega de água, entrega de botijões gás butano, associadas a redes 
vitais. 

Atividade B-3.18 – Identificação dos focos de conflito de mobilidade existentes  

Com o intuito de subsidiar a proposição de soluções para melhorias e ordenamento dos usos dos 
espaços viários, proporcionando segurança, serão mapeados e analisados os conflitos de 
mobilidade existentes atualmente, considerando a relação do o uso e ocupação do solo e do 
sistema de operação do tráfego geral; o transporte coletivo e de carga; e a circulação de modos 
não motorizados (bicicleta e a pé).  

Atividade B-3.19 – Segurança Viária  

Esta atividade visa diagnosticar o estado de segurança viária na Microrregião de João Pessoa, 
desta forma serão analisadas as possíveis causas dos sinistros viários, bem como o impacto 
negativo que estes potencialmente acarretam no uso da via por parte de diferentes segmentos da 
sociedade.  Para verificar a retração de determinadas atividades sociais, poderão ser inseridos 
determinados questionamentos no formulário da pesquisa domiciliar. 

Será analisado o estado das informações sobre segurança viária, verificando os motivos da 
possível escassez de informações sobre a vulnerabilidade que oferecem os diferentes modos de 
transporte. 

Será proposta metodologia para coletar as informações de forma que seja possível a obtenção de 
dados satisfatórios. Também fará o mapeamento dos sinistros em SIG, analisará os pontos 
críticos e as principais causas. Ao final desta atividade, de posse das informações coletadas e por 
meio de vistorias de campo, elaborará propostas de melhorias de forma a subsidiar a formulação 
do PDMU. 

Atividade B-3.20 – Emissões de gases de efeito estufa e de contaminantes locais geradas 
pelo Sistema de Mobilidade  

Por meio dessa atividade, será proposta metodologia para estimar as emissões anuais de Gases 
de Efeito Estufa – GEE e de contaminantes locais produzidos pelo sistema de mobilidade. A 
metodologia apresentada deverá ser submetida à aprovação prévia da Comissão Técnica 
Supervisora do contrato. 
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Atividade B-3.21 – Análise do impacto econômico do Sistema de Mobilidade  

Os impactos dos investimentos em mobilidade vão além do número de pessoas alcançadas pelo 
transporte e podem afetar tanto o crescimento econômico local quanto a economia em nível mais 
amplo. Podem resultar também em mudanças nos postos de trabalho, geração de novos 
empregos, aumento da renda e diminuição de custos em diversos setores da economia. O 
investimento de capital envolve despesas com a compra de ônibus e veículos ferroviários, 
equipamentos de apoio e construção de edifícios, rotas e estruturas afins. Quanto às operações 
do transporte coletivo, envolvem a combinação de tarifas e subsídios públicos que geram três 
tipos de impactos econômicos contínuos e de longo prazo: gastos em operações de transporte 
público (salários dos funcionários, movimentação na economia), custos relacionados com as 
viagens e eficiência e custos das operações comerciais (tempo de entrega e distribuição de 
mercadorias, por exemplo). Será analisada esta relação entre os custos e valor cobrado dos 
usuários por modo, custos de implantação e manutenção de infraestrutura por modo, além de 
receitas tarifárias e não tarifárias previstas e passíveis de serem aplicadas.  

Serão analisadas as perdas econômicas que os congestionamentos acarretam ao sistema de 
saúde, quer seja em função de acidentes ou mesmo por poluição atmosférica. Analisará a relação 
entre o crescimento desordenado da frota de veículos individuais no país e o aumento do número 
de acidentes de trânsito, gerando custos que oneram toda a sociedade, pois é através do 
pagamento de impostos e contribuições, que o sistema de saúde pública, que é responsável por 
grande parte do socorro às vítimas de acidentes, é sustentado. Além disso, também será feita a 
análise do aumento da poluição atmosférica provocada pelos carros com o crescimento acelerado 
e desordenado dos centros urbanos, em especial da Microrregião de João Pessoa. 

Atividade B-3.22 – Diagnóstico institucional, de gestão e de financiamento  

As grandes intervenções viárias e no sistema de transporte coletivo tipicamente dependem de 
altos investimentos. Para esse tipo de intervenção, o PDMU elaborará diretrizes de financiamento 
dos projetos que possuirão detalhados estudos de viabilidade feitos em função da demanda 
potencial futura, uma vez que esses sistemas exigem avaliações de maior prazo. A simulação da 
rede de transporte pretendida fornecerá os dados necessários à avaliação dos benefícios e à 
monetarização dos ganhos para a sociedade que, quando cotejados com os investimentos 
necessários, gerarão um quadro de referência para tomada de decisões. 

Será consolidado um diagnóstico estratégico condizente com a dimensão institucional da área de 
estudo, com o planejamento integral como ordenamento territorial, com o planejamento setorial, 
com a coordenação conforme os níveis territoriais, com os instrumentos de natureza financeira e 
jurídica e com as fontes de financiamento. 

É importante destacar ainda que o PDMU será a oportunidade para discussão da utilização de 
meios de transporte de maior capacidade, capazes de catalisar o processo de reestruturação de 
todo o sistema de transporte coletivo local e regional, considerando os investimentos necessários 
e a disponibilidade de recursos para sua efetiva implantação. 

Atividade B-3.23 – Análise de aspectos urbanos e de ordenamento territorial  

Tarefa B-3.23.1 - Identificação de aspectos urbanos e de ordenamento territorial que afetam 
o transporte e a mobilidade da Microrregião de João Pessoa  

O planejamento urbano é um importante instrumento da política pública urbana que trata da 
ordenação do território da cidade, buscando a produção de um ambiente urbano de qualidade e a 
melhor distribuição dos espaços entre os diversos usos que o disputam, de modo que se cumpra 
com as funções sociais da cidade e da propriedade urbana (habitação, trabalho, comércio, 
recreação, circulação, atendimento de saúde, educação, lazer etc., conforme definido no plano 
diretor).  O arranjo físico-territorial das cidades é também componente essencial para a proteção 
do meio ambiente, preservação do patrimônio histórico-cultural, e para o desenvolvimento 
econômico e social. A execução da política pública se dá, dentre outras funções, pelo 
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ordenamento do uso e ocupação do solo urbano (loteamentos, construções, uso das edificações), 
por meio do zoneamento, índices urbanísticos e licenciamento; por ações de regularização 
fundiária e integração urbana de assentamentos precários; por ações de preservação do 
patrimônio artístico, paisagístico, histórico e cultural, entre outros tipos de atuação. O resultado do 
planejamento urbano é um plano urbanístico, de conteúdo predominantemente físico-territorial.  

Serão levantadas informações e identificará diversos fatores relacionados com aspectos urbanos 
e de ordenamento territorial que, de fato, influenciam o transporte e a mobilidade, tais como 
questões relacionadas ao uso e ocupação do solo, a localização dos equipamentos públicos e 
comunitários, a mobilidade urbana, o saneamento, a habitação, a conservação e proteção do meio 
ambiente, da paisagem e do patrimônio histórico-cultural (atores, programas, instituições 
relacionadas ao tema). 

Tarefa B-3.23.2 - Análise da influencia que os aspectos urbanos e de ordenamento 
territorial identificados acarretam sobre o desempenho do transporte e a mobilidade da 
Microrregião de João Pessoa  

O principal plano urbanístico é o plano diretor. Desta forma, serão avaliados, dentre outros planos 
e legislações vigentes, os Planos Diretores dos municípios da Microrregião de João Pessoa 
quando serão identificados os principais elementos ordenamento territorial que afetam o 
transporte e a mobilidade. Assim, será analisado qual o nível de influência que estas políticas 
urbanas acarretam no desempenho do transporte e da mobilidade na área em estudo, bem como 
de que forma ocorre a atuação (positiva ou negativamente), visto que se almeja com o PDMU, o 
planejamento do desenvolvimento da Microrregião de João Pessoa com uma racionalidade mais 
justa de distribuição espacial da população e das atividades econômicas, evitando-se e corrigindo-
se as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos no meio ambiente e 
promovendo-se a prosperidade econômica e social. 

Atividade B-3.24 – Indicadores de desempenho da mobilidade e medidas de acessibilidade  

A aferição das condições de mobilidade na cidade, antes, durante e depois da implantação do 
programa de ação, tem os indicadores de desempenho como importante ferramenta de 
gerenciamento. Estes permitirão o monitoramento do sistema de mobilidade da Microrregião de 
João Pessoa, pois mensurarão cada meta estabelecida. Medir a evolução dos indicadores através 
de representações gráficas facilita o entendimento da realidade e a interpretação do impacto das 
ações realizadas. 

Um bom indicador se caracteriza por: 

• objetividade: é importante que a metodologia de cálculo e obtenção dos parâmetros seja 
objetiva, padronizada e de correta aferição, independente de quando ou por quem o indicador é 
medido e calculado; 

• simplicidade: são preferíveis indicadores fáceis de calcular, com dados de coleta simples; 

• credibilidade: devem ser selecionados os indicadores que podem representar as condições 
reais de mobilidade da cidade. O uso de dados confiáveis é imprescindível para obter um 
resultado seguro; 

• sensibilidade: é preciso que o indicador tenha um grau de sensibilidade adequado para 

identificar as mudanças que ocorrem na realidade analisada; 

• viabilidade financeira: são recomendados indicadores com baixo custo de obtenção de dados, 

para viabilizar seu uso, preservar a coleta futura e dar continuidade à disponibilidade do 
parâmetro. 

Para que os indicadores sejam usados com sucesso, é fundamental que existam parâmetros 
bastante definidos que mostrem, por exemplo, qual seria o valor de cada indicador em uma 
situação ideal. Tal informação deve servir de referência para o estabelecimento de metas e para a 
comparação com os resultados obtidos na execução do PDMU. 



 

98 

 

Para orientar esta escolha, poderão ser consultados na literatura métodos científicos ou, de forma 
mais simplificada, conjuntos de indicadores já selecionados por outras cidades, regiões ou mesmo 
por órgãos e entidades competentes. Também, é muito importante fazer um levantamento dos 
dados que serão necessários para o cálculo de cada um dos indicadores. Muitas vezes é possível 
o uso de dados secundários encontrados em pesquisas ou bases preexistentes, como IBGE ou 
órgãos estaduais, por exemplo. Em outros casos, torna-se necessária a coleta e a produção de 
dados primários, através de pesquisas de campo, como pesquisas de tráfego, de transporte 
coletivo, origem/destino, satisfação do usuário, entre outras. 

Para a escolha dos indicadores que serão utilizados, será verificada a viabilidade da obtenção dos 
dados e a qualidade destes no que concerne à consistência e à confiabilidade. 

Tarefa B-3.24.1 - Definição de indicadores quantitativos e qualitativos de avaliação do 
sistema de mobilidade da Microrregião de João Pessoa  

Será proposto um conjunto de indicadores de desempenho que serão responsáveis por avaliar o 
cumprimento das metas propostas pelo PDMU, sendo utilizados na obtenção de um diagnóstico 
mais preciso das condições de mobilidade do município, na definição das metas a serem atingidas 
e no monitoramento e na avaliação dos resultados alcançados ao longo da implantação das 
soluções propostas no Plano. 

Estes indicadores serão de fácil quantificação e serão submetidos às discussões de alinhamento 
junto aos técnicos municipais e especialistas designados (Workshop de Alinhamento previsto 

posteriormente), antes de serem apresentados na Audiência Pública do Diagnóstico, ocasião na 
qual deverão ser expostos aos demais atores / stakeholders envolvidos no processo de 
elaboração do PDMU. 

O conjunto deve ser composto por indicadores qualitativos (engajamento e comentários dos 
funcionários) e quantitativos (desempenho da oferta e da demanda de qualidade urbana e social; 
desempenho da mobilidade do ponto de vista dos usuários e dos operadores de transporte; 
desempenho da mobilidade dos diferentes meios de transporte; aspectos ambientais; divisão 
modal, número de acessos de veículos e de pedestres, número de bicicletas estacionadas etc.) 
que permitam uma visão mais abrangente do impacto do plano. Os indicadores, além de 
permitirem monitorar o progresso do plano ao longo do tempo, possibilitarão comparar resultados 
alcançados por diferentes municípios. 

Tarefa B-3.24.2 - Definição de medidas de acessibilidade dos cidadãos da Microrregião de 
João Pessoa  

Com o intuito de elaborar ferramentas que propiciem acessibilidade aos cidadãos da Microrregião 
de João Pessoa, a partir das informações sobre uso do solo obtidas, bem como dos dados 
gerados pelas pesquisas aplicadas, serão gerados mapas temáticos que serão disponibilizados na 
internet (website do PDMU) com formato Open Source, portanto, de fácil acesso a todos.  

Tarefa B-3.24.3 - Elaboração de mapa de acessibilidade da Microrregião de João Pessoa, a 
ser disponibilizado na internet (open source) – P-j   

Será elaborado mapa, em formato Open Source, referente à acessibilidade dos cidadãos em 

diferentes pontos da Microrregião de João Pessoa. 

Tarefa B-3.24.4 - Elaboração de mapa de acessibilidade da cidade de João Pessoa, a ser 
disponibilizado na internet (open source) – P-j   

Complementarmente à tarefa anterior, será elaborada outra ferramenta em Open Source por meio 
de mapas que propiciarão visualização da acessibilidade, ou seja, facilidade de acesso dos 
cidadãos do município de João Pessoa, em seus deslocamentos cotidianos. 
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Tarefa B-3.24.5 - Workshop de alinhamento junto aos técnicos municipais e especialistas  

Após a elaboração do diagnóstico, haverá debate junto aos técnicos municipais e especialistas, 
quanto as informações sistematizadas conforme as seguintes áreas temáticas, previamente 
aprovadas pela CONTRATANTE: i) integração da mobilidade com o planejamento e ordenação do 
solo urbano; ii) classificação, hierarquização do sistema viário e organização da circulação; iii) 
implantação e qualificação de calçadas e áreas de circulação a pé; iv) criação de condições 
adequadas à circulação de ciclistas; v) priorização do transporte coletivo e implantação de 
sistemas integrados; vi) instituição de política tarifária e redução do custo do transporte coletivo; 
vii) criação de instrumentos para o controle e desestímulo ao transporte individual motorizado; viii) 
promoção da acessibilidade universal; ix) circulação viária em condições seguras e humanizadas; 
x) promoção de acessibilidade, transporte coletivo e escolar para a área rural; xi) transporte de 
carga; xii) estruturação institucional; xiii) meio ambiente; dentre outros temas que a Comissão 
Técnica considere relevante. 

Caso a CONTRATANTE seja de acordo, para os debates do PDMU, poderão ainda ser 
contemplados temas transversais, como a questão da revitalização urbana, desenvolvimento 
econômico, inclusão social, e outros, envolvendo conselhos locais, universidades, entidades não 
governamentais e outros grupos com interesse específico em cada um deles. 

Serão considerados, durante a identificação de medidas possíveis, os temas gerais, ou seja, 
aqueles de presença obrigatória no PDMU e assegurará a compatibilidade com as proposições de 
ordenamento territorial e proteção ambiental e que, por serem muito abrangentes, não serão 
considerados como objeto no Plano de Ação. 

Atividade B-3.25 – Audiência Pública sobre o Diagnóstico da Mobilidade   

A audiência pública administrativa é um instrumento colocado à disposição dos órgãos públicos 
para, dentro de sua área de atuação, promover um diálogo com os atores sociais, com o escopo 
de buscar alternativas para a solução de problemas que contenham interesse público relevante. 
Também pode servir como instrumento para coleta de mais informações ou provas (depoimentos, 
opiniões de especialistas, documentos etc.) sobre determinados fatos. Nesse evento, também 
podem ser apresentadas propostas e críticas. 

A partir dos resultados obtidos no diagnóstico da mobilidade urbana da Microrregião de João 
Pessoa, a equipe poderá: (i) confirmar a abrangência e o nível de escopo do PDMU; (ii) fazer 
ajustes na metodologia de trabalho, caso requerido; e (iii) definir o sistema de software para 

configuração e desenvolvimento do Sistema de Modelagem de Transporte Urbano da Microrregião 
de João Pessoa. Nesta audiência serão apresentadas as hipóteses preliminares de ações para a 
melhoria da mobilidade da área de estudo que deverão ser investigadas e detalhadas nas fases 
seguintes. Esta atividade será desenvolvida em conformidade com a metodologia apresentada no 
item 1.1. 

Tarefa B-3.25.1 - Preparação e realização da audiência pública sobre o diagnóstico da 
mobilidade  

Será elaborada uma apresentação bastante didática direcionada a todos os tipos de público 
presentes, contendo um panorama de todos os itens abordados no documento do Diagnóstico, 
com espaço para debates. Também irá providenciar lista de presença, auxiliar na condução da 
audiência, que será moderada por equipe da Prefeitura Municipal de João Pessoa previamente 
designada, e realizar registro de áudio de toda a audiência, com discussões da população.   

Tarefa B-3.25.2 - Coleta de comentários e ponderações sobre o diagnóstico apresentado  

Será realizada análise das colaborações da população para que a Prefeitura dê parecer quanto à 
viabilidade das propostas em nível técnico, financeiro e institucional. Também disponibilizará à 
população as respostas quanto ao encaminhamento e análise de suas propostas em audiência 
pública. 
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Tarefa B-3.25.3 - Elaboração do relatório de audiência pública do diagnóstico da mobilidade 
(P-k)  

O documento apresentará a síntese dos dados coletados para todas as dimensões da mobilidade, 
a lista e descrição dos problemas de mobilidade atuais e futuros (conforme cenário-base) e as 
hipóteses preliminares de ações para a melhoria da mobilidade da Microrregião de João Pessoa 
que serão investigadas e detalhadas nas fases seguintes. 

Também será consolidada uma síntese das principais informações obtidas durante a Audiência 
Pública do Diagnóstico, como:  

 Lista de presença, com nome do participante, entidade representada, telefone e e-mail, 
tanto digitalizada e impressa junto ao relatório, como em formato de banco de dados (planilha 
em Excel); 

 Conteúdo apresentado na audiência, em formato impresso e em mídia digital; 

 Ata da Audiência Pública, contendo todas as discussões e debates realizados pelo público 
presente, críticas e sugestões sobre o documento do Diagnóstico, assim como as explanações 
referentes a estas vindas da equipe moderadora na ocasião. 

