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1 Apresentação 

O Relatório Final 05 – Plano de Implantação, Gestão e Monitoramento faz parte do contrato originado 
no processo 2011/104261, com a concorrência internacional no 01/2011 e contrato no 16/2012. Este 
contrato é desenvolvido em parceria com o Banco Mundial, através do projeto no BR-T1166, 
empréstimo ATN/OC-12415-BR – SDP N0001. 

O relatório está estruturado em três capítulos: Apresentação, Plano de Implantação, Plano de Gestão e 
Monitoramento. 

O Capítulo 2 – Plano de Implantação apresenta um resumo do Programa de Melhoria do Transporte 
Coletivo e a estratégia de implantação proposta. 

O Capítulo 3 – Plano de Gestão e Monitoramento apresenta o modelo proposto para relacionamento 
com os usuários, o sistema proposto para a bilhetagem eletrônica e o sistema de proposto de controle 
da qualidade. 
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2 Plano de Implantação 

2.1 Resumo do Programa de Melhoria do Transporte Coletivo 

Considerando os resultados do diagnóstico do serviço de transporte coletivo, dos levantamentos 
realizados e das projeções do prognóstico para as próximas décadas, a Prefeitura Municipal de João 
Pessoa, através da SEMOB, elaborou um Programa de Melhoria do Transporte Coletivo. Tal programa 
constitui o marco referencial para a implantação de um amplo conjunto de mudanças no transporte 
coletivo da cidade, envolvendo aspectos operacionais, de infraestrutura, tecnológicos e de serviços 
associados. A viabilização deste programa depende de ações públicas, por meio de investimentos 
diretos, e ações privadas das concessionárias do serviço. 

Este programa está estabelecido com quatro linhas de atuação, a saber: 

1. Rede e oferta do serviço; 

2. Infraestrutura (Corredores, Terminais e Estações); 

3. Veículos/Frota; 

4. Sistema de Monitoramento e Controle da Operação do Transporte Coletivo – SMTC. 

2.1.1 Rede e oferta do serviço 

Conforme detalhado no Relatório Final 04 – Diretrizes e Programa de Melhoria, foi desenvolvida uma 
rede alternativa para o sistema de transporte coletivo de João Pessoa prevendo a adoção de um sistema 
tronco-alimentado de linhas. 

Um sistema tronco-alimentado constitui-se numa forma de organização da rede de transporte onde se 
procura concentrar demandas distribuídas (representada pelo atendimento dos bairros periféricos) em 
um local, visando sua distribuição através de linhas com demanda mais concentrada, portanto, 
potencializando o uso de veículos com maior capacidade de transporte e permitindo a organização do 
atendimento dos polos de atração com um menor número de linhas e oferta regularizada. 

Além disso, um sistema tronco-alimentado permite a concentração de demanda de forma a tornar 
viável o atendimento de destinos secundários, oferecendo para todos os bairros da região de captação 
do terminal um leque maior de destinos. 

No caso de João Pessoa foi adotado o modelo denominado “concentrador e difusor”, contando com 
integrações distribuídas no corredor. 

Neste modelo, o sistema tronco-alimentado concentra a demanda para uma ligação principal, porém, 
são criadas outras opções, além do atendimento ao eixo radial, na forma de ligações intersetoriais. 
Assim, o terminal passa a ter uma função de difusão da demanda, servindo como ponto de conexão e 
entrelaçamento da rede de linhas.  

A rede proposta prevê a implantação de cinco terminais de integração e a adoção de corredores de 
ônibus junto ao canteiro central em três eixos viários, sendo dois radiais (Av. Cruz das Armas e ligação 
Mangabeiras – Centro) e um perimetral (Av. Pres. Epitácio Pessoa). 

São três terminais de integração na região sul, um terminal na área central e um na região norte. 

A rede de linhas atual, composta por 85 linhas (61 radiais, 15 circulares, 7 diametrais e 2 alimentadoras), 
passará na rede proposta para 67 linhas, sendo 32 alimentadoras, 21 troncais e 14 remanescentes. Os 
detalhes da rede proposta estão apresentados no Relatório Final 04 – Diretrizes e Programa de 
Melhoria. 
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A figura a seguir mostra a rede proposta. 

Figura 1 – Rede proposta 

  

 

Em relação ao carregamento observado nas simulações, a rede proposta apresenta menor utilização 
relativa dos corredores radiais, até em função da adoção de veículos de maior capacidade nas linhas 
troncais (articulados), e menor utilização das vias da Área Central, em função da criação de ligações 
perimetrais sem passagem pela região.  

A tabela a seguir mostra o carregamento da rede em ônibus/hora, apontando as diferenças entre a rede 
atual e a rede proposta no ano de 2012. Como pode ser visto, a redução de frequência varia de 30 a 
60%, com redução em torno de 50% em regiões importantes, como a Área Central. 

Tabela 1 – Carregamento ônibus/hora em pontos específicos – comparação rede atual x rede proposta (2012) 

Local Rede Atual Rede Proposta % 

Av. Cruz das Armas 84 47 -44% 

Rua 2 de Fevereiro 35 18 -49% 

Av. Vasco da Gama 118 65 -45% 

Rua João Rodrigues Alves/Rua Walfredo M. Brandão 57 38 -33% 

Via Expressa Padre Zé/Av. Pres. Castelo Branco 54 19 -65% 

Av. Pres. Epitácio Pessoa 97 56 -42% 

Av. Pres. Tancredo Neves/Av. Mandacaru 34 16 -53% 

Rua Miguel Couto/Rua da Areia/Rua Cardoso Vieira 233 103 -56% 

 

A tabela seguir mostra o carregamento da rede em ônibus/hora, apontando as diferenças entre a rede 
atual e a rede proposta no ano de 2032. Da mesma forma que no caso da simulação de demanda para 
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2012, a rede proposta implica numa redução de carregamento variando entre 30 e 60%, também com 
especial destaque para a Área Central, com redução de 60%. 