Atividade B-3.26 – Reunião de andamento junto à Comissão Técnica de Acompanhamento 
da PMJP  

Após a divulgação dos primeiros resultados, por meio da Audiência Pública do Diagnóstico da 
Mobilidade da Microrregião de João Pessoa, será realizada uma reunião de andamento junto à 
Comissão Técnica, na qual participará o Coordenador Geral do CONSÓRCIO, bem como 
membros da equipe técnica por ele designados. Nesta reunião será apresentado o cronograma 
físico-financeiro dos serviços atualizado, bem como o status de realização de cada atividade 
prevista. Ambas as partes exporão suas dificuldades e expectativas frente aos serviços 
executados e a executar, respectivamente. 

Também serão abordados aspectos relativos especificamente às últimas atividades 
desenvolvidas, em especial o Workshop de Alinhamento junto aos técnicos e a Audiência Pública 

do Diagnóstico, bem como as aspirações da PMJP quanto a prosseguimento dos serviços. 

Atividade B-3.27 – Montagem dos Cenários  

O cenário base, resultante da situação atual, será projetado para o futuro, considerando cenários 
tendenciais para os anos 2026 e 2036, com base em dados socioeconômicos, como população, 
estimativas relativas ao emprego/ocupação e à renda média domiciliar e tendências de mobilidade 
(ex.: aumento da proporção de veículos individuais), incluindo séries históricas de diversas fontes, 
especialmente IBGE e Ministério do Trabalho e Emprego (RAIS), e de uma ampla bibliografia de 
apoio envolvendo textos analíticos relativos à economia e sociedade regionais e a conjuntura e 
perspectivas da economia regional e nacional. 

O cenário base representa a manutenção de tendências históricas de crescimento (prognóstico), 
cabendo a implementação das diretrizes do Plano Diretor, principalmente considerando a 
aplicação dos indicadores, das metas de adensamento e redirecionamentos de crescimento 
urbano, ser representada no cenário futuro 

Tarefa B-3.27.1 - Aplicação dos indicadores para a situação atual  

Conforme definição dos indicadores, estes serão implantados no software de modelagem, que 
fornecerá resultados, que servirão de parâmetros para verificar a situação atual e no futuro, 
admitindo-se que nenhuma intervenção no sistema de transportes seria implantada. 
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Tarefa B-3.27.2 - Aplicação dos indicadores para a situação futura  

Com o estabelecimento das projeções da demanda aos anos 2026 e 2036, utilizando os mesmos 
indicadores aplicados à situação atual, será realizada a previsão da dimensão da problemática 
futura, fazendo-se uso de análises comparativas dos resultados obtidos em relação ao ano de 
realização desta etapa 

Atividade B-3.28 – Estimativa de fatores de crescimento  

Para a determinação dos fatores de crescimento a ser aplicado na matriz de cada cenário 
mencionado acima, serão utilizadas as variáveis, entre outras, população e renda para estimativas 
da produção das viagens e da variável emprego para estimar a atração das viagens. 

Atividade B-3.29 – Geração de matrizes origem/ destino futuras  

As projeções obtidas por meio da aplicação de fatores de crescimento na matriz original 
representarão sempre o período de pico da manhã. Será utilizado software específico para a 

obtenção das matrizes diárias, fazendo uso do fator de pico, considerando sempre o período de 
pico da manhã. 

De posse das matrizes diárias, com base no perfil de movimentação horária ao longo do dia 
detectadas pelas Pesquisas Domiciliares serão obtidas também as matrizes representativas do 
período de pico da tarde, a partir da aplicação de fatores médios de crescimento. 

Atividade B-3.30 – Simulação de desempenho da mobilidade  

Para realizar a simulação de desempenho da mobilidade nos diferentes cenários, serão utilizados 
softwares específicos contemplando análise técnicas, econômicas, ambientais, sustentabilidade 

por meio dos indicadores previamente definidos nas atividades anteriores. 

Será simulado o desempenho da mobilidade inicialmente na chamada Alternativa Nula, que 
representa uma situação sem qualquer implementação no sistema viário atual, servindo de base 
para a comparação das Alternativas Consolidadas. O incremento de carregamentos da rede será 
realizado por meio de software próprio fazendo uso das matrizes futuras para 10 e 20 anos onde 

será possível identificar ações de curto prazo, fazendo o carregamento da rede na Alternativa 
Nula, caracterizando a situação atual e, será possível observar os potencias locais de saturação 
de capacidade viária, por meio do carregamento da rede das matrizes de 10 e 20 anos, 
caracterizando as situações futuras do desempenho da mobilidade. 

Atividade B-3.31 – Elaboração do Relatório 3.4 (P-6)  

Neste relatório serão entregues os conteúdos dos seguintes documentos: i) Modelo de distribuição 
modal quatro etapas com seu respectivo banco de dados georreferenciado (P-h); ii) Prospecto 
com a análise e caracterização detalhada da demanda de transporte da Microrregião de João 
Pessoa (P-i); iii) Mapas de acessibilidade open source (P-j); iv) Relatório da audiência pública do 

diagnóstico da mobilidade da Microrregião de João Pessoa (P-k).  

Atividade B-3.32 – Realização de apresentação presencial do Relatório 3.4 (P-6)  

Após finalizado o Relatório 3.4 (P6), será elaborada uma apresentação do documento, em formato 
Power Point, e o apresentará presencialmente.  

2.2.4 Fase B-4 – Processo de Formulação e Aprovação do Plano de Mobilidade e 
Estratégias para a sua Implementação  

Atividade B-4.1 – Avaliação técnica do impacto na operação de trânsito das propostas  

Com base no diagnóstico realizado (Fase 3), serão elaboradas propostas que propiciem impactos 
positivos na operação de trânsito na Microrregião de João Pessoa considerando aspectos 
relativos ao desempenho operacional do tráfego geral; ao desempenho do transporte coletivo 
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(circulação, priorização etc.); à segurança do trânsito (análise e eliminação de pontos de conflitos 
e de pontos críticos de acidentes); à necessidade de intervenções viárias (obras de infraestrutura); 
à avaliação de aspectos relacionados à utilização do espaço viário pelo tráfego de carga, 
operações de carga e descarga e estacionamentos. 

Atividade B-4.2 – Avaliação básica do impacto ambiental e urbano com base na legislação 
ambiental  

Nas propostas elaboradas serão avaliados diversos aspectos ambientais relativos à paisagem 
urbana, ao uso do solo e emissões de ruído, dentre os quais destacamos: i) qualidade do ar (nível 
de emissão de poluentes); ii) tendências de recuperação ou degradação do uso do solo no 
entorno dos locais e/ ou vias cuja proposta de intervenção acarretará alterações nos volumes de 
tráfego; iii) desapropriações; dentre outros julgados relevantes pela PMJP.  

Atividade B-4.3 – Avaliação econômica básica  

Será apresentada metodologia para cálculo estimado do custo/benefício que as intervenções 
propostas implicarão, considerando os ganhos em consumo de combustível e diminuição dos 
tempos de viagens e congestionamentos, além dos investimentos necessários para 
implementação das soluções propostas. 

Atividade B-4.4 – Pré-seleção de alternativas propostas  

Tarefa B-4.4.1 - Avaliação multicritério das alternativas sob os aspectos técnicos, 
econômicos, políticos e sociais  

Conforme descrito no Item 1.3 Definição dos indicadores de desempenho, com base em 
experiências bem sucedidas, serão definidos os indicadores técnicos (desempenho da operação 
de tráfego, impacto ambiental, preservação da paisagem urbana, dentre outros), econômicos 
(custos das intervenções, custo/benefício, recursos orçamentários disponíveis), políticos (nível de 
aceitação da opinião pública) e sociais (acessibilidade aos serviços e equipamentos do sistema de 
mobilidade, dentre outros) que subsidiarão a tomada de decisão para que a equipe da PMJP 
possa selecionar a alternativa final dentre as propostas elaboradas. 

Tarefa B-4.4.2 - Priorização de ações concorrentes pela mesma área ou pelos mesmos 
recursos físicos ou financeiros  

Outra função das simulações é a priorização de ações concorrentes pela mesma área ou pelos 
mesmos recursos físicos ou financeiros. 

Tarefa B-4.4.3 - Elaboração de matrizes de priorização das propostas (P-l)  

Serão construídas matrizes de Priorização das Propostas, que contemplam a sistematização de 
como se avaliou cada uma das propostas, conforme a metodologia adotada de escolha das 
alternativas, após estas terem sido testadas no modelo, melhoradas e novamente testadas até 
que se chegue a uma combinação viável de intervenções que formarão a nova rede transporte.  

Tarefa B-4.4.4 - Elaboração de fichas de avaliação das propostas (P-m)  

Será sistematizada a apresentação das propostas em fichas padronizadas, para fornecer maior 
embasamento nas etapas posteriores de trabalho. As Fichas de Avaliação das Propostas 
abordam os seguintes aspectos: (i) Descrição da proposta; (ii) Histórico; (iii) Objetivos da 
proposta; (iv) Custo estimado; (v) Cronograma de implantação; (vi) Responsável pelo 
desempenho; (vii) Mapa com informações necessárias.  
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Atividade B-4.5 – Audiência Pública sobre as propostas  

Tarefa B-4.5.1 - Preparação e realização de audiência pública sobre as propostas  

Além disso, será elaborada uma apresentação bastante didática direcionada a todos os tipos de 
público presentes, contendo um panorama de todos os itens abordados no documento referente 
às propostas (Matrizes de Priorização e Fichas de Avaliação), com espaço para debates. Também 
irá providenciar lista de presença, auxiliar na condução da audiência, que será moderada por 
equipe da PMJP previamente designada, e realizar registro de áudio de toda a audiência, com 
discussões da população. 

Tarefa B-4.5.2 - Coleta dos comentários e ponderações sobre as propostas  

Serão analisadas as colaborações da população para que a Prefeitura dê parecer quanto à 
viabilidade das propostas em nível técnico, financeiro e institucional. Também disponibilizará à 
população as respostas quanto ao encaminhamento e análise de suas propostas em audiência 
pública. 

Tarefa B-4.5.3 - Elaboração do relatório de audiência das propostas (P-n)  

No Relatório de Audiência das Propostas, será incluída a apresentação básica preparada pela 
mesma e a ata com o registro de todos os comentários sobre as ponderações sobre as propostas 
e as contribuições da sociedade presente no evento. 

Será consolidado um relatório com a síntese das principais informações obtidas durante a 
Audiência Pública das Propostas, como:  

 Lista de presença, com nome do participante, entidade representada, telefone e e-mail, 
tanto digitalizada e impressa junto ao relatório, como em formato de banco de dados 
(planilha em Excel); 

 Conteúdo apresentado na audiência, em formato impresso e em mídia digital; 

 Ata da Audiência Pública, contendo todas as discussões e debates realizados pelo público 
presente, críticas e sugestões sobre o as Propostas, assim como as explanações 
referentes a estas vindas da equipe moderadora na ocasião; e 

 Análise das considerações da população sobre as propostas. 

Atividade B-4.6 – Objetivos estratégicos e ferramentas de planejamento 

Tarefa B-4.6.1 - Definição de métodos de tomada de decisão para escolha do conjunto dos 
objetivos estratégicos e das ferramentas de planejamento 

Será desenvolvida metodologia para apoiar a tomada de decisão dos técnicos da PMJP quando 
da definição dos objetivos estratégicos e ferramentas de planejamento do PDMU. Esta 
metodologia será utilizada nos workshops realizados junto aos técnicos municipais designados.  

Tarefa B-4.6.2 - Definição de métodos de tomada de decisão para escolha das propostas e 
investimentos que serão incorporadas ao PDMU 

Conforme descrito no item 1.3 da Metodologia proposta, serão utilizados indicadores escolhidos 
com base nas experiências nacionais e internacionais exitosas, bem como na verificação da 
viabilidade de suas obtenções e na qualidade quanto à consistência e confiabilidade destes. 

Tarefa B-4.6.3 - Modelagem de opiniões distintas, avaliando vantagens e desvantagens das 
propostas, com o apoio de técnicas computacionais 

Nesta atividade também será utilizada a metodologia proposta no item 1.3 Definição dos 
Indicadores de Desempenho. A avaliação dos impactos de cada um dos cenários considerará a 
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análise da viabilidade de cada proposta, visando ao atendimento do maior número de metas ou 
referências, conforme definição na etapa de Definição de Indicadores de Desempenho. 

Atividade B-4.7 – Plano de Gestão de Demanda  

Já de posse dos dados do diagnóstico, as propostas elaboradas considerarão um maior controle 
sobre a demanda dos modos de transporte, proporcionando o aumento da demanda por 
transporte público de passageiros e dos deslocamentos por transporte não motorizado (à pé e 
bicicleta) em detrimento do transporte motorizado individual. Sendo assim, irá considerar, dentre 
outros aspectos relacionados ao controle de demanda: política de estacionamento com maior ou 
menor número de vagas nas vias públicas; cobrança pelo estacionamento em via pública; 
estímulos à utilização do sistema de transporte em horário do pico; programas de desestímulo ao 
uso de automóveis; programa de incentivo aos deslocamentos à pé e com uso de bicicleta; 
regulação da logística urbana relativa ao transporte de cargas; alterações nas legislações urbanas 
municipais; etc. Destacamos também que também será apresentada proposição para a 
Legislação de PGT’s. 

Atividade B-4.8 – Plano de Gestão e Melhoria da Oferta  

O tratamento viário com prioridade para o transporte coletivo não deve se limitar à implantação de 
vias segregadas do tráfego geral, pois há várias outras possibilidades para priorizar a circulação 
dos ônibus e melhorar as condições dos pontos de parada. A escolha da solução a ser adotada 
depende do grau de solicitação da via (frequência em veículos/hora), dos retardamentos 
verificados, da quantidade de passageiros embarcando nos pontos de parada, das condições 
físicas do sistema viário e do modelo operacional projetado para a rede de transporte como um 
todo.  

Mesmo sem intervenções físicas significativas, soluções utilizando recursos de engenharia 
(projeto viário e de sinalização), de operação ou de fiscalização podem ser suficientes para 
otimizar a operação do transporte coletivo e melhorar a sua eficiência, superando dificuldades 
localizadas que retardam as viagens. No Brasil e em outros países, há exemplos de inúmeras 
experiências exitosas de tratamentos viários com prioridade para o transporte coletivo, que devem 
servir de referência na formulação do PDMU, tais como: i) Construção de faixas e pistas 
segregadas no meio das vias, com ou sem ultrapassagem, operando com veículos de porta 
somente à esquerda, somente à direita ou com portas de ambos os lados; ii) Melhoria da 
coordenação semafórica, com prioridade à circulação do transporte coletivo; iii) Restrição à 
circulação e à parada de ônibus de fretamento; iv) Reposicionamento dos pontos de parada para 
melhorar o desempenho da circulação; v) Restrições de estacionamento em trechos críticos dos 
itinerários ou em horários de pico; dentre outras que serão avaliadas. 

Serão elaboradas propostas para a gestão e melhoria da oferta do sistema de mobilidade da 
Microrregião de João Pessoa, estruturadas para cada modo de transporte e considerando o 
detalhamento dos projetos e ações propostas com análise de viabilidade, sensibilidade e 
governabilidade, além de indicar os impactos esperados e apresentar planilha orçamentária com 
os horizontes determinados.  

Atividade B-4.9 – Circulação de pessoas a pé  

Os passeios públicos, como espaços de cidadania, exigem uma gestão efetiva da administração 
municipal na sua implantação e manutenção, para que se tornem espaços qualificados para as 
funções a que se destinam. Assim, como exemplo de diretrizes possíveis de serem elaboradas, 
temos: revisão da legislação que trata das calçadas, visando a garantia de deslocamentos a pé 
com conforto e segurança. Serão consideradas, inclusive: a proposição de plano de melhoria dos 
pontos críticos quanto à segurança e acessibilidade das calçadas; a definição de projeto de 
caminhos para pedestres, priorizando este importante e primordial modo de deslocamento; e a 
proposição de padronização do sistema de sinalização para pedestres. 
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Atividade B-4.10 – Circulação de bicicletas  

Para o Plano de gestão e melhoria da oferta da circulação de bicicletas na Microrregião de João 
Pessoa, será proposto: i) Formação de uma rede cicloviária, incluindo trechos cicloviários, trechos 
de ciclofaixas, vias compartilhadas, ruas preferenciais à circulação das bicicletas e trechos sobre 
calçada; ii) Promoção da integração entre bicicletas e os modos coletivos, dotando os terminais de 
condições adequadas para aguarda em segurança das bicicletas; iii) Parcerias com a iniciativa 
privada, a exemplo do que vem sendo realizado na conservação de praças em muitos municípios, 
poderão ser utilizadas para a construção e manutenção de paraciclos e bicicletários; iv) Inclusão 
de ciclovias ou outras infraestruturas voltadas à circulação da bicicleta no interior de parques 
comuns, parques temáticos ou outras áreas de lazer, de preservação ou de interesse ambiental; 
v) elaboração de um manual de padronização da infraestrutura para a operação da rede cicloviária 
(sinalização, pavimentação, dimensionamento, dentre outros), bem como estudo de localização 
dos equipamentos de forma a incentivar a integração deste com outros modos de transporte. 

Atividade B-4.11 – Transporte motorizado individual  

Para o Plano de gestão e melhoria da oferta do transporte motorizado individual, será feita a 
revisão da hierarquização viária atual, redefinindo a classificação das vias que julgar necessário, 
bem como detalhando a viabilidade da implantação de vias ou segmentos viários previstos nas 
propostas elaboradas. Também fará parte do escopo desta atividade, a definição de políticas de 
uso das vias arteriais e coletoras, de uso das vias da região central e das demais centralidades 
analisadas na fase de diagnóstico, bem como definição de políticas de tratamento e exigências 
para a implantação de Polos Geradores de Viagens e de desestímulo ao uso do automóvel. 

Atividade B-4.12 – Logística Urbana   

As propostas do PDMU também contemplarão o transporte de cargas urbanas e suas operações 
associadas (carga e descarga, estacionamento, rotas), de maneira a mitigar os impactos 
ambientais inerentes a estas atividades (vibrações, ruído, contaminação do ar, contaminação do 
solo, resíduos sólidos e líquidos, acidentes com cargas perigosas etc.).  

Desta forma, será revisada contemplando a proposição de legislação específica, considerando 
inclusive as cargas perigosas e cargas superdimensionadas. Serão considerados aspectos 
relacionados à circulação, tipo de veículos, rotas, estacionamento e carga e descarga, áreas com 
restrição de circulação, dentre outros aspectos. 

Atividade B-4.13 – Segurança Viária  

Em relação à Segurança Viária, serão definidas ações para redução de acidentes para todos os 
modos de transporte; ações específicas para atingir a meta da ONU relativas à década de 
segurança viária (2011-2021); ações para a conscientização da população; e projetos educativos 
para os diferentes usuários do sistema de mobilidade.  

Atividade B-4.14 – Transporte de passageiros   

Os sistemas de média capacidade (BRT e VLT) e de alta capacidade (metrô) devem ser 
planejados e articulados em consonância com as diretrizes do Plano Diretor e considerando a 
oportuna integração da microrregião de João Pessoa por estes sistemas, desta forma, nas 
propostas serão definidos: caracterização das integrações física, tarifária e institucional que serão 
necessárias; rede estrutural de transporte público da Microrregião para os horizontes definidos; 
Plano de Operação e controle do sistema e seus respectivos manuais; políticas de incentivo a 
utilização de outras alternativas de transporte coletivo como fretamento escolar; e Plano de 
Implantação, Gestão e Monitoramento. Também será feita a análise comparativa entre os modais 
de transporte possíveis e indicação dos mais adequados a cada caso. 

 

 



 

106 

 

Atividade B-4.15 – Plano de Implantação, Gestão e Monitoramento 

Tarefa B-4.15.1 - Elaboração do Plano de Ação (P-o)  

O Plano de Ação apresentará a estruturação do processo de implementação do PDMU, iniciando 
com a indicação de quais são as intervenções e medidas a serem desenvolvidas, quais são as 
prioridades e os prazos de execução e as inter-relações entre elas. 

A elaboração do Plano de Ação requererá a coordenação entre as partes interessadas 
(principalmente gestores, técnicos e grupos sociais) na etapa de implementação, além de uma 
consistência entre as intervenções planejadas, as metas almejadas e os fundos alocados. 
Demandará ainda a definição de quem e como será monitorada a sua execução.  

Para o financiamento, investimentos e custeio, serão identificadas as fontes de recursos 
existentes, próprias ou externas, públicas ou privadas, considerando a legislação de parcerias 
público-privadas (PPPs) e concessões. Além de recursos orçamentários, também será cogitado 
ao município a utilização dos instrumentos urbanísticos previstos no Plano Diretor como fonte de 
captação de recursos. 

Será organizado o Plano de Ação em um quadro com informações ilustrado por mapas de cada 
proposta, cronograma de implementação com informações sobre as responsabilidades de 
execução (Poder Público, setor privado ou sociedade), estimativa de custos e possíveis fontes de 
financiamento, em alinhamento com a PMJP. Também será avaliada a viabilidade das medidas 
por meio da análise dos possíveis riscos de implantação.  

Tarefa B-4.15.2 - Elaboração dos Planos de Investimento (P-p)  

Os Planos de Investimentos tratam de um conjunto de obras priorizadas, serviços e tecnologias 
necessárias para a efetivação do seu Plano de Ação e a implantação do Sistema de Mobilidade. 

Aqui cada elemento incluído será identificado, nominado, quantificado e dimensionado, inclusive 
do ponto de vista financeiro. O nível de detalhamento permitirá o seu desenvolvimento posterior, 
na forma de projetos básicos, especificações e demais providências para sua efetivação.  

O modelo de financiamento identificará todas as fontes de recursos existentes e aquelas que 
podem ser criadas, a partir da utilização dos instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto da 
Cidade (por exemplo, a Operação Urbana Consorciada), da Lei de PPPs e Lei de Concessões, 
contemplando investimentos em infraestrutura, custeio dos sistemas de transporte coletivo de 
média e alta capacidade e os investimentos na gestão e regulação, mostrando a factibilidade da 
sua implantação. 

Portanto, fornecerá propostas visando à melhoria da mobilidade na Microrregião de João Pessoa, 
entretanto, além de prever apenas quais serão as medidas e ações implantadas, será importante 
a ciência das prefeituras municipais envolvidas acerca do volume de investimentos necessários e 
o prazo de implantação das propostas. 

O PDMU estará sujeito ao risco de identificação de um conjunto de obras que exija investimentos 
volumosos, fora do alcance da administração, cuja dependência de financiamento na prática 
representa a transferência de responsabilidade de implantação para outra esfera de governo. 
Desta forma, também será avaliado se o município tem a possibilidade de contar com recursos 
federais e estaduais, além de empréstimos. 

Além das fontes de financiamento para os projetos, o estabelecimento de cronograma com prazos 
factíveis é fundamental. Serão articulados em horizontes de médio e longo prazo (ano 2017 e 
2036), referentes à implantação da infraestrutura, desenvolvimento dos instrumentos de gestão da 
mobilidade e o alcance das metas de redução de emissões de poluentes, de divisão modal e de 
redução de vítimas. O cronograma permitirá o acompanhamento da implantação do Plano e está 
associado também ao controle social sobre sua administração. 
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Tarefa B-4.15.3 - Elaboração do Programa de Avaliação e Monitoramento (P-q)  

O monitoramento das ações é extremamente importante para o planejamento e para a gestão da 
mobilidade, devendo esta tarefa ser conduzida por estrutura específica da administração 
municipal, podendo contar com a colaboração de parceiros externos especializados, pois por 
melhor que seja o Plano, as cidades evoluem e a mobilidade está relacionada à dinâmica desse 
desenvolvimento. Será de primordial importância no momento de avaliação das propostas do 
PDMU, bem como na adaptação do Plano de Ação, caso haja necessidade, antes da revisão total 
a cada dez anos. O Programa de Avaliação e Monitoramento das ações do PDMU terá como 
base, indicadores definidos, bem como recursos humanos e financeiros disponíveis. 

Sendo assim, para o PDMU, serão propostos indicadores que contemplarão, pelo menos: 
transporte coletivo e trânsito; monitoramento da qualidade do ar e controle de emissão de 
poluentes; controle de ruídos e poluição sonora; qualidade de equipamentos e instalações 
relacionados à mobilidade; monitoramento dos acidentes de trânsito; e controle de inclusão social. 

Atividade B-4.16 – Audiência Pública do PDMU da Microrregião de João Pessoa  

Esta atividade será desenvolvida em conformidade com a metodologia apresentada no item 1.1. 

Tarefa B-4.16.1 - Elaboração da apresentação básica para a audiência do PDMU (P-r)  

Será preparada a apresentação de forma que, didaticamente, esta contemple todas as diretrizes e 
as propostas de intervenção em cada tema do Plano Diretor de Mobilidade Urbana da 
Microrregião de João Pessoa. 

Tarefa B-4.16.2 - Realização da Audiência Pública do PMDU  

Será planejada e organizada a audiência pública, elaborando material impresso de divulgação e 
registrando em forma de ata todos os comentários e debates realizados durante o evento. Ainda 
irá elaborar as respostas aos questionamentos da população presente, com argumentos técnicos, 
porém transmitidos de maneira didática e de fácil compreensão. 

Também irá providenciar lista de presença, auxiliar na condução da audiência, que será moderada 
por equipe da Prefeitura Municipal de João Pessoa previamente designada, e realizar registro de 
áudio de toda a audiência, com discussões da população. 

Tarefa B-4.16.3 - Coleta e análise das considerações da população sobre o PDMU, em 
conjunto com a CONTRATANTE  

As propostas da população fazem parte da discussão e da mobilização que colaboram com a 
construção coletiva do PDMU. Através do processo participativo viabilizado pelas audiências 
públicas, além da contribuição com propostas pertinentes à elaboração de um Plano de 
Mobilidade, é natural que a população utilize este espaço para reinvindicações sociais mais 
específicas, como o asfaltamento de determinada rua ou a solicitação de instalação de postes de 
iluminação em determinado bairro. Também é comum ocorrer a proposição de ações que, ao 
serem analisadas, se revelam inviáveis por questões técnicas, financeiras, legais ou institucionais. 

Será necessário, portanto, em meio ao conjunto diversificado de proposituras, identificar e 
destacar aquelas contribuições que possuem correspondência com os objetivos e temas 
abordados em um Plano de Mobilidade.  

Atividade B-4.17 – Reunião de andamento junto à comissão técnica de acompanhamento da 
PMJP  

Após a divulgação dos resultados finais, por meio da Audiência Pública das Propostas para a 
Mobilidade da Microrregião de João Pessoa, será realizada uma reunião de andamento junto à 
Comissão Técnica, na qual participará o Coordenador Geral do CONSÓRCIO, bem como 
membros da equipe técnica por ele designados. Nesta reunião será apresentado o cronograma 
físico-financeiro dos serviços atualizado, bem como o status de realização de cada atividade 
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prevista. Ambas as partes exporão suas dificuldades e expectativas frente aos serviços 
executados e a executar, respectivamente. 

Também serão abordados aspectos relativos especificamente às últimas atividades 
desenvolvidas, em especial o detalhamento das propostas e a Audiência Pública das Propostas, 
bem como as aspirações da PMJP quanto a prosseguimento dos serviços. 

Atividade B-4.18 – Elaboração do Relatório 4.1 (P7)  

Será elaborado um adequado registro documental do arranjo lógico das informações obtidas em 
todo o processo, após todos os estudos realizados acerca da mobilidade da Microrregião de João 
Pessoa. O documento apresentará todos os textos referentes a análises, diagnóstico, prognóstico 
e estudo de alternativas para melhoria da mobilidade da população, incluindo mapas, ilustrações, 
fotos e tabelas que facilitam a compreensão das informações. 

Atividade B-4.19 – Realização de apresentação presencial do Relatório 4.1 (P7)  

Após finalizado o Relatório 4.1 (P7), será elaborada uma apresentação do documento, em formato 
Power Point, e o apresentará presencialmente.  

Atividade B-4.20 – Elaboração da minuta do Relatório 4.2 (P8)  

Será apresentado neste documento o conteúdo final de todos os textos referentes a análises, 
diagnóstico, prognóstico e estudo de alternativas para melhoria da mobilidade da população, 
incluindo mapas, ilustrações, fotos e tabelas que facilitam a compreensão das informações. Neste 
relatório também constará o Resumo Executivo do PDMU. 

Atividade B-4.21 – Realização de apresentação presencial do Relatório 4.2 (P8)  

Após finalizada a minuta do Relatório 4.2 (P8), será elaborada uma apresentação do documento, 
em formato Power Point, e o apresentará presencialmente.  

Atividade B-4.22 – Análise da minuta do Relatório 4.2 (P8) por parte da Supervisão dos 
serviços  

A Comissão Técnica de supervisão do contrato analisará a minuta do Relatório 4.2 (P8) em 14 
dias corridos a partir da entrega do documento. 

Atividade B-4.23 – Incorporação das análises da Supervisão e emissão da versão final do 
Relatório 4.2 (P8)  

Após a análise da Comissão Técnica de supervisão, haverá 14 dias corridos para incorporação 
dos comentários. 

Tarefa B-4.23.1 - Elaboração do PMDU após a audiência (P-s) 

O documento do PDMU será consolidado com as adequações julgadas necessárias e pertinentes, 
em conjunto com o CONTRATANTE após a realização de Audiência Pública.  Este documento 
será apresentado à população como um importante instrumento de gestão para a Microrregião de 
João Pessoa, que guiará as intervenções a serem implantas nos sistemas de transporte e para o 
desenvolvimento urbano adequado. 

Atividade B-4.24 – Consolidação do Relatório Final e da Minuta do Projeto de Lei do PDMU 

Conforme a Atividade 43 do Termo de Referência, após a incorporação dos comentários da 
Comissão Técnica de supervisão, será elaborada a Minuta do Projeto de Lei do PDMU que será 
submetida à Câmara Municipal para aprovação.  

 



 

109 

 

Tarefa B-4.24.1 - Apoio a apresentação da minuta de projeto de lei na Câmara Municipal de 
João Pessoa  

Será dado apoio a PMJP na apresentação da Minuta de Projeto de Lei na Câmara Municipal de 
João Pessoa, fará a análise, em conjunto com a Contratante, das considerações sobre a 
apresentação do PDMU na Câmara Municipal de João Pessoa e consolidará o Projeto de Lei após 
incorporação das alterações solicitadas para que este seja aprovado. 

2.2.5 Fase B-5 – Fortalecimento Institucional (Transferência de Conhecimento) 

Atividade B-5.1 – Treinamento dos técnicos designados pela Prefeitura por meio da 
sistemática de on the job training  

Esta atividade específica do contrato tem por objetivo capacitar técnicos da Microrregião de João 
Pessoa para compreender conceitos básicos e aspectos práticos de Modelagem de Cenários de 
Sistemas de Transporte, além de fixar conhecimentos acerca do estado da arte/prática do 
processo de elaboração do PDMU como instrumento de efetivação da Política Nacional de 
Mobilidade Urbana. Em toda a execução do PDMU, serão realizados alinhamentos e debates com 
os técnicos da Prefeitura de João Pessoa e a equipe do CONSÓRCIO acerca dos métodos 
utilizados, incluindo a elaboração dos produtos previstos. Além disso, os técnicos também serão 
capacitados, de forma continuada (on the job training), na ferramenta de planejamento e 

gerenciamento (Portal PCP) a ser implementada. Os treinamentos ocorrerão em reuniões ao 
longo do desenvolvimento dos trabalhos, bem como durante as apresentações dos relatórios 
desenvolvidos, conforme apresentamos no fluxograma de atividades. 

Além das reuniões previstas nas atividades e tarefas descritas anteriormente, também serão 
realizadas reuniões técnicas presenciais para o acompanhamento do andamento dos trabalhos, 
com frequência mensal, da qual participarão os profissionais especialistas do CONSÓRCIO 
envolvidos nas atividades em desenvolvimento e designados pela Comissão Técnica de 
Supervisão. Caso haja necessidade, a Comissão poderá solicitar que a reunião de Coordenação 
ocorra com outra frequência. 

2.3 Macroatividade C – Produtos 

Apresentamos abaixo a listagem de todos os produtos a serem entregues durante a vigência do 
contrato, bem como uma pequena descrição de seus conteúdos e previsão de entrega.  

Estes produtos receberam uma codificação que diferencia os que são exigidos no Termo de 
Referência (identificados por números) dos que estão sendo propostos ou que mesmo sendo 
mencionados no Termo de Referência, não aparecem organizados em documento específico 
(identificados por letras), permitindo melhor identificação e correlação de cada um deles com os 
itens do item 6.1 – PRODUTOS do Termo de Referência, conforme apresenta-se a seguir: 

Produto (P-a) – Relatório de Mobilização 

O Relatório de Mobilização será uma compilação das atividades iniciais de planejamento do 
contrato, incluindo a definição dos profissionais e arranjo das equipes com suas respectivas áreas 
de atuação, o Plano de Trabalho consolidado em acordo com o CONTRATANTE e o Plano de 
Qualidade, com todas as rotinas de acompanhamento e controle de qualidade dos serviços do 
Projeto. Este relatório será concluído em até 30 (trinta) dias corridos a partir da emissão da ordem 
de serviço (O.S.) do contrato, conforme item 7 do Termo de Referência 

Produto (P-b) – Controle de Qualidade 

Trata-se da definição do Controle de Qualidade a ser empregado nos trabalhos e, posteriormente, 
ao acompanhamento, orientação e auditoria dos trabalhos realizados, objetivando a constante 
melhoria de desempenho e garantir a qualidade no cumprimento de suas atribuições. 
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Será definido, por meio de um manual, o Plano de Qualidade (P-b), a forma de atuação da equipe, 
a partir da definição de sua organização, atribuições e responsabilidades, caracterizadas por 
tarefas e correspondentes normas, procedimentos e rotinas para o desenvolvimento do PDMU. O 
acompanhamento da qualidade do contrato ocorrerá durante todo o período de sua execução. 

Produto 1 (P1) – Relatório 1 

Trata-se da revisão do Plano de Trabalho aqui apresentado, a fim de consolidar a estratégia que 
será utilizada na execução dos serviços, caracterizando a sequência e interdependência das 
diversas atividades envolvidas, bem como o detalhamento de procedimentos ordinários e 
especiais que se pretendem aplicar, a metodologia de execução das atividades e os produtos a 
serem entregues. 

A versão consolidada do Relatório 1 será apresentada após 15 (quinze) dias corridos a partir da 
emissão da ordem de serviço (O.S.) do contrato, incluindo a apresentação de toda a estrutura de 
coordenação dos trabalhos, bem como as atribuições detalhadas de cada um dos profissionais 
envolvidos e o detalhamento do cronograma de atividades e da metodologia, identificando todos 
os procedimentos a serem seguidos para que os produtos de cada fase sejam entregues 
conforme previsto. 

Produto (P-c) – Plano de Comunicação e Interação Social 

Este produto contemplará metodologia para a participação social na elaboração do PDMU. Este 
produto será concluído em até 30 (trinta) dias a partir da emissão da O.S do contrato. 

Produto (P-d) – Panorama Preliminar da Mobilidade na Microrregião de João Pessoa 

Em até 40 (quarenta) dias corridos a partir da emissão da ordem de serviço (O.S.) do contrato, o 
será apresentado este Relatório, cujo conteúdo será proveniente da discussão acerca do 
panorama da situação atual de mobilidade na Microrregião de João Pessoa, realizada por meio de 
entrevistas com técnicos da administração municipal e estadual, incluindo os especialistas 
envolvidos com o transporte público, como sindicatos etc. Constará o registro das entrevistas e 
reuniões, os problemas identificados pelos entrevistados, fontes de informações disponíveis e 
pontos considerados importantes segundo os entrevistados para a elaboração do PDMU.  