Tabela 2 – Carregamento ônibus/hora em pontos específicos – comparação rede atual x rede proposta (2032) 

Local Rede Atual Rede Proposta % 

Av. Cruz das Armas 97 52 -46% 

Rua 2 de Fevereiro 41 15 -63% 

Av. Vasco da Gama 137 67 -51% 

Rua João Rodrigues Alves/Rua Walfredo M. Brandão 66 43 -35% 

Via Expressa Padre Zé/Av. Pres. Castelo Branco 62 24 -61% 

Av. Pres. Epitácio Pessoa 119 60 -50% 

Av. Pres. Tancredo Neves/Av. Mandacaru 39 18 -54% 

Rua Miguel Couto/Rua da Areia/Rua Cardoso Vieira 269 106 -61% 

 

2.1.2 Infraestrutura 

O Programa de Melhoria da Oferta do Transporte Coletivo de João Pessoa prevê a construção de cinco 
terminais de integração e o tratamento em quatro corredores viários para a priorização dos ônibus no 
sistema viário, com diferentes graus de intervenção. A tabela a seguir mostra a extensão por tipo de 
tratamento para os quatro corredores. 

Tabela 3 – Tratamento por tipo e por corredor (km) 

Corredor Canteiro Central Porta Esquerda Porta Direita Total 

Cruz das Armas 3,76 1,41 1,25 6,42 

Dois de Fevereiro - - 8,17 8,17 

Pedro II 6,30 - 1,58 7,88 

Epitácio Pessoa 3,70 - - 3,70 

 

A infraestrutura proposta será apresentada por corredor. 

2.1.2.1 Corredor Cruz das Armas 

O corredor Cruz das Armas conta com um terminal de integração de captação (Terminal Cruz das 
Armas), um terminal de articulação central (Terminal Metropolitano), além de receber linhas com 
ligação com os demais terminais (Terminal Dois de Fevereiro, Terminal Pedro II e Terminal Aeroclube). 

O traçado do corredor utiliza o leito da Av. Cruz das Armas desde a BR-230 até o binário representado 
pelas vias Vasco da Gama e Aderbal Piragibe. 

O texto a seguir mostra as principais características que serão adotadas no Corredor Cruz das Armas. 

2.1.2.1.1 Trecho 1 – Terminal Cruz das Armas – Av. Cel. Adolfo Massa 

• Premissas consideradas para o trecho: 

o Trecho será “duplicado” conforme projeto do DER/PB; 

o Será viabilizado um sistema viário com a função de apoio lateral para o tráfego geral, a 

fim de aliviar a utilização da faixa única remanescente na Av. Cruz das Armas; 

o O corredor de ônibus será implantado junto a faixa da esquerda, com paradas no 

canteiro central; 
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o Prevista a implantação de pavimento rígido na faixa da esquerda, a ser utilizada pelos 

ônibus; 

o Prevista a frezagem e o racapeamento asfáltico da faixa remanescente (a direita). 

• Localização das paradas (sentido Sul-Norte) 

o CA01: em frente ao Mercado Público de Oitizeiro; 

o CA02: entre a Avenida Ana Nery e a Rua Aristides Villar; 

o CA03: entre a Rua São Benedito e a Rua Inácio de Melo. 

2.1.2.1.2 Trecho 2 – Av. Cel. Adolfo Massa – Av. Vasco da Gama/Av. Aderbal Pirangibe 

• Premissas consideradas para o trecho: 

o Será viabilizado um sistema viário com a função de apoio lateral para o tráfego geral, a 

fim de aliviar a utilização da faixa única remanescente na Av. Cruz das Armas; 

o O corredor de ônibus será implantado junto a faixa da esquerda, com paradas no 

canteiro central; 

o Prevista a implantação de pavimento rígido na faixa da esquerda, a ser utilizada pelos 

ônibus; 

o Prevista a frezagem e o racapeamento asfáltico da faixa remanescente (a direita). 

• Localização das paradas (sentido Sul-Norte) 

o CA04: entre a Avenida Pedro Alexandrino e a Rua Deputado José Tavares, em frente ao 

cemitério; 

o CA05: próximo à Avenida Engenheiro Retumba, em frente ao Hospital Frei Damião. A 

localização da estação é no canteiro central, onde existe um retorno. Este retorno deve 

ser substituído pelos loops de quadra, com apoio das vias paralelas, presente nas duas 

direções da Avenida Cruz das Armas; 

o CA06: entre a Av. Des. Novais e a Av. Xavier Júnior; 

o CA07: entre a Av. Silva Mariz e a Av. Buenos Ayres, em frente à parada de ônibus 

existente. Esta parada atenderá ao Mercado Sindolfo Freire, localizado a 1 quadra de 

distância. Nesta quadra há um pequeno recuo das construções do lado leste da avenida, 

que poderá ser desapropriado para a implantação da parada; 

o CA08: localizada na Praça Gen. Lavanery Wanderley, em frente ao Batalhão de 

Infantaria. Esta parada atenderá à clínica localizada a 1 quadra de distância; 

o CA09: localizada na praça esquina com a Av. Joaquim Hardman. Nesta parada, deve-se 

avaliar o desvio do fluxo de automóveis no sentido bairro-centro para o lado externo da 

praça, formado pela Avenida Joaquim Hardman e a Rua Seráfico Nóbrega, de forma que 

a Avenida Cruz das Armas seja exclusiva para a parada dos ônibus. 

2.1.2.1.3 Trecho 3 – Av. Vasco da Gama 

• Premissas consideradas para o trecho: 

o O corredor de ônibus será implantado junto a faixa da direita, com paradas no lado 

direito, ou na faixa central, com paradas também na faixa central; 

o Prevista a implantação de pavimento rígido na faixa a ser utilizada pelos ônibus; 

o Prevista a frezagem e o racapeamento asfáltico das faixas remanescentes. 
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• Localização das paradas (sentido Sul-Norte) 

o CA10A (Sentido Bairro-Centro): localizada na Avenida Vasco da Gama, entre a Avenida 

Primeiro de Maio e a Rua Prof. Oswaldo Pessoa. Esta parada atenderá vários pólos de 

geração de viagens, como a Igreja do Rosário, a Casa da Cidadania, o Centro 

Administrativo Estadual e o Cefet;  

o CA11A: localizada na Avenida Vasco da Gama, entre a Av. Mazimiamo Machado e a Av. 

Sen. João Lira. Esta parada atenderá ao Centro de Saúde de Jaguaribe. 

2.1.2.1.4 Trecho 4 – Av. Aderbal Piragibe 

Recomenda-se a passagem do corredor Cruz das Armas para as seguintes vias: Rua Diogo Velho, Avenida 
Monsenhor Almeida e Avenida Aderbal Piragibe. Nestas avenidas, a ocupação urbana é mais dinâmica 
do que na Rua das Trincheiras, que possui um perfil predominantemente residencial. Além disso, as 
calçadas na Rua das Trincheiras são extremamente estreitas, de forma que é mais difícil o tratamento 
dos pontos de paradas. 

• Premissas consideradas para o trecho: 

o O corredor de ônibus será implantado junto a faixa da direita, com paradas no lado 

direito, ou na faixa central, com paradas também na faixa central; 

o Prevista a implantação de pavimento rígido na faixa a ser utilizada pelos ônibus; 

o Prevista a frezagem e o racapeamento asfáltico das faixas remanescentes. 

• Localização das paradas (sentido Sul-Norte) 

o CA10B Recomenda-se uma parada com pagamento de tarifa pré-paga em frente à praça 

do Centro Administrativo, que deve possuir um forte movimento por causa dos vários 

pólos geradores de viagens localizados na região de influência. Para o retorno à Avenida 

Cruz das Armas, os ônibus podem utilizar a Avenida Doze de Outubro, que deve ter o 

fluxo de automóveis invertido (atualmente em mão inglesa);  

o CA11B: localizada na Avenida Aderbal Piragibe, entre a Av. Mazimiano Machado e a Av. 

Sen. João Lira. Esta parada atenderá ao Centro de Saúde de Jaguaribe. 

O terreno do Terminal Cruz das Armas se localiza no entroncamento da BR-230 com a Avenida Cruz das 
Armas, conforme figura abaixo. 

Figura 2 – Localização do Terminal Cruz das Armas 
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O Terminal Cruz das Armas tem previsão de operar 18 linhas, sendo 12 alimentadoras e seis troncais. 

Considerando a simulação de demanda para o ano horizonte de projeto (2032), o Terminal Cruz das 
Armas possui uma estimativa de 141 viagens na hora pico, sendo 78 nas linhas alimentadoras e 63 nas 
linhas troncais. Para esta operação estão previstos 187 veículos, sendo 88 nas linhas alimentadoras e 99 
nas linhas troncais. A tipologia de frota aponta que 40% do total serão veículos do tipo articulado e 13% 
dos veículos serão do tipo Padron, compondo a frota das linhas troncais, enquanto 36% da frota serão 
de Convencionais, 3% de Encurtados e 7% de micro-ônibus, compondo a frota das linhas alimentadoras. 

A tabela a seguir mostra um resumo dos itens de dimensionamento mínimo para o Terminal Cruz das 
Armas, com valores estimados para o ano horizonte de 2032 e também para a demanda atual (2012). 

Conforme pode ser visto, este terminal precisará de cerca de 400 metros de plataforma e área total de 
10,3 mil metros quadrados. 

Tabela 4 – Resumo de infraestrutura prevista para o Terminal Cruz das Armas 

Item de dimensionamento Unidade 2012 2032 

Extensão de plataforma útil m 371 401 

Extensão de plataforma total m 371 401 

Vagas em mangueira vagas 53 65 

Plataforma m2 2.226 2.406 

Pista m2 2.597 2.807 

Mangueira m2 2.862 3.510 

Acessos m2 1.447 1.564 

Cobertura total m2 3.525 3.810 

Edificações m2 500 500 

Terreno m2 9.132 10.287 

 

2.1.2.2 Corredor Dois de Fevereiro 

O corredor Dois de Fevereiro conta com um terminal de integração de captação (Terminal Dois de 
Fevereiro), um terminal de articulação central (Terminal Metropolitano), além de receber linhas com 
ligação com os demais terminais (Terminal Cruz das Armas, Terminal Pedro II e Terminal Aeroclube). 

O Corredor Dois de Fevereiro utiliza um sistema viário muito restrito, sem possibilidade de grandes 
intervenções viárias de duplicação de vias e de desapropriação e com um baixo fluxo de ônibus nas 
horas de pico. Por isso, recomendamos o tratamento deste corredor como faixa preferencial à direita 
para os ônibus. 

O tratamento de via preferencial para os ônibus engloba a construção de pavimento rígido somente nas 
paradas de ônibus, a padronização dos abrigos e a implantação de semáforos inteligentes com 
priorização ao transporte coletivo. 

No seu trecho final, mais próximo ao centro, este corredor compartilha o sistema viário com o Corredor 
Cruz das Armas, já descrito anteriormente. Assim, as premissas e localização de paradas relacionadas a 
seguir referem-se apenas ao trecho entre o Terminal Dois de Fevereiro e a Av. Vasco da Gama. 

• Premissas consideradas para o Corredor Dois de Fevereiro: 

o O corredor de ônibus será implantado junto à faixa da direita, com paradas no lado 

direito; 

o Prevista a implantação de pavimento rígido somente nos pontos de parada; 

o Prevista a frezagem e o racapeamento asfáltico das faixas remanescentes. 
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• Localização das paradas 

o DF01: R. Hilton Guedes Pereira, entre a R. Morise Miranda Gusmão e a R. dos Milagres; 

o DF02A: Av. Pres. Ranieri Mazilli, próxima à R. Danilo Penha Paiva; 

o DF03A: Av. Pres. Ranieri Mazilli, próxima à R. Luzia Pedrosa; 

o DF04A: R. Horácio Trajano de Oliveira, próximo à R. Nereu Morias Coelho; 

o DF05A: R. Pres. Nereu Ramos, próximo à R. José Francisco da Silva; 

o DF06A: R. Dois de Fevereiro, próximo à R. Alípio da Cunha Machado; 

o DF07A: R. Dois de Fevereiro, próximo à R. Romeu Rangel; 

o DF08A: R. Quatorze de Julho, próximo à R. Souza Rangel; 

o DF09A: R. Quatorze de Julho, próximo à Av. Cônego Vidente Pimentel; 

o DF10A: Av. Francisco Manoel, próximo à R. Estud. José Paulo Maia Filho; 

o DF02B: Av. Pres. Ranieri Mazilli, próxima à R. Danilo Penha Paiva; 

o DF03B: Av. Pres. Ranieri Mazilli, próxima à R. Luzia Pedrosa; 

o DF04B: R. Antônio Gomes da Silveira, próximo à R. Pres. Carlos Luz; 

o DF05B: R. Antônio Gomes da Silveira, próximo à R. Pres. Nereu Ramos; 

o DF06B: R. Júlia Ribeiro, entre a R. Orlando Pereira Brito e a R. Horácio Trajano de 