Produto (P-e) – Relatório da Audiência Pública 

Este relatório será concluído em até 45 (quarenta e cinco) dias da emissão da O.S do contrato 
conterá a apresentação e a ata da Audiência Pública de lançamento do PDMU. Será inclusa a 
apresentação básica preparada e a ata com o registro de todas as contribuições e comentários da 
sociedade presente no evento. 

Produto (P-f) – Relatório de Workshop  

Este relatório será concluído em até 55 (cinquenta e cinco) dias da emissão da O.S do contrato 
conterá a apresentação e a ata do workshop realizado com especialistas locais. Apresentará a 

análise e debate do pré-diagnóstico e da definição preliminar de objetivos do PDMU, além do 
levantamento de problemas identificados e temas que precisam de detalhamento especial para 
aprofundamento durante o diagnóstico, que será previamente alinhada juntamente com a 
CONTRATANTE. Será inclusa a apresentação básica preparada e a ata com o registro de todas 
as contribuições e comentários da sociedade presente no evento. 

Produto 2 (P2) – Relatório 2 

Este relatório será concluído em até 60 (sessenta) dias da emissão da O.S do contrato. Conterá 
as informações relativas ao Marco Institucional e Jurídico em vigor frente ao planejamento para a 
elaboração ao PDMU, contemplando também o diagnóstico da capacidade institucional. Abordará 
ainda o planejamento para a elaboração da estratégia de participação social e comunicação, bem 
como os resultados dos primeiros encontros com técnicos municipais e outros stakeholders, 
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dentre os quais destacamos as reuniões e entrevistas, a audiência pública e o workshop com os 

técnicos municipais e especialistas.  

Produto 3 (P3) – Relatório 3.1 

Este relatório será concluído em até 120 (cento e vinte) dias da emissão da O.S do contrato. 
Conterá as informações relativas à configuração das zonas de análise de transporte (ZAT), bem 
como a caracterização da distribuição espacial das atividades e serviços urbanos e do ambiente 
construído. Conterá também os resultados de 20% da amostra da pesquisa domiciliar. 

Produto 4 (P4) – Relatório 3.2 

Este relatório será concluído em até 180 (cento e oitenta) dias da emissão da O.S do contrato. 
Conterá o conteúdo final das pesquisas nas vias, bem como os resultados equivalentes à 40% da 
amostra da pesquisa domiciliar (totalizando 60% da amostra).  

Produto (P-g) – Relatório de Desenvolvimento, Aplicação, Metodologia de Aplicação de 
Pesquisas de Mobilidade 

Este relatório será concluído em até 225 (duzentos e vinte e cinco) dias da emissão da O.S do 
contrato. Após a realização das pesquisas de mobilidade, será elaborado um relatório contendo 
todas as etapas de realização, bem como a metodologia aplicada a cada uma delas. 

Produto (P-h) – Modelo de Distribuição Modal 

Este produto será concluído em até 240 (duzentos e quarenta) dia da emissão da O.S do contrato 
e será entregue junto com o Relatório 3.4 (P6). Trata-se da construção do modelo de distribuição 
modal, responsável por gerar matrizes de viagem por todos os modos, obtidas por modo individual 
e por modo coletivo, podendo esta última ser subdividida ainda por submodos. 

Produto 5 (P5) – Relatório 3.3 

Este produto será concluído em até 240 (duzentos e quarenta) dias da emissão da O.S do 
contrato conterá as informações relativas as pesquisas de transporte público, acrescido dos 40% 
finais da amostra da pesquisa domiciliar.  Também conterá informações referentes ao Relatório de 
desenvolvimento, aplicação, metodologia de aplicação de pesquisas de mobilidade (P-g). 

Produto (P-i) – Prospecto com a análise e caracterização da demanda de transporte da 
microrregião de João Pessoa 

Este produto será concluído em até 285 (duzentos e oitenta e cinco) dias da emissão da O.S do 
contrato e será entregue junto com o Relatório 3.4 (P6). Conterá um prospecto com a análise e 
caracterização detalhada dos dados das pesquisas de mobilidade da Microrregião de João 
Pessoa, avaliando cada modo de transporte separadamente, identificando os motivos da escolha 
modal, as integrações, trocas e/ ou complementações realizadas.  

Produto (P-j) – Mapas de acessibilidade (open source) 

Este produto será concluído em até 180 (cento e oitenta) dias da emissão da O.S do contrato e 
será entregue junto com o Relatório 3.4 (P6). Este produto é composto por mapas de 
acessibilidade da cidade e da Microrregião de João Pessoa que será disponibilizado na internet 
(website do PDMU) com formato Open Source. 

Produto (P-k) – Relatório de Audiência do Diagnóstico da Mobilidade 

Este produto será concluído em até 285 (duzentos e oitenta e cinco) dias da emissão da O.S do 
contrato. O documento apresentará a síntese dos dados coletados para todas as dimensões da 
mobilidade, a lista e descrição dos problemas de mobilidade atuais e futuros (conforme cenário-
base) e as hipóteses preliminares de ações para a melhoria da mobilidade da Microrregião de 
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João Pessoa que deverão ser investigadas e detalhadas nas fases seguintes. O documento 
incluirá a apresentação básica preparada e a ata com o registro de todos os comentários sobre as 
ponderações sobre as propostas e as contribuições da sociedade presente no evento. 

Produto 6 (P6) – Relatório 3.4 

Neste relatório serão compilados os conteúdos dos seguintes documentos: i) Modelo de 
distribuição modal quatro etapas com seu respectivo banco de dados georreferenciado (P-h); ii) 
Prospecto com a análise e caracterização detalhada da demanda de transporte da Microrregião 
de João Pessoa (P-i); iii) Mapas de acessibilidade open source (P-j); iv) Relatório da audiência 

pública do diagnóstico da mobilidade da Microrregião de João Pessoa (P-k).  Este relatório será 
concluído em até 300 (trezentos) dias contados a partir da emissão da O.S do contrato. 

Produto (P-l) – Matrizes de priorização das propostas 

Serão construídas matrizes de Priorização das Propostas, que contemplam a sistematização de 
como se avaliou cada uma das propostas, conforme a metodologia adotada de escolha das 
alternativas, após estas terem sido testadas no modelo, melhoradas e novamente testadas até 
que se chegue a uma combinação viável de intervenções que formarão a nova rede transporte. 
Este relatório será concluído em até 330 (trezentos e trinta) dias contados a partir da emissão da 
O.S do contrato. 

Produto (P-m) – Fichas de avaliação das propostas  

Será sistematizada a apresentação das propostas em fichas padronizadas, para fornecer maior 
embasamento nas etapas posteriores de trabalho. As Fichas de Avaliação das Propostas 
abordam os seguintes aspectos: (i) Descrição da proposta; (ii) Histórico; (iii) Objetivos da 
proposta; (iv) Custo estimado; (v) Cronograma de implantação; (vi) Responsável pelo 
desempenho; (vii) Mapa com informação necessária. Este relatório será concluído em até 330 
(trezentos e trinta) dias contados a partir da emissão da O.S do contrato. 

Produto (P-n) – Relatório de Audiência Pública das Propostas  

No Relatório de Audiência sobre as Propostas, que será concluído em até 340 (trezentos e 
quarenta) dias contados a partir da emissão da O.S do contrato, será inclusa apresentação básica 
preparada pelo mesmo e a ata com o registro de todos os comentários sobre as ponderações 
sobre as propostas e as contribuições da sociedade presente no evento. 

Produto (P-o)– Plano de Ação  

O Plano de Ação apresentará a estruturação do processo de implementação do PDMU, iniciando 
com a indicação de quais são as intervenções e medidas a serem desenvolvidas, quais são as 
prioridades e os prazos de execução e as inter-relações entre elas. Será organizado sob a forma 
de quadro com as informações necessárias, associadas a uma planta com a localização das 
intervenções, indicando também as prioridades e prazos previstos, responsabilidades pela 
execução (Poder Público, setor privado ou sociedade), custo e possíveis fontes de financiamento, 
de forma a assegurar que as medidas sejam viáveis e realistas. Tratará mais dos temas gerais, 
concentrando as suas proposições basicamente nas condições estruturais da gestão pública da 
mobilidade urbana e os conceitos da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Este produto será 
concluído em até 345 (trezentos e quarenta e cinco) dias contados a partir da emissão da O.S do 
contrato. 

Produto (P-p) – Planos de Investimentos 

Tendo em vista que a estimativa de custos é bastante importante para a avaliação das propostas, 
será dado auxílio a CONTRATANTE quanto à inclusão nos Planos de Investimentos, a estimativa 
de custos que compõem as Fichas de Avaliação das Propostas, baseada em informações da 
Prefeitura Municipal de João Pessoa e documentos de planejamento disponíveis, ou, se for 
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possível, será considerada por meio de custo médio por quilômetro de projeto. Os valores 
adotados serão validados com os técnicos da CONTRATANTE, designados para o 
acompanhamento do contrato. Este produto será concluído em até 345 (trezentos e quarenta e 
cinco) dias contados a partir da emissão da O.S do contrato. 

Produto (P-q) – Programa de avaliação e monitoramento 

Este relatório apresenta a proposta de metodologia e de gestão para monitoramento do PDMU. 
Será concluído em até 345 (trezentos e quarenta e cinco) dias contados a partir da emissão da 
O.S do contrato. 

Produto (P-r) – Apresentação básica para a Audiência do PDMU 

Será preparada a apresentação de forma que esta contemple todas as diretrizes e as propostas 
de intervenção em cada tema do Plano Diretor de Mobilidade Urbana da Microrregião de João 
Pessoa. Também devem ser identificadas as sugestões da sociedade que serão incorporadas ao 
PDMU. Será planejada e organizada a audiência, preparará o conteúdo da apresentação da 
audiência, bem como ficará encarregada de elaborar a resposta aos questionamentos e compilar 
as sugestões da produção de materiais impressos, se necessário. A apresentação estará 
concluída em até 340 (trezentos e quarenta) dias contados a partir da emissão da O.S do 
contrato. 

Produto 7 (P7) – Relatório 4.1 

Este documento estará concluído em até 360 (trezentos e sessenta) dias contados a partir da 
emissão da O.S do contrato. Este documento conterá o registro documental do arranjo lógico das 
informações obtidas em todo o processo, após todos os estudos realizados acerca da mobilidade 
da Microrregião de João Pessoa. O documento apresentará todos os textos referentes a análises, 
diagnóstico, prognóstico e estudo de alternativas para melhoria da mobilidade da população, 
incluindo mapas, ilustrações, fotos e tabelas que facilitam a compreensão das informações. 

Produto 8 (P8) – Relatório 4.2  

Este documento estará concluído em até 390 (trezentos e noventa) dias contados a partir da 
emissão da O.S do contrato. Contem o conteúdo finalizado de todas as atividades da elaboração 
do PDMU, bem como o Resumo Executivo do PDMU. 

Produto (P-s) – PMDU após a Audiência  

O documento do PDMU será consolidado com as adequações julgadas necessárias e pertinentes, 
em conjunto com o CONTRATANTE após a realização de Audiência Pública.  Este documento 
será apresentado à população como um importante instrumento de gestão para a Microrregião de 
João Pessoa, que guiará as intervenções a serem implantas nos sistemas de transporte e para o 
desenvolvimento urbano adequado. O documento estará concluído em até 420 (quatrocentos e 
vinte) dias a partir da emissão da O.S do contrato. 

Todos os documentos/ relatórios elaborados serão entregues primeiramente em versão preliminar 
a ser avaliada e validada pela SEMOB. Posteriormente, após incorporadas as solicitações/ 
sugestões da CONTRATANTE será emitido o documento final do produto. 

Todos os produtos elaborados receberão uma codificação de forma a propiciar uma melhor 
organização e controle das versões dos documentos, conforme proposta da Figura 10. 
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Figura 10: Codificação para controle dos documentos 
Fonte: Consórcio Concremat/Comap/Sistran, 2017. 

A seguir, apresentamos a Estrutura Analítica do Projeto - EAP, bem como os gráficos que 
apresentam a inter-relação das atividades listadas (Fluxograma de Atividades), o tempo 
necessário para o desenvolvimento de cada atividade (Cronograma de Atividades) e o caminho 
crítico para a realização dos serviços, apresentando as tarefas consideradas críticas como, por 
exemplo, as relativas à realização da pesquisa domiciliar e as relativas à elaboração e calibração 
do modelo de transporte (Diagrama de Gantt). 
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2.4 Estrutura Analítica de Projeto – EAP 
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2.5 Fluxograma de Atividades 
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2.6 Cronograma de Atividades 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

                MACROATIVIDADE A - ATIVIDADES PRELIMINARES, DE COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE DO CONTRATO

FAS E  A.1 -  AT IV IDADE S  P RE LIM INARE S

FAS E  A.2 -  AT IV IDADE S  DE  COORDE NAÇÃO, P LANE JAM E NT O E  CONT ROLE

               MACROATIVIDADE B - ATIVIDADES CONTRATUAIS

FAS E  B.1 -  ABORDAGE M  M E T ODOLÓFICA E  P LANO DE  T RABALHO

FAS E  B.2 -  P RÉ-DIAGNÓS T ICO, DE S E NV OLV IM E NT O DE  E S T RAT ÉGIA DE  P ART ICIP AÇÃO E  DE FINIÇÃO P RE LIM INAR DOS  

OBJE T IV OS  E  M E T AS  DO P LANO DE  M OBILIDADE

FAS E  B.3 -  DIAGNÓS T ICO E  P ROGNÓS T ICO

FAS E  B.4 -  P ROCE S S O DE  FORM ULAÇÃO E  AP ROV AÇÃO DO P LANO DE  M OBILIDADE  E  E S T RAT ÉGIAS  P ARA A S UA 

IM P LE M E NT AÇÃO

FAS E  B.5 -  FORT ALE CIM E NT O INS T IT UCIONAL (T RANS FE RÊNCIA DE  CONHE CIM E NT O)

               MACROATIVIDADE C - PRODUTOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

                M ACROAT IV IDADE  A -  AT IV IDADE S  P RE LIM INARE S , DE  COORDE NAÇÃO, P LANE JAM E NT O E  CONT ROLE  DO 

CONT RAT O

FAS E  A-1 -  AT IV IDADE S  P RE LIM INARE S

AT IV IDADE  A-1.1  -  M OBILIZAÇÃO DE  RE CURS OS  HUM ANOS  E  M AT E RIAIS

AT IV IDADE  A-1.2  -  RE UNIÃO DE  P ART IDA (KICK-OFF M E E T ING)

AT IV IDADE  A-1.3  -  E LABORAÇÃO DO RE LAT ÓRIO DE  M OBILIZAÇÃO (P -a)

FAS E  A-2 -  AT IV IDADE S  DE  COORDE NAÇÃO, P LANE JAM E NT O E  CONT ROLE

AT IV IDADE  A-2.1 -  COORDE NAÇÃO / ADM INIS T RAÇÃO DO CONT RAT O

AT IV IDADE  A-2.2 -  GE S T ÃO DOS  T RABALHOS

AT IV IDADE  A-2.3 -  CONT ROLE  DE  QUALIDADE  (P -b)

AT IV IDADE  A-2.4 -  P ROV IDÊNCIAS  FINAIS  E  DE S M OBILIZAÇÃO

                 M ACROAT IV IDADE  B -  AT IV IDADE S  CONT RAT UAIS

FAS E  B.1 -  ABORDAGE M  M E T ODOLÓGICA E  P LANO DE  T RABALHO

AT IV IDADE  B-1.1 – AV ALIAÇÃO E  DIS CUS S ÕE S  M E T ODOLÓGICAS

AT IV IDADE  B-1.2 – CONCE IT UAÇÃO DE  S OFT W ARE S

AT IV IDADE  B-1.3 – RE V IS ÃO E  AT UALIZAÇÃO DA ABORDAGE M , DA M E T ODOLOGIA E  DO P LANO DE  T RABALHO (P 1)

AT IV IDADE  B-1.4 – RE ALIZAÇÃO DE  AP RE S E NT AÇÃO P RE S E NCIAL DO RE LAT ÓRIO 1 (P 1)

FAS E  B.2 -  P RÉ-DIAGNÓS T ICO, DE S E NV OLV IM E NT O DE  E S T RAT ÉGIA DE  P ART ICIP AÇÃO E  DE FINIÇÃO P RE LIM INAR DOS  

OBJE T IV OS  E  M E T AS  DO P LANO DE  M OBILIDADE

AT IV IDADE  B-2.1 – M ARCO INS T IT UCIONAL E  JURÍDICO P ARA A COORDE NAÇÃO E  FORM ULAÇÃO DO P LANO DIRE T OR DE  

M OBILIDADE  URBANA

AT IV IDADE  B-2.2 – DIAGÓS T ICO DE  CAP ACIDADE  INS T IT UCIONAL

AT IV IDADE  B-2.3 – E LABORAÇÃO DA E S T RAT ÉGIA DE  P ART ICIP AÇÃO

AT IV IDADE  B-2.4 – DE FINIÇÃO P RE LIM INAR DE  OBJE T IV OS  DO P DM U

AT IV IDADE  B-2.5 – AUDIÊNCIA P ÚBLICA P ARA DIV ULGAÇÃO E  LANÇAM E NT O DO S IT E  DO P DM U DA M ICRORRE GIÃO DE  JOÃO 

P E S S OA

AT IV IDADE  B-2.6 -   W ORKS HOP : RE UNIÕE S  S E T ORIAIS  COM  T ÉCNICOS  M UNICIP AIS , E S P E CIALIS T AS  E  S OCIE DADE  CIV IL 

ORGANIZADA

AT IV IDADE  B-2.7 – E LABORAÇÃO DO RE LAT ÓRIO FINAL COM  RE S ULT ADOS  DAS  RE UNIÕE S  S E T ORIAIS , DO W ORKS HOP  E  

E S T RUT URAÇÃO DOS  E IX OS  T E M ÁT ICOS  -  RE LAT ÓRIO 2 (P 2)

AT IV IDADE  B-2.8 – W ORKS HOP  P ARA AP RE S E NT AÇÃO DOS  RE S ULT ADOS  DAS  RE UNIÕE S  S E T ORIAIS

MACROATIVIDADES
Meses

DESCRIÇÃO
Meses
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
MACROATIVIDADES

Meses

 
FAS E  B.3 -   DIAGNÓS T ICO E  P ROGNÓS T ICO

AT IV IDADE  B-3.1 – CONFIGURAÇÃO DAS  ZONAS  DE  ANÁLIS E  DE  T RANP ORT E  (ZAT ) , CARACT E RIZAÇÃO DA DIS T RIBUIÇÃO 

E S P ACIAL DAS  AT IV IDADE S  E  DOS  S E RV IÇOS  URBANOS  E  CARACT E RIZAÇÃO DO AM BIE NT E  CONS T RUÍDO ( BUILT  

E NV IRONM E NT )
AT IV IDADE  B-3.2 -  DE S E NV OLV IM E NT O E  AP LICAÇÃO DE  P E S QUIS AS  DE  M OBILIDADE  E  ANÁLIS E  DA DE M ANDA DE  

T RANS P ORT E  

T arefa B-3.2.1 -  Realização da pesquisa domiciliar na M icrorregião de João P essoa 

Recebimento do cadastro domiciliar (prazo limite no f inal de junho)

Organização do cadastro domiciliar e S orteio dos domicí lios

E missão das correspondências (15 dias antes do in í cio da pesquisa)

P erí odo efetivo de realização da pesquisa domiciliar (agosto até 15 de dezembro)

T abulação, consolidação e validação da pesquisa

T arefa B-3.2.2 -  Realização das pesquisas nas vias (contagens volumétricas classif icadas, cordão externo, cordão interno, velocidade 

e retardamento, estacionamentos, impactos ambientais)

Cordão externo

Cordão interno

Contagem V olumétrica Classif icada

V elocidade média e retardamento

E stacionamento

Impactos Ambientais

T arefa B-3.2.3 -  E laboração do Relatório 3.2 (P 4)  

T arefa B-3.2.4 -  Realização de apresentação presencial do Relatório 3.2 (P 4)  

T arefa B-3.2.5 -  Realização de pesquisas no sistema de transporte público (embarque/ desembarque, de transferência, opinião publica 

e acessibilidade, de ocupação visual)  

E mbarque e Desembarque

O/D de T ransferencia

Opinião e Acessibilidade

Ocupação V isual

AT IV IDADE  B-3.3 -  CARACT E RIZAÇÃO E  ANÁLIS E  DOS  S IS T E M AS  DE  INFRAE S T RUT URA P ARA OS  DIFE RE NT E S  M E IOS  

AT IV IDADE  B-3.4 -  CARACT E RIZAÇÃO E  ANÁLIS E  DA OFE RT A DO S UBS IS T E M A DE  T RANS P ORT E  P ÚBLICO

AT IV IDADE  B-3.5 -  CARACT E RIZAÇÃO E  ANÁLIS E  DA FROT A V E ICULAR 

AT IV IDADE  B-3.6 -  CARACT E RIZAÇÃO E  ANÁLIS E  DA OFE RT A DE  T RANS P ORT E  DE  CARGA

AT IV IDADE  B-3.7 -  CARACT E RIZAÇÃO DO S UBS IS T E M A DE  S INALIZAÇÃO, RE GULAÇÃO, CONT ROLE  E  INFORM AÇÃO

AT IV IDADE  B-3.8 -  P E S QUIS AS  P ARA DIFE RE NT E S  S IS T E M AS  E  M E IOS  DE  T RANS P ORT E  

AT IV IDADE  B-3.9 -  CONS T RUÇÃO DO M ODE LO DE  DIS T RIBUIÇÃO M ODAL (P -h)

AT IV IDADE  B-3.10 -  E LABORAÇÃO E  CALIBRAÇÃO DE  UM  M ODE LO DE  T RANS P ORT E  

AT IV IDADE  B-3.11 -  US O E  OCUP AÇÃO DO S OLO E  AS P E CT OS  S ÓCIO E CONÔM ICOS  P ARA A ANÁLIS E  DA M OBILIDADE  URBANA

AT IV IDADE  B-3.12 -  CARACT E RIZAÇÃO DOS  DE S LOCAM E NT OS

AT IV IDADE  B-3.13 -  CARACT E RIZAÇÃO DA M OBILIDADE  DO T RÁFE GO GE RAL

AT IV IDADE  B-3.14 -  CARACT E RIZAÇÃO DO T RANS P ORT E  P ÚBLICO

AT IV IDADE  B-3.15 -  CARACT E RIZAÇÃO DOS  P E DE S T RE S  E  CICLIS T AS

AT IV IDADE  B-3.16 -  CARACT E RIZAÇÃO DOS  E S T ACIONAM E NT OS

AT IV IDADE  B-3.17 -  ANÁLIS E  DA M ODE LAGE M  DA LOGÍS T ICA E  DO T RANS P ORT E  DE  CARGA

AT IV IDADE  B-3.18 -  IDE NT IFICAÇÃO DOS  FOCOS  DE  CONFLIT O DE  M OBILIDADE  E X IS T E NT E S  

AT IV IDADE  B-3.19 -  S E GURANÇA V IÁRIA

AT IV IDADE  B-3.20 -  E M IS S ÕE S  DE  GAS E S  DE  E FE IT O E S T UFA E  DE  CONT AM INANT E S  LOCAIS  GE RADAS  P E LO S IS T E M A DE  

M OBILIDADE

AT IV IDADE  B-3.21 -  ANÁLIS E  DO IM P ACT O E CONÔM ICO DO S IS T E M A DE  M OBILIDADE

AT IV IDADE  B-3.22 -  DIAGNÓS T ICO INS T IT UCIONAL, DE  GE S T ÃO E  DE  FINANCIAM E NT O

AT IV IDADE  B-3.23 -  ANÁLIS E  DE  AS P E CT OS  URBANOS  E  DE  ORDE NAM E NT O T E RRIT ORIAL

AT IV IDADE  B-3.24 -  INDICADORE S  DE  DE S E M P E NHO DA M OBILIDADE  E  M E DIDAS  DE  ACE S S IBILIDADE  
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MACROATIVIDADES

Meses

 
AT IV IDADE  B-3.25 -  AUDIÊNCIA P ÚBLICA S OBRE  O DIAGNÓS T ICO DA M OBILIDADE  

AT IV IDADE  B-3.26 -  RE UNIÃO DE  ANDAM E NT O JUNT O À COM IS S ÃO T ÉCNICA DE  ACOM P ANHAM E NT O DA P M JP

AT IV IDADE  B-3.27 -  M ONT AGE M  DOS  CE NÁRIOS

AT IV IDADE  B-3.28 -  E S T IM AT IV A DE  FAT ORE S  DE  CRE S CIM E NT O

AT IV IDADE  B-3.29 -  GE RAÇÃO DE  M AT RIZE S  ORIGE M  / DE S T INO FUT URAS

AT IV IDADE  B-3.30 -  S IM ULAÇÃO DE  DE S E M P E NHO DA M OBILIDADE

AT IV IDADE  B-3.31 -  E LABORAÇÃO DO RE LAT ÓRIO 3.4 (P 6)

AT IV IDADE  B-3.32 -  RE ALIZAÇÃO DE  AP RE S E NT AÇÃO P RE S E NCIAL DO RE LAT ÓRIO 3.4 (P 6)

FAS E  B.4 -  P ROCE S S O DE  FORM ULAÇÃO E  AP ROV AÇÃO DO P LANO DE  M OBILIDADE  E  E S T RAT ÉGIAS  P ARA A S UA 

IM P LE M E NT AÇÃO

AT IV IDADE  B-4.1 – AV ALIAÇÃO T ÉCNICA DO IM P ACT O NA OP E RAÇAO DE  T RÂNS IT O DAS  P ROP OS T AS

AT IV IDADE  B-4.2 – AV ALIAÇÃO BÁS ICA DO IM P ACT O AM BIE NT AL E  URBANO COM  BAS E  NA LE GIS LAÇÃO AM BIE NT AL

AT IV IDADE  B-4.3 – AV ALIAÇÃO E CONÔM ICA BÁS ICA 

AT IV IDADE  B-4.4 – P RÉ-S E LE ÇÃO DE  ALT E RNAT IV AS  P ROP OS T AS

AT IV IDADE  B-4.5 -  AUDIÊNCIA P ÚBLICA S OBRE  AS  P ROP OS T AS

AT IV IDADE  B-4.6 -  OBJE T IV OS  E S T RAT ÉGICOS  E  FE RRAM E NT AS  DE  P LANE JAM E NT O

AT IV IDADE  B-4.7 -  P LANO DE  GE S T ÃO DE  DE M ANDA

AT IV IDADE  B-4.8 -  P LANO DE  GE S T ÃO E  M E LHORIA DA OFE RT A

AT IV IDADE  B-4.9 -  CIRCULAÇÃO DE  P E S S OAS  A P É

AT IV IDADE  B-4.10 -  CIRCULAÇÃO DE  BICICLE T AS

AT IV IDADE  B-4.11 -  T RANS P ORT E  M OT ORIZADO INDIV IDUAL

AT IV IDADE  B-4.12 -  LOGÍS T ICA URBANA

AT IV IDADE  B-4.13 -  S E GURANÇA V IÁRIA

AT IV IDADE  B-4.14 -  T RANS P ORT E  DE  P AS S AGE IROS

AT IV IDADE  B-4.15 -  P LANO DE  IM P LANT AÇÃO, GE S T ÃO E  M ONIT ORAM E NT O

AT IV IDADE  B-4.16 -  AUDIÊNCIA P ÚBLICA DO P M DU DA M ICRORRE GIÃO DE  JOÃO P E S S OA

AT IV IDADE  B-4.17 -  RE UNIÃO DE  ANDAM E NT O JUNT O À COM IS S ÃO T ÉCNICA DE  ACOM P ANHAM E NT O DA P M JP

AT IV IDADE  B-4.18 -  E LABORAÇÃO DO RE LAT ÓRIO 4.1 (P 7)

AT IV IDADE  B-4.19 -  RE ALIZAÇÃO DE  AP RE S E NT AÇÃO P RE S E NCIAL DO RE LAT ÓRIO 4.1 (P 7)

AT IV IDADE  B-4.20 -  E LABORAÇÃO DA M INUT A DO RE LAT ÓRIO 4.2 (P 8)

AT IV IDADE  B-4.21 -  RE ALIZAÇÃO DE  AP RE S E NT AÇÃO P RE S E NCIAL DO RE LAT ÓRIO 4.2 (P 8)

AT IV IDADE  B-4.22 -  ANÁLIS E  DA M INUT A DO RE LAT ÓRIO 4.2 P OR P ART E  DA S UP E RV IS ÃO DOS  S E RV IÇOS

AT IV IDADE  B-4.23 -  INCORP ORAÇÃO DAS  ANÁLIS E S  DA S UP E RV IS ÃO E  E M IS S ÃO DA V E RS ÃO FINAL DO RE LAT ÓRIO 4.2 

FAS E  B.5 -  FORT ALE CIM E NT O INS T IT UCIONAL (T RANS FE RÊNCIA DE  CONHE CIM E NT O)

AT IV IDADE  B-5.1 – T RE INAM E NT O DOS  T ÉCNICOS  DE S IGNADOS  P E LA P RE FE IT URA P OR M E IO DA S IS T E M ÁT ICA DE  ON T HE  

JOB T RAINING  
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                 M ACROAT IV IDADE  C -  P RODUT OS

PRODUTO  (P-a ) - RELATÓRIO DE MOBILIZAÇÃO 

PRODUTO (P-b) - CONTROLE DE QUALIDADE 

P RODUT O 1 (P 1)  -  RE LAT ÓRIO 1

PRODUTO (P-c) - PLANO DE COMUNICAÇÃO E INTERAÇÃO SOCIAL 

PRODUTO (P-d) - PANORAMA PRELIMINAR DA MOBILIDADE NA MICRORREGIÃO DE JOÃO PESSOA 

PRODUTO (P-e) - RELATÓRIO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

PRODUTO (P-f) - RELATÓRIO DE W ORKSHOP 

P RODUT O 2 (P 2)  -  RE LAT ÓRIO 2

P RODUT O 3 (P 3)  -  RE LAT ÓRIO 3.1

P RODUT O 4 (P 4)  -  RE LAT ÓRIO 3.2

PRODUTO (P-g) - RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO, APLICAÇÃO, METODOLOGIA DE APLICAÇÃO DE PESQUISAS DE MOBILIDADE 

PRODUTO (P-h) - MODELO DE DISTRIBUIÇÃO MODAL

P RODUT O 5 (P 5)  -  RE LAT ÓRIO 3.3

PRODUTO (P-i) - PROSPECTO COM A ANÁLISE E CARACTERIZAÇÃO DA DEMANDA DE TRANSPORTE DA MIICRORREGIÃO DE JOÃO PESSOA

PRODUTO (P-j) - MAPAS DE ACESSIBILIDADE (OPEN SOURCE)

PRODUTO (P-k) - RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA DO DIAGNÓSTICO DA MOBILIDADE 

P RODUT O 6 (P 6)  -  RE LAT ÓRIO 3.4

PRODUTO (P-l) - MATRIZES DE PRIORIZAÇÃO DAS PROPOSTAS 

PRODUTO (P-m) - FICHAS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

PRODUTO (P-n) - RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA DAS PROPOSTAS 

PRODUTO (P-o) - PLANO DE AÇÃO 

PRODUTO (P-p) - PLANOS DE INVESTIMENTOS 

PRODUTO (P-q) -  PROGRAMA DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO 

PRODUTO (P-r) - APRESENTAÇÃO BÁSICA PARA A AUDIÊNCIA DO PDMU 

P RODUT O 7 (P 7)  -  RE LAT ÓRIO 4.1

P RODUT O 8 (P 8)  -  RE LAT ÓRIO 4.2

PRODUTO (P-s) - PDMU APÓS A AUDIÊNCIA 

REUNIÕES MENSAIS DE ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS

            Documentos

            Reuniões e eventos

            Atividades com Participação social
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2.7 Diagrama de Gantt 
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3.ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
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3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

3.1 Composição da Equipe Técnica e Organograma 

Na concepção do Organograma da Equipe Técnica do CONSÓRCIO, considerando as 
características do serviço de elaboração de um Plano Diretor de Mobilidade Urbana, temos os 
seguintes núcleos, relacionados hierarquicamente conforme a Figura 11. 

a) Coordenação Geral; 
b) Apoio administrativo; 
c) Assessoria; 
d) Comunicação e Participação Social; 
e) Planejamento Urbano; 
f) Engenharia de Tráfego e Transportes; 
g) Simulações e cenários; e  
h) Pesquisas de campo. 

 

Figura 11: Organograma 
Fonte: Consórcio Concremat/Comap/Sistran, 2017. 
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3.2 Descrição das Atribuições e Responsabilidades 

Cada núcleo apresentado anteriormente no organograma desenvolverá suas funções de modo 
integrado, harmonioso, competente e eficiente. De acordo com a relação hierárquica estabelecida, 
as funções e responsabilidades dos principais setores e profissionais envolvidos é exposta abaixo. 

a) Coordenação Geral: O núcleo corresponde à figura do Coordenador Geral, que será 

responsável pela maior agilização em relação aos aspectos que envolvam a mobilização 
do apoio técnico e corporativo aos estudos. Representante do CONSÓRCIO junto à 
supervisão da CONTRATANTE para todos os assuntos referentes ao desenvolvimento do 
contrato, assumindo também a função de coordenação institucional. Terá, também, a 
incumbência de proporcionar às diversas atividades todos os recursos materiais, técnicos, 
administrativos e financeiros, a fim de que estas tenham o desenvolvimento previsto no 
cronograma. De igual forma, constituirá ainda sua atribuição estabelecer o contato com a 
Comissão Técnica instituída para acompanhar o contrato, de forma a mantê-la sempre 
informada sobre o andamento dos serviços, bem como buscar o entendimento prévio para 
o esclarecimento de eventuais dúvidas e/ou para a resolução/adoção de medidas 
alternativas complementares. 

b) Apoio administrativo: A equipe será formada por um assistente administrativo e um 
auxiliar de serviços gerais. A função desta equipe é garantir o equilíbrio das questões 
financeiras e processos administrativos do contrato, além da integração das informações e 
apoio logístico a toda a equipe. 

c) Assessoria:  

o Especialista em Análise e Estruturação Institucional, que será responsável pela 

análise dos aspectos institucionais e jurídicos da legislação urbanística em vigor na 
Microrregião de João Pessoa, bem como pelo levantamento de dados e análise do 
modelo institucional e base normativa, assim como pela definição de métodos de 
tomada de decisão e modelagem de opiniões distintas. 

o Especialista em Economia e Estatística, que será responsável pelas análises 
socioeconômicas, de viabilidades das propostas e das possibilidades de 
financiamentos. 

d) Comunicação e Participação Social: O núcleo corresponde à figura do Especialista em 
Desenvolvimento Social e Participação Comunitária que será responsável pela maior ela 
elaboração do Plano de Comunicação e Participação Social e por todas as ações nele 
previstas. Também será responsável pelos relatórios dos workshops e audiências públicas 

realizadas. 

e) Planejamento Urbano: 

o Especialista em Planejamento Urbano e Regional: Será responsável pelas 

atividades de análise preliminares e por conduzir as reuniões junto aos técnicos 
municipais e especialistas. Também será responsável pela análise dos aspectos 
urbanos e de ordenamento territorial. Participará das análises dos dados 
levantados no diagnóstico e das proposições. Apoiará os trabalhos de análise 
econômica, por meio de mapeamento de dados e uso ferramentas de 
planejamento, visando obter resultados sobre uso do solo, uso de recursos 
naturais, meio ambiente e atividades econômicas. 

o Especialista em Arquitetura e Urbanismo: Será responsável pelas atividades 
relacionadas aos inventários das infraestruturas de mobilidade, pela análise da 
organização urbana da Microrregião de João Pessoa, planejamento físico-territorial, 
sistema viário, acessibilidade, inventário urbano e regional. Será responsável pela 
compilação e formatação dos relatórios, bem como pela elaboração do texto final 
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do PDMU. Participará ainda da discussão da elaboração da base de dados, dos 
equipamentos e equipe técnica de planejamento urbano, diagnóstico e 
levantamento de dados socioeconômicos completos da área de estudo.  