Oliveira; 

o DF07B: R. Leonor Pinto de Abreu, próximo à R. Jornalista Rafael Mororó; 

o DF08B: R. Leonor Pinto de Abreu, próximo à R. Romeu Rangel; 

o DF09B: R. Dois de Fevereiro, próxima à R. Souza Rangel; 

o DF10B: R. Dois de Fevereiro, próximo à Av. Cônego Vidente Pimentel; 

o DF11B: Av. Prof. Francisco S. Rangel, próximo à R. Dr. Silvino Nóbrega; 

o DF12B: R. Frei Martinho, próximo à Av. Francisco Manoel; 

o DF13B: R. Frei Martinho, em frente ao Centro Administrativo. 

O Terminal Dois de Fevereiro fica localizado no terreno a oeste do Estádio Almeidão, com conexão ao 
novo viaduto de passagem sobre a BR-230, conforme o mapa abaixo. O novo terminal será de grande 
importância nos dias de jogos e shows no Almeidão, melhorando a acessibilidade ao estádio. 

Figura 3 – Localização do Terminal Dois de Fevereiro 
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O Terminal Dois de Fevereiro tem previsão de operar um total de 13 linhas, sendo oito alimentadoras, 
duas troncais com ponto inicial e três troncais de passagem. 

Considerando a simulação de demanda para o ano horizonte de projeto (2032), o Terminal Dois de 
Fevereiro possui uma estimativa de 100 viagens na hora pico, sendo 51 nas linhas alimentadoras e 49 
nas linhas troncais. Para esta operação estão previstos 117 veículos, sendo 55 nas linhas alimentadoras 
e 62 nas linhas troncais. A tipologia de frota aponta que 27% do total serão veículos do tipo articulado e 
26% dos veículos serão do tipo Padron, compondo a frota das linhas troncais, enquanto 37% da frota 
serão de Convencionais, 8% de Encurtados e 3% de micro-ônibus, compondo a frota das linhas 
alimentadoras. 

A tabela a seguir mostra um resumo dos itens de dimensionamento mínimo para o Terminal Dois de 
Fevereiro, com valores estimados para o ano horizonte de 2032 e também para a demanda atual (2012). 

Conforme pode ser visto, este terminal precisará de cerca de 270 metros de plataforma e área total de 
5,9 mil metros quadrados. 

Tabela 5 – Resumo de infraestrutura prevista para o Terminal Dois de Fevereiro 

Item de dimensionamento Unidade 2012 2032 

Extensão de plataforma útil m 239 269 

Extensão de plataforma total m 239 269 

Vagas em mangueira vagas 19 25 

Plataforma m2 1.434 1.614 

Pista m2 1.673 1.883 

Mangueira m2 1.026 1.350 

Acessos m2 932 1.049 

Cobertura total m2 2.271 2.556 

Edificações m2 500 500 

Terreno m2 5.065 5.896 

 

2.1.2.3 Corredor Pedro II 

O corredor Pedro II conta com um terminal de integração de captação (Terminal Pedro II), um terminal 
de articulação central (Terminal Metropolitano), além de receber linhas com ligação com os demais 
terminais (Terminal Cruz das Armas, Terminal Dois de Fevereiro e Terminal Aeroclube). 

O texto a seguir mostra as características previstas para tratamento nas vias do corredor Pedro II. 

2.1.2.3.1 Trecho 1 – Terminal Pedro II – Via Expressa Padre Zé 

• Premissas consideradas para o trecho: 

o Será viabilizado um sistema viário com a função de apoio lateral para o tráfego geral, a 

fim de aliviar a utilização da faixa única remanescente nas vias Walfredo M. 

Brandão/Bancário Sérgio Guerra/Empresário João Rodrigues Alves; 

o O corredor de ônibus será implantado junto a faixa da esquerda, com paradas no 

canteiro central; 

o Prevista a implantação de pavimento rígido na faixa da esquerda, a ser utilizada pelos 

ônibus; 

o Prevista a frezagem e o racapeamento asfáltico da faixa remanescente (a direita). 
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• Localização das paradas (sentido Sul-Norte) 

o PS01: localizada na Rua Walfredo Macedo Brandão, entre a Rua Pedro Juscelino de 

Araújo e a Rua Joaquim Pereira da Silva. Sugere-se as desapropriação de parte da 

calçada do lado Oeste da Avenida (farmácia, loja de motos) para o encaixe da estação; 

o PS02: localizada na Rua Walfredo Macedo Brandão, esquina com a Rua Inácio Ramos de 

Andrade. Deve-se eliminar o retorno existente, que será substituído pelos loops de 

quadra nas vias paralelas. O canteiro central neste trecho do corredor é bem largo, o 

que possibilita a implantação de uma estação mais generosa e com pagamento de tarifa 

pré-paga; 

o PS03: localizada em frente à Praça da Paz, no bairro dos Bancários. Esta estação atende 

ao Shopping Sul. A estação deve ser localizada no canteiro central, eliminando o retorno 

existente. Para a execução do loop de quadra, deve-se abrir uma conversão semafórica 

na esquina com a Avenida Flamboyant. Da mesma forma que a estação PS02, a boa 

largura do canteiro central permite a implantação de uma parada pré-paga. 

o PS04: localizada entre a Rua José Alexandre de Lira e a Rua Antônio Miguel Duarte. 

Sugere-se a desapropriação de uma faixa do condomínio localizado no sentido centro do 

corredor, acompanhando a desapropriação feita para encaixar o recuo para ônibus do 

ponto de parada existente. 