o Especialista Ambiental: Será responsável pela metodologia de para estimativa e 
análise das emissões de gases efeito estufa, bem como pela análise do impacto 
ambiental que as propostas poderão acarretar.  Participará das atividades de 
caracterização e análise de informações sobre a mobilidade da Microrregião de 
João Pessoa. 

f) Engenharia de Tráfego e Transportes: O núcleo corresponde à figura do Especialista 

Planejamento, Transporte e Trânsito que será responsável pela análise dos dados 
referentes à caracterização do sistema viário, de sinalização, visando a segurança, o 
conforto e a fluidez nos deslocamentos; planejamento e organização do trânsito: estudo da 
circulação; hierarquização das vias; modificações no sistema viário; integração com o 
sistema de transporte coletivo; estudo dos impactos de grandes empreendimentos no 
sistema viário; além de planejamento da operação do trânsito: estudos para pontos críticos 
nas vias e monitoramento do tráfego. Será responsável também pela configuração das 
zonas de análise de transporte, definição da metodologia de levantamento de dados 
secundários e primários de transporte e trânsito, além da consolidação da metodologia 
utilizada nas pesquisas de mobilidade. Será responsável pela preparação do conteúdo dos 
treinamentos propostos para os técnicos municipais designados pela PMJP. 

g) Simulações e cenário:  

o Especialista em Simulação e Controle de Trânsito: Será responsável pela 

elaboração e calibração do modelo de transporte. Participará das atividades de 
modelagem e simulação dos cenários. 

o Especialista em Simulação de Modelos Macroscópicos de Transporte 
Multimodal: Será responsável também pela instrumentação da modelagem do 

planejamento de transportes e elaboração dos cenários-base do planejamento de 
transportes (elaboração da rede georreferenciada e aplicação dos indicadores para 
as situações atual e futura) e pelas análises das propostas e das simulações 
computacionais, avaliando o impacto de cada alternativa e sistematizando a análise 
por meio da elaboração de matrizes de priorização e de fichas de avaliação das 
propostas. Por fim,  

o Especialista em Sistemas de Informações Geográficas Será responsável pela 

conceituação dos softwares a serem utilizados, pelo levantamento e análise dos 
dados relativos à oferta, demanda e qualidade dos transportes, bem como pela 
elaboração dos testes de hipóteses para a mobilidade urbana da Microrregião de 
João Pessoa. Irá orientar e/ou executar os serviços relativos a suporte de sistemas 
de processamento de dados obtidos durante a execução dos trabalhos para o 
PDMU. Dará o suporte técnico desde a configuração do software, carregamento 
dos dados e elaboração da rede até a finalização da modelagem dos dados.  

h) Pesquisas de campo 

o Coordenador de pesquisa: Profissional de Nível Superior, com experiência nas 

atividades relacionadas a planejamento, gerenciamento e execução de pesquisas 
em campo relacionados com trânsito e transportes, e com experiência na seleção, 
treinamento, coordenação, fiscalização e comando de equipe de pesquisadores em 
campo, objetivando a maior agilidade em relação aos aspectos que envolvam a 
mobilização do apoio técnico e corporativo às atividades. 

o Supervisor de pesquisa: Auxilia no planejamento e execução dos trabalhos de 
definição metodológica da  pesquisa, inclusive na elaboração do questionário e 
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manuais; realizar pesquisa piloto; ministrar treinamentos objetivando à capacitação 
dos Agentes de Pesquisas por Telefone; organizar a distribuição das tarefas dos  
Pesquisadores de Campo, de acordo com as orientações da Coordenação da 
pesquisa; Estabelecer contato com informantes, quando necessário; acompanhar e 
relatar à coordenação da pesquisa o desempenho dos Pesquisadores de Campo; 
disponibilizar todo o tipo de informação possível aos Pesquisadores de Campo, 
facilitando suas atividades de contato, convencimento e coleta de informações; 
reunir-se com os Pesquisadores de Campo para uniformizar procedimentos e 
disseminar conhecimentos de casos específicos; comunicar à coordenação os 
problemas  relacionados aos Pesquisadores de Campo e ao andamento da 
pesquisa; auxiliar a coordenação na crítica de agregados e na análise e divulgação 
de resultados; levantar, organizar, sistematizar e avaliar informações; elaborar  
relatórios, gráficos e tabelas; analisar dados quantitativamente e qualitativamente; e 
desenvolver eventualmente atividades de campo. Além dessas, existem outras 
atribuições específicas por área de conhecimento, a saber: dar suporte 
e assistência aos Pesquisadores de Campo no que diz respeito ao conhecimento 
de conceitos relacionados à pesquisa; dar suporte e assistência aos Pesquisadores 
de Campo no que diz respeito ao conhecimento das métricas qualitativas, 
indicadores de desempenho e técnicas motivacionais; 

o Codificador: Organiza e classifica formulários, registros e outros documentos e 

insere dados em sistema, de acordo com a codificação utilizada.  

o Cadista: Profissional de Nível Médio, com experiência em mais de 02 (dois) anos, 

em desenhos e ferramentas projetistas, devendo auxiliar os serviços em campo ou 
em escritório em conjunto com as equipes de nível superior e demais de níveis 
médio; elaborar desenhos de arquitetura e engenharia civil utilizando softwares 
específicos para desenho técnico, assim como executar plantas, desenhos. 

o Pesquisadores de Campo: Profissionais de nível técnico, de diferentes 
especialidades, com experiência em aplicação de pesquisa de campo, que 
desenvolverão as atividades sob a orientação dos profissionais especialistas. 

o Digitadores: Profissionais de nível técnico, com experiência em digitação e 

tabulação de dados obtidos em pesquisa de campo. 

A seguir apresentamos a Matriz de Responsabilidades com as atribuições de todos os 
profissionais perante as atividades e tarefas a serem desenvolvidas. 
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3.2.1 Matriz de Responsabilidades 
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Item 6.1 – pág. 57 ATIVIDADE A-1.1 MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS PR PA PA

Item 6.3 - pág. 58 ATIVIDADE A-1.2 REUNIÃO DE PARTIDA (KICK-OFF MEETING ) PR PA PA PA PA

Proposta Consórcio ATIVIDADE A-1.3 ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE MOBILIZAÇÃO (P-a) PR PA PA PA PA PA

Proposta Consórcio ATIVIDADE A-2.1 COORDENAÇÃO / ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO PR PA

Proposta Consórcio ATIVIDADE A-2.2 GESTÃO DOS TRABALHOS PR PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA

Proposta Consórcio ATIVIDADE A-2.3 CONTROLE DE QUALIDADE (P-b) PR PA PA PA PA

Proposta Consórcio ATIVIDADE A-2.4 PROVIDÊNCIAS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO PR PA PA

Atividade 1 (pág. 22) ATIVIDADE B-1.1 AVALIAÇÃO E DISCUSSÕES METODOLÓGICAS PR PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA

Item 6.3 (pág. 58 ATIVIDADE B-1.2 CONCEITUAÇÃO DE SOFTWARES S PA PA PA PR PA

Item 6.1 – pág. 56 ATIVIDADE B-1.3 REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA ABORDAGEM, DA METODOLOGIA E DO PLANO DE TRABALHO (P1) PR PA PA PA PA

Item 6.1 – pág. 57 ATIVIDADE B-1.4 REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO PRESENCIAL DO RELATÓRIO 1 (P1) PR PA PA PA PA PA

Atividade 2 (pág. 23) ATIVIDADE B-2.1 MARCO INSTITUCIONAL E JURÍDICO PARA A COORDENAÇÃO E FORMULAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA S PR PA

Atividade 3  (pág. 23) ATIVIDADE B-2.2 DIAGÓSTICO DE CAPACIDADE INSTITUCIONAL S PR PA PA

Atividade 4 (págs. 23 e 24) ATIVIDADE B-2.3 ELABORAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE PARTICIPAÇÃO S PA PR PA

Atividade 4 (pág. 24) TAREFA B-2.3.1 IDENTIFICAÇÃO DOS ATORES / STAKEHOLDERS ENVOLVIDOS NO PROCESSO S PA PR PA

Proposta Consórcio TAREFA B-2.3.2 ELABORAÇÃO DO PLANO DE COMUNICAÇÃO E INTERAÇÃO SOCIAL (P-c) S PA PR PA

Atividade 5  (págs. 24, 25 e 26) ATIVIDADE B-2.4 DEFINIÇÃO PRELIMINAR DE OBJETIVOS DO PDMU S PA PA PA PR PA PA PA

TAREFA B-2.4.1 REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E ENTREVISTAS COM TÉCNICOS MUNICIPAIS E OUTROS STAKEHOLDERS S PA PR PA

TAREFA B-2.4.2 IDENTIFICAÇÃO DE TEMAS QUE NECESSITAM DE DETALHAMENTO ESPECIAL S PA PA PR PA PA PA

TAREFA B-2.4.3 LEVANTAMENTO DE PROBLEMAS IDENTIFICADOS S PA PA PR PA PA PA

Proposta Consórcio TAREFA B-2.4.4 ELABORAÇÃO DO PANORAMA PRELIMINAR DA MOBILIDADE NA MICRORREGIÃO DE JOÃO PESSOA (P-d) S PA PA PR PA PA PA

Atividade 5 (pág. 24) TAREFA B-2.4.5 DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS PRELIMINARES S PA PA PR PA PA PA

ATIVIDADE B-2.5 AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DIVULGAÇÃO E LANÇAMENTO DO SITE DO PDMU DA MICRORREGIÃO DE JOÃO PESSOA S PA PA PR PA PA PA PA

TAREFA B-2.5.1 PREPARAÇÃO E REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA S PA PR PA PA PA PA

TAREFA B-2.5.2 COLETA DE COMENTÁRIOS E PONDERAÇÕES S PA PR PA PA PA PA

TAREFA B-2.5.3 ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA (P-e) S PA PR PA PA PA PA

ATIVIDADE B-2.6  WORKSHOP: REUNIÕES SETORIAIS COM TECNICOS MUNICIPAIS, ESPECIALISTAS E SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA S PA PA PA PR PA PA PA PA

TAREFA B-2.6.1 ANÁLISE E DEBATE DO PRÉ-DIAGNÓSTICO E DO LEVANTAMENTO DE DADOS COLETADOS NO WORKSHOP S PA PA PR PA PA PA

TAREFA B-2.6.2 ASPECTOS MACRO INICIAIS PARA A MOBILIDADE DA MICRORREGIÃO DE JOÃO PESSOA S PA PA PR PA PA PA

TAREFA B-2.6.3 DEFINIÇÃO DE TEMAS PRIORITÁRIOS QUE NECESSITAM DE MAIOR APROFUNDAMENTO NA FASE DE DIAGNÓSTICO S PA PA PR PA PA PA

TAREFA B-2.6.4 ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE WORKSHOP (P-f) S PA PR PA PA PA PA

Item 6.1 – pág. 56 ATIVIDADE B-2.7
ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL COM RESULTADOS DAS REUNIÕES SETORIAIS, DO WOKSHOP E ESTRUTURAÇÃO DOS EIXOS TEMÁTICOS - RELATÓRIO 2 

(P2)
S PA PR PA PA PA PA

Item 6.1 – pág. 57 ATIVIDADE B-2.8 WORKSHOP PARA APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DAS REUNIÕES SETORIAIS PR PA PA PA PA PA PA

Item 5.3.1 - Atividade 6 (pág. 27) ATIVIDADE B-3.1
CONFIGURAÇÃO DAS ZONAS DE ANÁLISE DE TRANPORTE (ZAT), CARACTERIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS ATIVIDADES E DOS SERVIÇOS URBANOS E 

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE CONSTRUÍDO (BUILT ENVIRONMENT)
S PR

TAREFA B-3.1.1 CONFIGURAÇÃO DAS ZONAS DE ANÁLISE DE TRANSPORTE (ZAT) S PA PA PR PA

TAREFA B-3.1.2 ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS SÓCIO-ECONÔMICAS DA POPULAÇÃO RESIDENTE NAS ZAT's S PR PA PA PA PA

TAREFA B-3.1.3 CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DO AMBIENTE CONSTRUÍDO (BUILT ENVIRONMENT) S PA PR PA PA PA

TAREFA B-3.1.4 ELABORAÇÃO DO PLANO DE ZONEAMENTO E DO SISTEMA DE REDES S PA PA PR PA

PR - Principal Responsável

PA - Participa da Atividade

S - Supervisiona

Planejamento Urbano Simulação e Cenários

Formato proposto 

pelo Consórcio 

(atendimento ao solicitado na 

Atividade 4 – pág. 24)

Formato proposto 

pelo Consórcio 

(atendimento ao solicitado na 

Atividade 4 – pág. 24)

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

NOME FASE

ITEM REFERENTE 

AO TERMO DE 

REFERÊNCIA DO 

EDITAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO

A
ss

es
so

ri
a

Apoio Administrativo Pesquisas de Campo

MACROATIVIDADE A - 

ATIVIDADES PRELIMINARES, 

DE COORDENAÇÃO, 

PLANEJAMENTO E CONTROLE 

DO CONTRATO

FASE A-1 - ATIVIDADES 

PRELIMINARES

FASE A-2 - ATIVIDADES DE 

COORDENAÇÃO, 

PLANEJAMENTO E 

CONTROLE

MACROATIVIDADE B - 

ATIVIDADES CONTRATUAIS

FASE B.1 - ABORDAGEM 

METODOLÓGICA E PLANO DE 

TRABALHO

FASE B.2 - PRÉ-

DIAGNÓSTICO, 

DESENVOLVIMENTO DE 

ESTRATÉGIA DE 

PARTICIPAÇÃO E DEFINIÇÃO 

PRELIMINAR DOS OBJETIVOS 

E METAS DO PLANO DE 

MOBILIDADE

Atividade 5 

(págs. 24, 25 e 26)

FASE B.3 -  DIAGNÓSTICO E 

PROGNÓSTICO

Atividade 6 (pág. 27)

            Atividades com Participação social  
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Item 6.1 – pág. 56 TAREFA B-3.1.5 ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO 3.1 (P3) S PA PA PA PR PA

Item 6.1 – pág. 57 TAREFA B-3.1.6 REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO PRESENCIAL DO RELATÓRIO 3.1 (P3) PR PA PA PA PA

Item 5.3.2 (págs. 28 à 36) ATIVIDADE B-3.2 DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE PESQUISAS DE MOBILIDADE E ANÁLISE DA DEMANDA DE TRANSPORTE S PA PA PA PR PA PA PA PA PA PA

Atividade 7 (págs. 28,29 e 30) TAREFA B-3.2.1 REALIZAÇÃO DA PESQUISA DOMICILIAR NA MICRORREGIÃO DE JOÃO PESSOA S PA PA PA PR PA PA PA PA PA

Atividade 7 

(págs. 30 e 31)
TAREFA B-3.2.2

REALIZAÇÃO DAS PESQUISAS NAS VIAS (CONTAGENS VOLUMÉTRICAS CLASSIFICADAS; CORDÃO EXTERNO; CORDÃO INTERNO; VELOCIDADE E 

RETARDAMENTO; ESTACIONAMENTOS; IMPACTOS AMBIENTAIS)
S PA PA PA PR PA PA PA PA PA

Item 6.1 – pág. 56 TAREFA B-3.2.3 ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO 3.2 (P4) S PA PA PA PR PA PA PA

Item 6.1 – pág. 57 TAREFA B-3.2.4 REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO PRESENCIAL DO RELATÓRIO 3.2 (P4) PR PA PA PA PA PA

Atividade 7 (págs. 32, 33 e 34) TAREFA B-3.2.5
REALIZAÇÃO DAS PESQUISAS NO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO (EMBARQUE/ DESEMBARQUE; DE TRANSFERÊNCIA; OPINIÃO PÚBLICA E 

ACESSIBILIDADE; DE OCUPAÇÃO VISUAL)
S PA PA PA PR PA PA PA PA PA

TAREFA B-3.2.6 ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO, APLICAÇÃO, METODOLOGIA DE APLICAÇÃO DE PESQUISAS DE MOBILIDADE (P-g) S PA PA PA PR PA

TAREFA B-3.2.7 CONSOLIDAÇÃO DE BASE DE DADOS COM OS RESULTADOS DAS PESQUISAS S PA PR PA

TAREFA B-3.2.8 CONSTRUÇÃO DA MATRIZ DE ORIGEM / DESTINO DO CENÁRIO-BASE (ANO 2017) S PA PR PA

Item 6.1 – pág. 56 TAREFA B-3.2.9 ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO 3.3 (P5) S PR PA

Item 6.1 – pág. 57 TAREFA B-3.2.10 REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO PRESENCIAL DO RELATÓRIO 3.3 (P5) PR PA PA PA PA PA PA PA

Item 5.3.3 – Atividade 8 (pág. 

33)
ATIVIDADE B-3.3 CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DOS SISTEMAS DE INFRAESTRUTURA PARA OS DIFERENTES MEIOS S PA PR PA

Atividade 8 (págs. 33 e 34) TAREFA B-3.3.1 AVALIAÇÃO ESTRUTURAL DA REDE DE INFRAESTRUTURAS S PA PR PA

Atividade 8 (pág. 34) TAREFA B-3.3.2 CONSTRUÇÃO DE INVENTÁRIO DA CARACTERIZAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE MOBILIDADE S PA PR PA

Item 5.3.3 - Atividade 9 (pág. 

34)
ATIVIDADE B-3.4 CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA OFERTA DO SUBSISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO S PA PA PR

TAREFA B-3.4.1 LEVANTAMENTO DOS PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS DO TRANSPORTE PÚBLICO QUE ATENDE A MICRORREGIÃO DE JOÃO PESSOA S PA PA PR

TAREFA B-3.4.2 ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO S PA PA PR

TAREFA B-3.4.3 GEORREFERENCIAMENTO DAS ROTAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO S PA PA PA PR

Item 5.3.3 - Atividade 10 (pág. 

35)
ATIVIDADE B-3.5 CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA FROTA VEICULAR S PA PA PR

Item 5.3.3 - Atividade 11 (pág. 

35)
ATIVIDADE B-3.6 CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA OFERTA DE TRANSPORTE DE CARGA S PA PA PR PA

Item 5.3.3 - Atividade 12 

(págs. 35 e 36)
ATIVIDADE B-3.7 CARACTERIZAÇÃO DO SUBSISTEMA DE SINALIZAÇÃO, REGULAÇÃO, CONTROLE E INFORMAÇÃO S PA PR PA

TAREFA B-3.7.1 CARACTERIZAÇÃO DOS SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE - ITS S PA PR

TAREFA B-3.7.2 CARACTERIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL S PA PR PA

TAREFA B-3.7.3 CARACTERIZAÇÃO DAS NORMAS E MECANISMOS UTILIZADOS NO SUBSISTEMA DE REGULAÇÃO E CONTROLE S PA PR

Item 5.3.4 – Atividade 13 ATIVIDADE B-3.8 PESQUISAS PARA DIFERENTES SISTEMAS E MEIOS DE TRANSPORTE S PA PA PA PR PA PA PA PA PA

TAREFA B-3.8.1 REALIZAÇÃO DE PESQUISAS COMPLEMENTARES S PA PA PA PR PA PA PA PA PA

TAREFA B-3.8.2 CONSOLIDAÇÃO DE BASE DE DADOS COM OS RESULTADOS DAS PESQUISAS COMPLEMENTARES S PA PR PA

Item 5.3.4 – Atividade 14 ATIVIDADE B-3.9 CONSTRUÇÃO DO MODELO DE DISTRIBUIÇÃO MODAL  (P-h) S PA PA PA PR

TAREFA B-3.9.1 REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE PREFERÊNCIAS (REVELADA E/ OU DECLARADA) E CONSTRUÇÃO DO MODELO MODAL DA MICRORREGIÃO DE JOÃO PESSOA S PA PA PA PR PA PA PA PA PA

TAREFA B-3.9.2 ANÁLISE DO MODELO DE OPÇÃO MODAL DA MICRORREGIÃO DE JOÃO PESSOA S PA PA PR PA

Item 5.3.5 – Atividade 15 ATIVIDADE B-3.10 ELABORAÇÃO E CALIBRAÇÃO DE UM MODELO DE TRANSPORTE S PR PA PA

TAREFA B-3.10.1 CONFIGURAÇÃO DO SOFTWARE S PA PR PA

TAREFA B-3.10.2 CONSTRUÇÃO DA REDE VIÁRIA S PA PR PA

TAREFA B-3.10.3 MODELO DE GERAÇÃO DE VIAGENS S PA PR PA

TAREFA B-3.10.4 MODELO DE DISTRIBUIÇÃO DE VIAGENS S PA PR PA

TAREFA B-3.10.5 MODELO DE DIVISÃO MODAL DAS VIAGENS S PA PR PA

TAREFA B-3.10.6 MODELO DE ALOCAÇÃO DE VIAGENS S PA PR PA

PR - Principal Responsável

PA - Participa da Atividade

S - Supervisiona

Planejamento Urbano Simulação e Cenários

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

NOME FASE

ITEM REFERENTE 

AO TERMO DE 

REFERÊNCIA DO 

EDITAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO

A
ss

es
so

ri
a

Apoio Administrativo

Atividade 14 

(págs. 36 e 37)

Atividade 15 

(págs. 37 e 38)

Pesquisas de Campo

MACROATIVIDADE B - 

ATIVIDADES CONTRATUAIS

FASE B.3 -  DIAGNÓSTICO E 

PROGNÓSTICO

Atividade 7  (pág. 30)

Atividade 9 

(págs. 34 e 35)

Atividade 12

(págs. 35 e 36)

Atividade 13 (pág. 36)

            Atividades com Participação social  
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Item 5.3.6 – Atividade 16 ATIVIDADE B-3.11 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E ASPECTOS SÓCIO ECONÔMICOS PARA A ANÁLISE DA MOBILIDADE URBANA S PA PA PR PA PA

Item 5.3.6 – Atividade 17 ATIVIDADE B-3.12 CARACTERIZAÇÃO DOS DESLOCAMENTOS S PA PA PR PA PA

TAREFA B-3.12.1 ELABORAÇÃO DE PROSPECTO COM A ANÁLISE E CARACTERIZAÇÃO DA DEMANDA DE TRANSPORTE DA MIICRORREGIÃO DE JOÃO PESSOA (P-i) S PA PA PR PA PA

TAREFA B-3.12.2 COMPARAÇÃO DA DEMANDA DE MOBILIDADE DA MICRORREGIÃO DE JOÃO PESSOA COM A DE OUTRAS CIDADES OU AGLOMERADOS URBANOS SIMILARES S PA PA PR PA PA

Item 5.3.6 – Atividade 18 ATIVIDADE B-3.13 CARACTERIZAÇÃO DA MOBILIDADE DO TRÁFEGO GERAL S PA PA PR PA PA

TAREFA B-3.13.1 ANÁLISE DA OPERAÇÃO DO TRÁFEGO GERAL EM RELAÇÃO À ESTRUTURA VIÁRIA S PA PA PR PA PA

TAREFA B-3.13.2 ANÁLISE DA OPERAÇÃO DO TRÁFEGO GERAL EM RELAÇÃO AO PLANO DE CIRCULAÇÃO S PA PA PR PA PA

TAREFA B-3.13.3 ANÁLISE DA OPERAÇÃO DO TRÁFEGO GERAL EM RELAÇÃO À SINALIZAÇÃO S PA PA PR PA PA

TAREFA B-3.13.4 ANÁLISE DA OPERAÇÃO DO TRÁFEGO GERAL EM RELAÇÃO A OUTROS ASPECTOS S PA PA PR PA PA

Item 5.3.6 – Atividade 19 ATIVIDADE B-3.14 CARACTERIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO S PA PA PR PA PA

TAREFA B-3.14.1 ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO E DOS PONTOS DE PARADA S PA PA PR PA PA

TAREFA B-3.14.2 ANÁLISE E CONSOLIDAÇÃO DOS PROJETOS EXISTENTES S PA PR PA PA

Item 5.3.6 – Atividade 20 ATIVIDADE B-3.15 CARACTERIZAÇÃO DOS PEDESTRES E CICLISTAS S PA PR PA PA PA

TAREFA B-3.15.1 ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO, CONFORTO E SEGURANÇA DOS PEDESTRES S PA PR PA PA PA

TAREFA B-3.15.2 ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA S PA PR PA PA PA

TAREFA B-3.15.3 ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO, CONFORTO E SEGURANÇA DOS CICLISTAS S PA PR PA PA PA

Item 5.3.6 – Atividade 21 

 (pág. 41)
ATIVIDADE B-3.16 CARACTERIZAÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS S PA PR PA PA PA

Item 5.3.7 – Atividade 22 ATIVIDADE B-3.17 ANÁLISE DA MODELAGEM DA LOGÍSTICA E DO TRANSPORTE DE CARGA S PA PR PA PA PA

TAREFA B-3.17.1 CARACTERIZAÇÃO DO TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCADORIAS S PA PR PA PA PA

TAREFA B-3.17.2 PROPOSIÇÃO DE PESQUISAS DE INTERCEPTAÇÃO S PA PA PR PA PA PA PA PA PA

Item 5.3.8 – Atividade 23 (pág. 

43)
ATIVIDADE B-3.18 IDENTIFICAÇÃO DOS FOCOS DE CONFLITO DE MOBILIDADE EXISTENTES S PA PA PR

Item 5.3.8 – Atividade 24 

(págs. 43 e 44)
ATIVIDADE B-3.19 SEGURANÇA VIÁRIA S PA PR

Item 5.3.8 – Atividade 25 ATIVIDADE B-3.20 EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA E DE CONTAMINANTES LOCAIS GERADAS PELO SISTEMA DE MOBILIDADE S PA PA PR PA

Atividade 25 (pág. 44) TAREFA B-3.20.1
PROPOSIÇÃO DE METODOLOGIA PARA ANÁLISE DAS EMISSÕES ANUAIS DE GASES DE EFEITO ESTUFA E DE CONTAMINANTES LOCAIS PRODUZIDOS PELO 

SISTEMA DE MOBILIDADE DA MICRORREGIÃO DE JOÃO PESSOA
S PA PA PR PA

Item 5.3.8 – Atividade 26

(pág. 44)
ATIVIDADE B-3.21 ANÁLISE DO IMPACTO ECONÔMICO DO SISTEMA DE MOBILIDADE S PR PA PA

Item 5.3.9 – Atividade 27

(págs. 44 e 45)
ATIVIDADE B-3.22 DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL, DE GESTÃO E DE FINANCIAMENTO S PR PA PA

Item 5.3.10 – Atividade 28 ATIVIDADE B-3.23 ANÁLISE DE ASPECTOS URBANOS E DE ORDENAMENTO TERRITORIAL S PR PA PA

TAREFA B-3.23.1
IDENTIFICAÇÃO DE ASPECTOS URBANOS E DE ORDENAMENTO TERRITORIAL QUE AFETAM O TRANSPORTE E A MOBILIDADE DA MICRORREGIÃO DE JOÃO 

PESSOA
S PR PA PA

TAREFA B-3.23.2
ANÁLISE DA INFLUENCIA QUE OS ASPECTOS URBANOS E DE ORDENAMENTO TERRITORIAL IDENTIFICADOS ACARRETAM SOBRE O DESEMPENHO DO 

TRANSPORTE E A MOBILIDADE DA MICRORREGIÃO DE JOÃO PESSOA
S PR PA PA

Item 5.3.11 – Atividade 29 ATIVIDADE B-3.24 INDICADORES DE DESEMPENHO DA MOBILIDADE E MEDIDAS DE ACESSIBILIDADE S PA PR PA

TAREFA B-3.24.1 DEFINIÇÃO DE INDICADORES QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE MOBILIDADE DA MICRORREGIÃO DE JOÃO PESSOA S PA PA PA PA PR PA

TAREFA B-3.24.2 DEFINIÇÃO DE MEDIDAS DE ACESSIBILIDADE DOS CIDADÃOS DA MICRORREGIÃO DE JOÃO PESSOA S PA PR PA

TAREFA B-3.24.3 ELABORAÇÃO DE MAPA DE ACESSIBILIDADE DA MICRORREGIÃO DE JOÃO PESSOA, A SER DISPONIBILIZADO NA INTERNET (OPEN SOURCE) - (P-j) S PA PA PA PR PA

TAREFA B-3.24.4 ELABORAÇÃO DE MAPA DE ACESSIBILIDADE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SER DISPONIBILIZADO NA INTERNET (OPEN SOURCE) - (Pj) S PA PA PA PR PA

Proposta Consórcio 

(atendimento ao solicitado na 

Atividade 4)

TAREFA B-3.24.5 WORKSHOP DE ALINHAMENTO JUNTO AOS TÉCNICOS MUNICIPAIS E ESPECIALISTAS S PA PA PA PA PA PR PA PA

PR - Principal Responsável

PA - Participa da Atividade

S - Supervisiona

Planejamento Urbano Simulação e Cenários

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

NOME FASE

ITEM REFERENTE 

AO TERMO DE 

REFERÊNCIA DO 

EDITAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO
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Apoio Administrativo Pesquisas de Campo

Atividade 28 (pág. 45)

Atividade 29 

págs. 45 e 46)

MACROATIVIDADE B - 

ATIVIDADES CONTRATUAIS

FASE B.3 -  DIAGNÓSTICO E 

PROGNÓSTICO

Atividade 17 (pág. 39)

Atividade 18 

(págs. 39 e 40)

Atividade 19 (pág. 40)

Atividade 20 

(págs. 40 e 41)

Atividade 22 

(págs. 41, 42 e 43)
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ATIVIDADE B-3.25 AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O DIAGNÓSTICO DA MOBILIDADE S PA PA PA PR PA PA PA PA PA PA

TAREFA B-3.25.1 PREPARAÇÃO E REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O DIAGNÓSTICO DA MOBILIDADE S PA PA PR PA PA PA PA PA PA

TAREFA B-3.25.2 COLETA DE COMENTÁRIOS E PONDERAÇÕES SOBRE O DIAGNÓSTICO APRESENTADO S PA PA PR PA PA PA PA

TAREFA B-3.25.3 ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA DO DIAGNÓSTICO DA MOBILIDADE (P-k) S PA PA PR PA PA PA PA

Item 6.3 – pág. 59 ATIVIDADE B-3.26 REUNIÃO DE ANDAMENTO JUNTO À COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DA PMJP PR PA PA PA PA

Item 5.3.12 – Atividade 30 ATIVIDADE B-3.27 MONTAGEM DOS CENÁRIOS S PA PA PA PA PR PA

TAREFA B-3.27.1 APLICAÇÃO DOS INDICADORES PARA A SITUAÇÃO ATUAL S PA PA PA PA PR PA

TAREFA B-3.27.2 APLICAÇÃO DOS INDICADORES PARA A SITUAÇÃO FUTURA S PA PA PA PA PR PA

Item 5.3.12 – Atividade 31 

(pág. 47)
ATIVIDADE B-3.28 ESTIMATIVA DE FATORES DE CRESCIMENTO S PA PA PA PA PA PR PA

Item 5.3.12 – Atividade 32 

(pág. 47)
ATIVIDADE B-3.29 GERAÇÃO DE MATRIZES ORIGEM / DESTINO FUTURAS S PA PA PA PA PR PA

Item 5.3.12 – Atividade 33 

(págs. 47 e 48)
ATIVIDADE B-3.30 SIMULAÇÃO DE DESEMPENHO DA MOBILIDADE S PA PA PA PA PR PA

Item 6.1 – pág. 56 ATIVIDADE B-3.31 ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO 3.4 (P6) S PA PA PR PA PA PA PA PA

Item 6.1 – pág. 57 ATIVIDADE B-3.32 REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO PRESENCIAL DO RELATÓRIO 3.4 (P6) PR PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA

Item 5.4 – pág. 49 ATIVIDADE B-4.1 AVALIAÇÃO TÉCNICA DO IMPACTO NA OPERAÇAO DE TRÂNSITO DAS PROPOSTAS S PR PA PA PA

Item 5.4 – pág. 49 ATIVIDADE B-4.2 AVALIAÇÃO BÁSICA DO IMPACTO AMBIENTAL E URBANO COM BASE NA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL S PA PA PR PA PA PA

Item 5.4 – pág. 50 ATIVIDADE B-4.3 AVALIAÇÃO ECONÔMICA BÁSICA S PR PA PA PA PA

Item 5.4 – pág. 50 ATIVIDADE B-4.4 PRÉ-SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS PROPOSTAS S PA PA PA PA PA PA PR PA

Item 5.4 – pág. 50 TAREFA B-4.4.1 AVALIAÇÃO MULTICRITÉRIO DAS ALTERNATIVAS SOB OS ASPECTOS TÉCNICOS, ECONÔMICOS, POLÍTICOS E SOCIAIS S PA PA PR PA PA PA PA PA PA

TAREFA B-4.4.2 PRIORIZAÇÃO DE AÇÕES CONCORRENTES PELA MESMA ÁREA OU PELOS MESMOS RECURSOS FÍSICOS OU FINANCEIROS S PA PR PA PA PA PA PA PA PA

TAREFA B-4.4.3 ELABORAÇÃO DE MATRIZES DE PRIORIZAÇÃO DAS PROPOSTAS (P-l) S PA PA PA PA PA PA PR PA

TAREFA B-4.4.4 ELABORAÇÃO DAS FICHAS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS (P-m) S PA PA PA PA PA PA PR PA

ATIVIDADE B-4.5 AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE AS PROPOSTAS S PA PA PA PR PA PA PA PA PA PA PA PA

TAREFA B-4.5.1 PREPARAÇÃO E REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE AS PROPOSTAS S PA PA PR PA PA PA PA PA PA PA PA

TAREFA B-4.5.2 COLETA DOS COMENTÁRIOS E PONDERAÇÕES SOBRE AS PROPOSTAS S PA PA PR PA PA PA PA

TAREFA B-4.5.3 ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA DAS PROPOSTAS (P-n) S PA PA PR PA PA PA PA

Item 5.4 – Atividade 34 ATIVIDADE B-4.6 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E FERRAMENTAS DE PLANEJAMENTO S PR PA PA PA PA PA PA

Atividade 34 (pág.50) TAREFA B-4.6.1 DEFINIÇÃO DE MÉTODOS DE TOMADA DE DECISÃO PARA ESCOLHA DO CONJUNTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E DAS FERRAMENTAS DE PLANEJAMENTO S PR PA PA PA PA PA PA

TAREFA B-4.6.2 DEFINIÇÃO DE MÉTODOS DE TOMADA DE DECISÃO PARA ESCOLHA DAS PROPOSTAS E INVESTIMENTOS QUE SERÃO INCORPORADAS AO PDMU S PR PA PA PA PA PA PA

TAREFA B-4.6.3 MODELAGEM DE OPINIÕES DISTINTAS, AVALIANDO VANTAGENS E DESVANTAGENS DAS PROPOSTAS, COM O APOIO DE TÉCNICAS COMPUTACIONAIS S PR PA PA PA PA PA PA

Item 5.4.1 – Atividade 35 ATIVIDADE B-4.7 PLANO DE GESTÃO DE DEMANDA S PA PA PA PR

Item 5.4.2 – págs. 51 e 52 ATIVIDADE B-4.8 PLANO DE GESTÃO E MELHORIA DA OFERTA S PA PA PA PR

Item 5.4.2 – Atividade 36 ATIVIDADE B-4.9 CIRCULAÇÃO DE PESSOAS A PÉ S PA PR PA PA

Item 5.4.2 – Atividade 37 ATIVIDADE B-4.10 CIRCULAÇÃO DE BICICLETAS S PA PA PA PR

Item 5.4.2 – Atividade 38 ATIVIDADE B-4.11 TRANSPORTE MOTORIZADO INDIVIDUAL S PA PA PA PR

Item 5.4.2 – Atividade 39 ATIVIDADE B-4.12 LOGÍSTICA URBANA S PA PA PA PR

Item 5.4.2 – Atividade 40 ATIVIDADE B-4.13 SEGURANÇA VIÁRIA S PA PA PA PR

Item 5.4.2 – Atividade 41 ATIVIDADE B-4.14 TRANSPORTE DE PASSAGEIROS S PA PA PA PR