Em frente ao Carrefour Bancários, há um terreno vazio que deve ser desapropriado para que se alargue 
a caixa viária nesta parte do corredor. Este trecho atualmente possui congestionamento durante os 
horários de pico, pois é um ponto convergente de todo o fluxo dos bairros lindeiros ao corredor Pedro II. 
Por isso, para a implantação de faixa exclusiva de ônibus, deve-se manter mais duas faixas de rolamento 
para o automóvel em cada um dos sentidos. 

Outro conflito acontece na esquina com a Rua Esteves Gérson Carneiro da Cunha. Recomenda-se a troca 
para mão única desta rua no sentido Centro-Bairro, para evitar o conflito dos ônibus que acessam o 
corredor Pedro II. O itinerário dos ônibus deve ser modificado para acessar o corredor pela Rua Luiz A. 
Conserva. 

2.1.2.3.2 Trecho 2 – Via Expressa Padre Zé – Av. Dom Pedro II – UFPB 

• Premissas consideradas para o trecho: 

o O corredor de ônibus será implantado junto a faixa da esquerda, com paradas no 

canteiro central; 

o Prevista a implantação de pavimento rígido na faixa da esquerda, a ser utilizada pelos 

ônibus; 

o Prevista a frezagem e o racapeamento asfáltico da faixa remanescente (a direita). 

• Localização das paradas (sentido Sul-Norte) 

o PS05: localizada em frente à UFPB. Esta estação servirá de apoio à Estação PS06, que 

deverá ter um maior movimento de pessoas (atualmente esta parada possui um fluxo 

maior de pessoas); 

o PS06: localizada em frente à UFPB. Atualmente já existe uma parada com faixa exclusiva 

de ônibus no sentido centro-bairro, que deve ser reformada para que se adapte ao 

corredor de faixa esquerda. Esta parada deve ser com pagamento pré-pago, dado o 

forte movimento de embarque e desembarque de passageiros durante todo o dia. 
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2.1.2.3.3 Trecho 3 – Av. Dom Pedro II – entre Via Expressa Padre Zé e Rua José Severino Massa 

Spineli 

• Premissas consideradas para o trecho: 

o O corredor de ônibus será implantado junto a faixa da esquerda, com paradas no 

canteiro central; 

o Prevista a implantação de pavimento rígido na faixa da esquerda, a ser utilizada pelos 

ônibus; 

o Prevista a frezagem e o racapeamento asfáltico da faixa remanescente (a direita). 

• Localização das paradas (sentido Sul-Norte) 

o PS07: localizada embaixo da passarela do Ibama na Avenida Pedro II. Esta estação 

atenderá à comunidade lindeira, ao Jardim Botânico e ao Ibama. No projeto funcional 

feito pela Semob, o corredor de ônibus está localizado à direita da avenida. Recomenda-

se o posicionamento do corredor na faixa da esquerda da avenida. Para o acesso da 

estação pela passarela, é necessário projetar uma rampa de acesso e uma escada, de 

forma a permitir o acesso dos pedestres à estação. 

2.1.2.3.4 Trecho 4 – Av. Beira Rio – entre Av. Barão da Passagem e a Lagoa (Praça Sólon de Lucena) 

Durante as vistorias houve a decisão de alteração do trecho final deste corredor, com a utilização da Av. 
Beira Rio como principal via, que receberá a faixa exclusiva para os ônibus à esquerda, junto ao canteiro 
central. O binário composto pelas vias Nossa Senhora de Fátima e Dom Pedro II receberá tratamento 
dos pontos de parada com pavimento rígido somente nas paradas. 

A conexão entre a Avenida Beira Rio e a Avenida Pedro II deverá ser feita, no sentido Bairro-Centro, pela 
Avenida Barão da Passagem, e no sentido Centro-Bairro pela Avenida Rui Barbosa.  

• Premissas consideradas para o trecho: 

o O corredor de ônibus será implantado junto a faixa da esquerda, com paradas no 

canteiro central; 

o Prevista a implantação de pavimento rígido na faixa da esquerda, a ser utilizada pelos 

ônibus; 

o Prevista a frezagem e o racapeamento asfáltico da faixa remanescente (a direita). 

• Localização das paradas (sentido Sul-Norte) 

o PS14A: Av. Beira Rio, entre a Av. Dom Santinho Coutinho e a Av. Geminiano da França 

Mercês; 

o PS15: Av. Beira Rio, entre a Av. Caetano Filgueiras e a Av. Prof. Paredes; 

o PS16: Av. Beira Rio, entre a Av. Clemente Rosas e a Av. Joaquim Torres; 

o PS17: Av. Beira Rio, entre a Av. Maximiliano de Figuiredo e a R. Pereira de Silva; 

o PS14B: Av. Rui Barbosa, entre a Av. Geminiano da França Mercês e a Av. Nossa Sra. de 

Fátima. 

2.1.2.3.5 Trecho 5 – Av. Nossa Senhora da Fátima/Av. Dom Pedro II – entre Rua José Severino Massa 

Spineli e a Lagoa (Praça Sólon de Lucena) 

• Premissas consideradas para o trecho: 

o O corredor de ônibus será implantado junto a faixa da direita, com paradas a direita; 

o Prevista a implantação de pavimento rígido nos locais de ponto de parada; 

o Prevista a frezagem e o racapeamento asfáltico das faixas remanescentes (a direita). 
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• Localização das paradas (sentido Sul-Norte) 

o PS08A: R. Etelvina Macedo de Mendonça, entre a Av. Barão da Passagem e a Av. Juarez 

Távora; 

o PS09A: Av. Nossa Sra. De Fátima, entre a Av. Rui Barbosa e a Av. Pedro Batista; 

o PS10A: Av. Nossa Sra. De Fátima, entre a Av. Santa Júlia e a Av. Prof. Paredes; 

o PS11A: Av. Nossa Sra. De Fátima, entre a Av. Ariosvaldo Silva e a R. São Sebastião; 

o PS12A: Av. Camillo de Holanda, entre a Av. Gen. Bento da Gama e a R. Sandoval de 

Oliveira; 

o PS13A: Av. Camillo de Holanda, entre a Av. Maximiliano de Figueiredo e a R. Borja 

Peregrino; 

o PS08B: Av. Pedro II, entre a Av. Rui Barbosa e a Av. Pedro Batista; 

o PS09B: Av. Pedro II, entre a Av. Miguel Santa Cruz e a Av. Barão de Mamanguape; 

o PS10B: Av. Pedro II, esquina com a Av. Ariosvaldo Silva; 

o PS11B: Av. Pedro II, em frente à Secretaria de Saúde do Estado; 

o PS12B: Av. Pedro II, entre a Av. Maximiliano de Figueiredo e a R. Borja Peregrino. 