Item 5.4.2 – Atividade 42 ATIVIDADE B-4.15 PLANO DE IMPLANTAÇÃO, GESTÃO E MONITORAMENTO S PA PA PA PA PA PR

TAREFA B-4.15.1 ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO (P-o) S PA PA PA PA PA PR

TAREFA B-4.15.2 ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE INVESTIMENTOS (P-p) S PA PA PA PA PA PR

TAREFA B-4.15.3 ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO (P-q) S PA PA PA PA PA PR

PR - Principal Responsável

PA - Participa da Atividade

S - Supervisiona

Planejamento Urbano Simulação e Cenários

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

NOME FASE

ITEM REFERENTE 

AO TERMO DE 

REFERÊNCIA DO 

EDITAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO

A
ss

es
so

ri
a

Apoio Administrativo Pesquisas de Campo

Formato proposto 

pelo Consórcio 

(atendimento ao solicitado na 

Atividade 4 – pág. 24)

Proposta Consórcio

Proposta Consórcio 

(atendimento ao solicitado na 

Atividade 42)

MACROATIVIDADE B - 

ATIVIDADES CONTRATUAIS

FASE B.3 -  DIAGNÓSTICO E 

PROGNÓSTICO

Formato proposto 

pelo Consórcio 

(atendimento ao solicitado na 

Atividade 4 – pág. 24)

FASE B.3 -  DIAGNÓSTICO E 

PROGNÓSTICO

Atividade 30 

págs. 46 e 47)

FASE B.4 - PROCESSO DE 

FORMULAÇÃO E APROVAÇÃO 

DO PLANO DE MOBILIDADE E 

ESTRATÉGIAS PARA A SUA 

IMPLEMENTAÇÃO

Proposta Consórcio
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ATIVIDADE B-4.16 AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PMDU DA MICRORREGIÃO DE JOÃO PESSOA S PA PA PA PR PA PA PA PA PA PA PA PA

TAREFA B-4.16.1 ELABORAÇÃO DA APRESENTAÇÃO BÁSICA PARA A AUDIÊNCIA DO PMDU (P-r) S PA PA PR PA PA PA PA PA PA PA PA

TAREFA B-4.16.2 REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PDMU S PA PA PR PA PA PA PA PA PA PA PA

TAREFA B-4.16.3 COLETA E ANÁLISE DAS CONSIDERAÇÕES DA POPULAÇÃO SOBRE O PDMU, EM CONJUNTO COM A CONTRATANTE S PA PA PR PA PA PA PA PA

Item 6.3 – pág. 59 ATIVIDADE B-4.17 REUNIÃO DE ANDAMENTO JUNTO À COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DA PMJP PR PA PA PA PA PA PA

Item 6.1 – pág. 56 ATIVIDADE B-4.18 ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO 4.1 (P7) S PA PA PA PR PA PA PA PA PA

Item 6.1 – pág. 57 ATIVIDADE B-4.19 REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO PRESENCIAL DO RELATÓRIO 4.1 (P7) PR PA PA PA PA PA

Item 6.2 – págs. 56 e 57 ATIVIDADE B-4.20 ELABORAÇÃO DA MINUTA DO RELATÓRIO 4.2 (P8) S PA PA PA PR PA PA

Item 6.1 – pág. 57 ATIVIDADE B-4.21 REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO PRESENCIAL DO RELATÓRIO 4.2 (P8) PR PA PA PA PA PA

ATIVIDADE B-4.22 ANÁLISE DA MINUTA DO RELATÓRIO 4.2 (P14) POR PARTE DA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS S

ATIVIDADE B-4.23 INCORPORAÇÃO DAS ANÁLISES DA SUPERVISÃO E EMISSÃO DA VERSÃO FINAL DO RELATÓRIO 4.2 (P13) S PA PA PA PR PA PA

Atividade 43 (pág.55) TAREFA B-4.23.1 ELABORAÇÃO DO PMDU APÓS A AUDIÊNCIA (P-s) S PA PR PA PA

Item 5.4.2 – Atividade 43 ATIVIDADE B-4.24 CONSOLIDAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL E DA MINUTA DO PROJETO DE LEI DO PDMU S PA PA PA PA PR PA PA

FASE B.5 - 

FORTALECIMENTO 

INSTITUCIONAL 

(TRANSFERÊNCIA DE 

CONHECIMENTO)

Proposta Consórcio ATIVIDADE B-5.1 TREINAMENTO DOS TÉCNICOS DESIGNADOS PELA PREFEITURA POR MEIO DA SISTEMÁTICA ON THE  JOB TRAINING S PA PA PA PA PA PA PR PA PA PA

Proposta Consórcio PRODUTO  (P-a ) RELATÓRIO DE MOBILIZAÇÃO PR PA PA PA PA PA

Proposta Consórcio PRODUTO (P-b) CONTROLE DE QUALIDADE PR PA PA PA PA

Item 6.1 do Termo de Referência PRODUTO 1 (P1) RELATÓRIO 1 PR PA PA PA PA

Proposta Consórcio PRODUTO (P-c) PLANO DE COMUNICAÇÃO E INTERAÇÃO SOCIAL S PA PR PA

Proposta Consórcio PRODUTO (P-d) PANORAMA PRELIMINAR DA MOBILIDADE NA MICRORREGIÃO DE JOÃO PESSOA S PA PA PR PA PA PA

Proposta Consórcio PRODUTO (P-e) RELATÓRIO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA S PA PR PA PA PA PA

Proposta Consórcio PRODUTO (P-f) RELATÓRIO DE WORKSHOP S PA PR PA PA PA PA

Item 6.1 do Termo de Referência PRODUTO 2 (P2) RELATÓRIO 2 S PA PR PA PA PA PA

Item 6.1 do Termo de Referência PRODUTO 3 (P3) RELATÓRIO 3.1 S PA PA PA PR PA

Item 6.1 do Termo de Referência PRODUTO 4 (P4) RELATÓRIO 3.2 S PA PA PA PR PA PA PA

Proposta Consórcio PRODUTO (P-g) RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO, APLICAÇÃO, METODOLOGIA DE APLICAÇÃO DE PESQUISAS DE MOBILIDADE S PA PA PA PR PA

Proposta Consórcio PRODUTO (P-h) MODELO DE DISTRIBUIÇÃO MODAL S PA PA PR

Item 6.1 do Termo de Referência PRODUTO 5 (P5) RELATÓRIO 3.3 S PR PA

Proposta Consórcio PRODUTO (P-i) PROSPECTO COM A ANÁLISE E CARACTERIZAÇÃO DA DEMANDA DE TRANSPORTE DA MIICRORREGIÃO DE JOÃO PESSOA S PA PA PR PA PA

Proposta Consórcio PRODUTO (P-j) MAPAS DE ACESSIBILIDADE (OPEN SOURCE) S PA PA PA PR PA

Proposta Consórcio PRODUTO (P-k) RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA DO DIAGNÓSTICO DA MOBILIDADE S PA PA PR PA PA PA PA

Item 6.1 do Termo de Referência PRODUTO 6 (P6) RELATÓRIO 3.4 S PA PA PR PA PA PA PA PA

Proposta Consórcio PRODUTO (P-l) MATRIZES DE PRIORIZAÇÃO DAS PROPOSTAS S PA PA PA PA PA PA PR PA

Proposta Consórcio PRODUTO (P-m) FICHAS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS S PA PA PA PA PA PA PR PA

Proposta Consórcio PRODUTO (P-n) RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DAS PROPOSTAS S PA PA PR PA PA PA PA

Proposta Consórcio PRODUTO (P-o) PLANO DE AÇÃO S PA PA PA PA PA PR

Proposta Consórcio PRODUTO (P-p) PLANOS DE INVESTIMENTOS S PA PA PA PA PA PR

Proposta Consórcio PRODUTO (P-q) PROGRAMA DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO S PA PA PA PA PA PR

Proposta Consórcio PRODUTO (P-r) APRESENTAÇÃO BÁSICA PARA A AUDIÊNCIA DO PDMU S PA PA PR PA PA PA PA PA PA PA PA

Item 6.1 do Termo de Referência PRODUTO 7 (P7) RELATÓRIO 4.1 S PA PA PA PR PA PA PA PA PA

Item 6.1 do Termo de Referência PRODUTO 8 (P8) RELATÓRIO 4.2 S PA PA PA PR PA PA

Proposta Consórcio PRODUTO (P-s) PDMU APÓS A AUDIÊNCIA S PA PR PA PA

PR - Principal Responsável

PA - Participa da Atividade

S - Supervisiona

Planejamento Urbano Simulação e Cenários

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

NOME FASE

ITEM REFERENTE 

AO TERMO DE 

REFERÊNCIA DO 

EDITAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO

A
ss

es
so

ri
a

Apoio Administrativo Pesquisas de Campo

ATIVIDADE DESEMPENHADA PELA PMJP

MACROATIVIDADE C - 

PRODUTOS

            Atividades com Participação social

MACROATIVIDADE B - 

ATIVIDADES CONTRATUAIS

FASE B.4 - PROCESSO DE 

FORMULAÇÃO E 

APROVAÇÃO DO PLANO DE 

MOBILIDADE E ESTRATÉGIAS 

PARA A SUA 

IMPLEMENTAÇÃO

Formato proposto 

pelo Consórcio 

(atendimento ao solicitado na 

Atividade 4 – pág. 24)

Item 6.2 – pág. 57
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3.3 Recursos Tecnológicos e Capacidade da Empresa  

A área de negócio Engenharia e Tecnologia das Empresas Concremat é certificada há 14 anos na 
norma ABNT NBR ISO 9001:2008 dentro do escopo estudos, projeto, gerenciamento, fiscalização 
e supervisão de empreendimentos. Possui um Sistema de Gestão de Qualidade sólido, baseado 
numa política da qualidade focada na satisfação de nossos clientes e na melhoria contínua de 
nossos processos, utilizando metodologias e procedimentos para planejamento, controle e 
medição do desempenho de nossas atividades. 
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3.4 Recursos materiais  

Para a execução dos serviços especializados para a elaboração do Plano Diretor de Mobilidade 
de João Pessoa - PDMU, serão alocados, pelo período correspondente à duração dos serviços, 
os equipamentos e acessórios correspondentes, veículos, e materiais especificados. Tais recursos 
serão disponibilizados aos serviços objeto deste contrato, conforme descrito resumidamente a 
seguir:  

 Todos os equipamentos serão periodicamente aferidos, para permanecerem sempre em perfeitas 
condições de uso, de modo a fornecerem informações confiáveis.  

Para execução dos serviços, serão mobilizados os recursos de informática e equipamentos 
necessários à perfeita execução dos serviços, sendo, no mínimo, disponibilizados os itens a 
seguir relacionados. 

3.4.1 Instalações Físicas das Consorciadas 

a. CONCREMAT ENGENHARIA LTDA 

A CONCREMAT possui sede no Rio de Janeiro e filiais em várias capitais do país, 
estrategicamente localizadas em nove capitais brasileiras – São Paulo, Belo Horizonte, Vitória, 
Brasília, Fortaleza, Recife, Salvador, Manaus e Porto Alegre e desde já, coloca suas instalações 
em outros estados à disposição da SEMOB, no caso de necessidade de apoio para reuniões e 
outras atividades externas, estando o escritório do Recife designado para proporcionar total apoio 
para o atendimento a esse Contrato. 

Além disso, para otimizar a logística de operação e, em decorrência, a qualidade dos serviços 
especializados contratados, serão mantidos escritórios de campo específicos ao Empreendimento, 
no local do desenvolvimento dos serviços, ou região, o mais próximo possível do centro de 
gravidade das frentes de serviço mais importantes, com a utilização de instalações temporárias de 
imóveis locais, dotados dos equipamentos e mobiliários necessários à perfeita prestação dos 
serviços objeto desta licitação. Serão convenientemente dimensionadas, dotadas de ar 
condicionado, garantindo adequadas condições de segurança, organização e conforto. 

b. COMAP 

A Comap Consultoria, Marketing, Planejamento e Representações Ltda., inscrita no C.N.P.J.: 
65.010.415/0001-91, possui sede em São Paulo na Avenida Vieira de Carvalho, n° 40 – 1° andar 
– República – São Paulo/SP com aproximadamente 359m². 

A empresa tem três filiais: 

 Filial Paraibuna – Avenida São José, n° 361 – Centro – Paraibuna/SP com aproximadamente 
100m²; 

 Filial Curitiba – Rua Ébano Pereira, n° 44, conjunto 601 – Curitiba/PR com aproximadamente 
300m²; 

 Filial Candeias – Rua Marechal Hermes, n° 15 – Candeias/BA com aproximadamente 200m². 

c. SISTRAN ENGENHARIA LTDA 

A SISTRAN possui sede em São Paulo e não possui filiais e/ou representantes fora de sua sede. 
Está sediada na Rua Santa Isabel nº 160 – conj. 35 – 3º andar - CEP 01221-010 – Vila Buarque - 
São Paulo – SP. Possui as seguintes instalações: 

 Escritório com 1.223,79 m2; 

 74 estações de trabalho, informatizadas; 

 Central Telefônica com 29 ramais; 

 Acesso Internet Banda Larga; 

 04 veículos para trabalhos de campo; 
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 Recursos de Informática e Impressão; 

 Acesso a Redes Wi-Fi e GPRS. 

3.4.2 Materiais, equipamentos e softwares 

Para execução dos serviços serão mobilizados os recursos de informática e equipamentos 
necessários à perfeita execução destes, estando os itens relacionados nas Tabelas 1 a 3 
disponíveis para a realização das atividades. 

a. CONCREMAT ENGENHARIA LTDA 

Tabela 1: Materiais, equipamentos e softwares da Concremat 

CATEGORIA ITEM QUANT.

Acesso à Internet (Banda larga) 1

Acesso à Internet via rede telefônica móvel 2

Linha Telefônica Fixa e Ramais 3/6

Linha Telefônica Móvel 10

Aparelhos de FAX (equipamento multifuncional) 1

Microcomputador Desktop, 2,13 GHz, RAM 4GB, HD 500 GB, Tela LED 17” 8

Microcomputador Laptop, 2,13 GHz, RAM 4GB, HD 500 GB, Tela LED 15” 2

Impressora Jato de Tinta A3 1

Impressora Multifuncional Jato de Tinta A4 1

Impressora Laser Color Multifuncional A4 1

Impressora Laser Color Multifuncional A3, inclusive copiadora (compartilhada) 1

Plotter Jato de Tinta (compartilhado) 1

Encadernadora (compartilhada) 2

Equipamentos Gerais de Reprografia e Encadernação terceirizados (copiadora

externa conveniada)
1

Sistema Operacional – Windows 10

Editor de Textos – Word 10

Planilha Eletrônica – Excel 11

Editor de Apresentação de Slides – Power Point 11

Processamento e Controle Topográfico – Topograph 1

Editor de Desenhos e Projetos – AutoCAD 1

Gerenciador de Projetos – MS Project 1

Editor Gráfico – Corel Draw 1

Outros programas de domínio público e/ou de propriedade da CONCREMAT vários

Estação Total 1

Nível Geométrico 1

Conjunto de Acessórios 1

Máquina Fotográfica Digital – 10 MP 2

GPS 2

Outros Equipamentos Diversos vários

Softwares

Equipamentos 

Diversos

Recursos de 

Comunicação

Equipamentos de 

Informática e 

Reprografia 

Equipamentos de 

Topografia

 

Fonte: Consórcio Concremat/Comap/Sistran, 2017. 
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b. COMAP 

Tabela 2: Materiais, equipamentos e softwares da Comap 

Equipamentos Marca Quantidade

Barracas Stall up 20

Coletes Reflexivos 492

Computador Core 13 30

Contadores Abraf 388

Escritório Vieira de Carvalho 359 m²

Fita asfáltica Derby Rubber 17

GPS Garmin 7

GPS Montana 4

Impressoras Kyocera 4

Inversor Carkit 6

Ipad Apple Ipad 2 18

Linhas de telefone Vivo - Fixa 10

Linhas de telefone Vivo - Móvel 16

Luminárias de auto Interneed 8

Mangueira 17

Metrocount Metrocount 18

Notebook Dell 9

Prancheta com contador Acrimet 97

Prancheta lisa Souza 241

Servidor Dell T110 2

Servidor Quad Core 3

Servidor Dell NX3200 (Storage) 1

Tablet Samsung Galaxy Tab 3 50

Trena digital Ferton 6

Veículo Konibi 2

Veículo Spin 1  

Fonte: Consórcio Concremat/Comap/Sistran, 2017. 

 

c. SISTRAN ENGENHARIA LTDA 

Tabela 3: Materiais, equipamentos e softwares da Sistran  

Material Tipo de Equipamento Quantidade CPU - GHZ Tipo RAM HD Monitor

1 Servidor Storage 8 GB 30 TB

1 Servidor Storage 12 GB 48 TB

4 Servidor CORE I5 32GB 8TB

117 Intel CORE i5 16 GB 1 TB

18 Monitores 19"

144 Monitores 23"

5 Televisores 55"

1 ATHON 2 GB 320 GB 15"

4 Dell CORE i5 8 GB 500 GB 14"

Equipamentos de 

Informática

Microcomputadores

Monitores

Notebook
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Material Tipo de Equipamento Quantidade Tipo Modelo ou Modelo Característica

Software Específico de 

Simulação
1 EMME Versão 4

Específico para 

simulação

1 Plotter HP 500 42" A0

1 Plotter HP T610 24" A1

2 Plotter HP 1300 44" A0

1 HP M1120 MFP P&B LASER A4

5 MFP Laser colorida KYOCERA TASKALFA A4/A3/SCANNER

1 Laser P&B Canon 1025 A4/SCANNER

2 Câmera Digital SONY 7.2 MP

5 Câmera Digital PANASONIC 12 MP

1 Trena Eletrônica LASER

1 SPEEDY 100 Mbps

1 Link dedicado 10 Mbps

6 SWITCHS 48 portas

4 SWITCHS 24 portas

3 Nobreak APC

3 GPS GARMIN com câmera

2 Modem VIVO 3G 1 Mbps

100 Estabilizadores 1,0 KVA

Internet + Periféricos

Equipamentos de 

Informática

Impressão

Fotografia

 

Fonte: Consórcio Concremat/Comap/Sistran, 2017. 
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