O terreno do Terminal Pedro II se localiza na Rua Walfredo M. Brandão, esquina com a Rua Marcos 
Johanes da Costa, conforme mapa abaixo. 

Figura 4 – Localização do Terminal Pedro II 

 

 

O Terminal Pedro II tem previsão de operar um total de 19 linhas, sendo 12 alimentadoras, seis troncais 
com ponto inicial e uma troncal de passagem. 

Considerando a simulação de demanda para o ano horizonte de projeto (2032), o Terminal Pedro II 
possui uma estimativa de 155 viagens na hora pico, sendo 91 nas linhas alimentadoras e 64 nas linhas 
troncais. Para esta operação estão previstos 200 veículos, sendo 108 nas linhas alimentadoras e 92 nas 
linhas troncais. A tipologia de frota aponta que 35% do total serão veículos do tipo articulado e 11% dos 
veículos serão do tipo Padron, compondo a frota das linhas troncais, enquanto 46% da frota serão de 
Convencionais, 4% de Encurtados e 4% de micro-ônibus, compondo a frota das linhas alimentadoras. 
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A tabela a seguir mostra um resumo dos itens de dimensionamento mínimo para o Terminal Pedro II, 
com valores estimados para o ano horizonte de 2032 e também para a demanda atual (2012). 

Conforme pode ser visto, este terminal precisará de cerca de 420 metros de plataforma e área total de 
10,5 mil metros quadrados. 

Tabela 6 – Resumo de infraestrutura prevista para o Terminal Pedro II 

Item de dimensionamento Unidade 2012 2032 

Extensão de plataforma útil m 379 421 

Extensão de plataforma total m 379 421 

Vagas em mangueira vagas 50 62 

Plataforma m2 2.274 2.526 

Pista m2 2.653 2.947 

Mangueira m2 2.700 3.348 

Acessos m2 1.478 1.642 

Cobertura total m2 3.601 4.000 

Edificações m2 500 500 

Terreno m2 9.105 10.463 

 

2.1.2.4 Terminal Aeroclube 

O Terminal Aeroclube tem previsão de operar um total de 16 linhas, sendo oito alimentadoras e oito 
troncais. 

Considerando a simulação de demanda para o ano horizonte de projeto (2032), o Terminal Aeroclube 
possui uma estimativa de 103 viagens na hora pico, sendo 40 nas linhas alimentadoras e 63 nas linhas 
troncais. Para esta operação estão previstos 123 veículos, sendo 29 nas linhas alimentadoras e 94 nas 
linhas troncais. A tipologia de frota aponta que 60% do total serão veículos do tipo articulado e 16% dos 
veículos serão do tipo Padron, compondo a frota das linhas troncais, enquanto 13% da frota serão de 
Convencionais e 11% de micro-ônibus, compondo a frota das linhas alimentadoras. 

A tabela a seguir mostra um resumo dos itens de dimensionamento mínimo para o Terminal Aeroclube, 
com valores estimados para o ano horizonte de 2032 e também para a demanda atual (2012). 

Conforme pode ser visto, este terminal precisará de cerca de 310 metros de plataforma e área total de 
7,9 mil metros quadrados. 

Tabela 7 – Resumo de infraestrutura prevista para o Terminal Aeroclube 

Item de dimensionamento Unidade 2012 2032 

Extensão de plataforma útil m 311 311 

Extensão de plataforma total m 311 311 

Vagas em mangueira vagas 36 43 

Plataforma m2 1.866 1.974 

Pista m2 2.177 2.303 

Mangueira m2 1.944 2.322 

Acessos m2 1.213 1.283 

Cobertura total m2 2.955 3.126 

Edificações m2 500 500 

Terreno m2 7.200 7.882 
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2.1.2.5 Terminal Metropolitano 

O Terminal Metropolitano possui a função de atendimento às demandas para o centro histórico de João 
Pessoa, articulação de diversas linhas troncais, destino de linhas remanescentes e destino de linhas 
intermunicipais. 

Como muitas das linhas remanescentes e intermunicipais possuem baixa oferta (viagens na hora pico), 
no dimensionamento deste terminal foi prevista a operação compartilhada de berços, procurando 
agregar eixos semelhantes num mesmo local de embarque/desembarque. 

O Terminal Metropolitano tem previsão de operar um total de 38 linhas, sendo 12 remanescentes 
municipais, 19 intermunicipais e sete troncais. 

Considerando a simulação de demanda para o ano horizonte de projeto (2032), o Terminal 
Metropolitano possui uma estimativa de 148 viagens na hora pico, sendo 36 nas linhas remanescentes 
municipais, 77 nas linhas intermunicipais e 35 nas linhas troncais. Para esta operação estão previstos 
166 veículos, sendo 37 nas linhas remanescentes municipais, 98 mas linhas intermunicipais e 31 nas 
linhas troncais. A tipologia de frota aponta que 5% do total serão veículos do tipo articulado e 13% dos 
veículos serão do tipo Padron, compondo a frota das linhas troncais, enquanto 66% da frota serão de 
Convencionais e 15% de micro-ônibus, compondo a frota das linhas alimentadoras. 

A tabela a seguir mostra um resumo dos itens de dimensionamento mínimo para o Terminal 
Metropolitano, com valores estimados para o ano horizonte de 2032 e também para a demanda atual 
(2012). 

Conforme pode ser visto, este terminal precisará de cerca de 460 metros de plataforma e área total de 
10,9 mil metros quadrados. 

Tabela 8 – Resumo de infraestrutura prevista para o Terminal Metropolitano 

Item de dimensionamento Unidade 2012 2032 

Extensão de plataforma útil m 428 458 

Extensão de plataforma total m 428 458 

Vagas em mangueira vagas 49 58 

Plataforma m2 2.568 2.748 

Pista m2 2.996 3.206 

Mangueira m2 2.646 3.132 

Acessos m2 1.669 1.786 

Cobertura total m2 4.066 4.351 

Edificações m2 500 500 

Terreno m2 9.879 10.872 

 

2.1.2.6 Corredor Epitácio Pessoa 

Este corredor pode ser considerado como de trecho único, pois a seção viária apresenta característica 
semelhante em toda sua extensão. 

• Premissas consideradas para o trecho: 

o O corredor deve ter estações no canteiro central, corredor central de porta esquerda; 

o Prevista a implantação de pavimento rígido na faixa da esquerda, a ser utilizada pelos 

ônibus; 

o Prevista a frezagem e o racapeamento asfáltico das faixas remanescentes (a direita); 

o O corredor não precisará de ultrapassagem, sendo necessário somente 1 faixa de 

rolamento em cada sentido para os ônibus. 
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• Localização das paradas (sentido Sul-Norte) 

o EP01: próxima à esquina da Rua Eugênio L. Neiva, em frente ao número 475 (Royal 

Trade Center); 

o EP02: próxima à esquina da Rua Maria Pessoa, em frente ao número 775; 

o EP03: em frente ao número 1.152 (Loja da Claro); 

o EP04: próxima à esquina da Avenida Maranhão, em frente ao número 1.758 

(Concessionária Nissan); 

o EP05: próxima à Avenida João V. Carneiro, em frente ao número 2.491 (Clínica 

Ortotrauma); 

o EP06: próxima à Rua João Teixeira de Carvalho (acesso à BR-230). Recomenda-se o 

redesenho dos acessos à esta rua, de forma a reduzir a velocidade de entrada dos carros 

e melhorar a travessia de pedestres; 

o EP07: próxima à Rua Prefeito José Leite, em frente ao vazio urbano. 

2.1.3 Veículos/Frota 

O modelo físico e operacional adotado na proposta de rede é o modelo tronco-alimentado, com 
secionamento de linhas em terminais de integração e a operação de linhas troncais. Uma das 
consequências mais importantes deste modelo é a possibilidade de utilização de uma gama maior de 
tipologia de frota, em função das demandas previstas para cada tipo de linha. 

Assim, a rede proposta para João Pessoa prevê a operação de veículos de maior capacidade de 
transporte nas linhas troncais, como articulados e Padron, e menor capacidade nas linhas 
alimentadoras, como convencionais e micro ônibus. 

A frota atual é composta praticamente por um único tipo de veículo, contando com 90% de veículos tipo 
Longo Pesado. 

Com a adoção da rede proposta esta composição mudará significativamente. A tabela e gráfico a seguir 
mostram a composição da frota prevista para operar a rede proposta. 

Tabela 9 – Composição da frota com a rede proposta 

Tipo de veículo 2012 % 2032 % 

Micro 51 15 66 15 

Encurtado 16 5 19 4 

Convencional 124 36 179 42 

Padron 89 26 75 17 

Articulado 69 20 92 21 

Total 349 100 431 100 
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Gráfico 1 – Perfil da frota da rede proposta em 2012 

 

 

Gráfico 2 – Perfil da frota da rede proposta em 2032 

 

 

2.1.4 Sistema de Monitoramento e Controle Operacional do Transporte Coletivo 

Neste item são apresentados os conceitos, requisitos e especificações básicas do Sistema de 
Monitoramento e Controle Operacional do Transporte Coletivo de João Pessoa.  

2.1.4.1 Entendimento global do Sistema 

O Programa de Transporte Coletivo de João Pessoa definiu como um dos eixos centrais de melhoria da 
qualidade dos serviços prestados a incorporação intensiva de recursos tecnológicos, entre eles, aqueles 
voltados ao monitoramento e controle operacional da oferta dos serviços, visando uma melhor gestão 
da operação. 

De fato, a modernização da gestão da operação, com tais recursos técnicos, é de uma importância 
singular para a eficiência e qualidade da execução dos serviços, ao proporcionar informações para uma 
melhor regularidade operacional e para o aproveitamento racional dos recursos disponibilizados para a 
prestação do serviço. 

Este sistema deverá trazer no seu bojo a implementação de novos processos de trabalho de gestão 
operacional, apoiados em informações proporcionadas por equipamentos e sistemas de processamento 
de dados. 

  

Micro
15%

Encurtado
5%

Convencional
35%

Padron
25%

Articulado
20%

Micro
15%

Encurtado
5%

Convencional
42%

Padron
17%

Articulado
21%



Consórcio Oficina – Setec International – Setec Hidrobrasileira 

RF 05 – Plano de Implantação, Gestão e Monitoramento   

19 

 

Os equipamentos e sistemas compõem-se das unidades relacionadas a seguir. 

a) Equipamentos tecnológicos: 

• Computador instalado nos ônibus; 

• Equipamento de captura de sinais GPS para localização georeferenciada da posição dos 

ônibus instalados nos ônibus e conectados ao computador de bordo; 

• Rádio-comunicador instalado nos ônibus; 

• Câmeras de captura de imagens internas e externas aos ônibus e respectivos 

equipamentos de gravação; 

• Câmeras de captura de imagens instaladas nos terminais, estações de integração de 

bairro e nos principais locais de concentração de passageiros, e necessário sistema de 

transmissão remota dos dados (CFTV). 

b) Infraestrutura: 

• Sala equipada configurada como Centro de Controle Operacional – CCO para controle da 

movimentação da frota e monitoramento das imagens do CFTV; 

• Data Center com configuração com infraestrutura de Tecnologia de Informação; 

• Centro de análise das imagens gravadas nas câmeras instaladas nos veículos; 

• Painéis de Mensagens Variáveis (PMV) com horários previstos de atendimentos nos 

pontos de embarque e desembarque e outras informações. 

c) Sistemas de processamento de dados: 

• Sistema de cadastro das informações do serviço, como linhas, itinerários, pontos de 

parada, veículos, operadores, quadros de horários etc; 

• Sistema de tratamento das informações de posição dos veículos, representação em 

mapas geográficos e sinóticos, cruzamento com os dados cadastrais, emissão de alertas 

operacionais e outras funcionalidades de apoio a ações operacionais; 

• Sistema de manutenção de bancos de dados da operação prevista e realizada, com 

funcionalidades de log de sistema, emissão de relatórios, exportação de dados, backups 

e armazenamento de dados entre outros. 

A implantação do sistema objetiva os seguintes benefícios: 

• Para os usuários: 

- Melhoria da qualidade dos serviços, em razão da regularidade da operação e da 

pontualidade no cumprimento dos quadros de horários definidos para os serviços, 

principalmente, por permitir uma regularidade em pontos intermediários do percurso, 

somente alcançável com um sistema de controle de posição e interface de informações 

com o veículo; 

- Acesso a informações abrangentes, corretas e de pronta consulta sobre os serviços que 

permitam o seu uso de forma prática. 

- Maior segurança, em razão do acompanhamento por imagens da situação a bordo dos 

ônibus e nos principais locais de concentração de passageiros. 

• Para a gestão pública: obtenção de informações sobre o cumprimento dos horários e sobre a 

regularidade da operação, que permita uma avaliação da qualidade do serviço, e um 

acompanhamento da situação da operação do serviço com maior rapidez e abrangência. 
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• Para a operação privada: maior eficiência, eficácia e efetividade do processo operacional, com 

otimização dos recursos empregados e um controle abrangente e em tempo real da situação da 

operação em campo. 

2.1.4.2 Requisitos a serem atendidos pelo sistema 

O sistema deverá ser projetado e implantado mediante uma arquitetura de sistemas e processos de 
trabalho nos níveis de atuação descritos a seguir. 

a) Captura, concentração e armazenamento de dados operacionais nos veículos da frota: 

O sistema deverá contar com equipamentos e sistemas para captura, concentração e 
armazenamento de dados operacionais instalados nos veículos com as seguintes funções: 

i. Localização automática de veículos por coordenadas espaciais; 

ii. Registro de data e hora; 

iii. Armazenamento de dados durante a operação; 

iv. Interface com outros equipamentos e ou sensores instalados no veiculo, principalmente 

com o equipamento de bilhetagem; 

v. Transmissão de dados armazenados no veículo para a CCO. 

b) Transmissão de voz, dados e imagens. 

O sistema deverá permitir: 

i. O intercâmbio de informações e voz entre o CCO e todos os ônibus, pessoal de campo e 

garagens; 

ii. A transmissão de imagens capturadas da circulação das pessoas e dos ônibus no 

ambiente dos terminais, estações de integração e locais de maior concentração de 

pessoas para o CCO; 

iii. A transmissão de informações do CCO para os PMVs dos terminais, estações de 

integração e locais de maior concentração de pessoas; 

iv. A transmissão de dados de consulta de horários reais das linhas para celulares, via SMS; 

v. A transmissão de dados de horários reais, linhas em operação etc para interface 

internet. 

c) Recepção, processamento e disponibilização de dados operacionais: 

O sistema deverá permitir: 

a) A conversão dos dados da operação em informações estatísticas que permitam subsidiar 

estudos de ajustes da oferta e da oferta à demanda; 

b) A consolidação, em tempo real, do posicionamento da frota em operação, permitindo a 

visualização, no nível de linha, do cumprimento das viagens e da regularidade da operação 

em todos os pontos de parada e em especial em pontos escolhidos do trajeto para fins de 

monitoramento da regularidade; 

c) A consolidação do quadro geral da oferta do serviço por dia e período, em data 

imediatamente posterior à operação. 
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2.1.4.3 Especificação básica dos equipamentos e sistemas do SMTC 

a) Centro de Controle Operacional (CCO) 

O Centro de Controle Operacional (CCO) deverá ser implantado em uma instalação única, concentrando 
toda a atuação da equipe de controladores de transporte, supervisores, analistas e técnicos que 
integram a equipe de controle operacional. 

Em função de serem executadas diferentes atividades no Centro de Controle Operacional, como 
acompanhamento da operação em tempo real, que gera alto índice de ruídos causados pelo diálogo 
entre operadores e motoristas e outras atividades que necessitam atenção e concentração, como é o 
caso da análise de imagens de CFVT e de análises técnicas em geral, o ambiente físico do CCO deverá ser 
projetado e implantado com salas próprias para cada função proposta, evitando que haja influência e 
ruído entre as funções. 

Assim, o CCO deverá possuir os seguintes ambientes: 

a) Sistema de monitoramento da operação em tempo real: 

Ambiente com dimensão para acomodação dos controladores para monitoramento e controle 
da linha e respectivos veículos em operação, constituído por mesas de trabalho (consoles) com 
estações de trabalho (CPUs, monitores de vídeo e periféricos), equipamento de rádio-
comunicação e outros equipamentos necessários de acordo com o provedor da tecnologia. É 
recomendável a existência de monitor de vídeo com tela de grande dimensão para projeção de 
mapas e quadros sinóticos com informações da operação. 

b) Sistema de controle das imagens do CFTV: 

Ambiente com estações de trabalho (CPUs, monitores de vídeo e periféricos), equipamento de 
rádio-comunicação e outros equipamentos necessários de acordo com o provedor da 
tecnologia; tela de grande dimensão que permita seleção de imagem para monitoramento em 
tempo real; sistema de comunicação via rádio ou telefonia para contato com os terminais e 
funcionários operacionais em campo, seguranças e policiamento nos casos de ocorrências. 

c) Sistema de análise de imagens das câmeras embarcadas nos veículos: 

Ambiente com estações de trabalho (CPUs, monitores de vídeo e periféricos) com sistema para 
análise dos cartões de memória gravados nos veículos na operação do dia anterior, em 
velocidade de 4x. 

Os ambientes de trabalho deverão ser projetados e implantados de forma compatível com a quantidade 
de profissionais dimensionados para cada ambiente, com a quantidade de equipamentos e mobiliário, 
tudo de forma compatível com os requisitos dos trabalhos a serem executados. Deverão, ainda, contar 
com equipamentos de climatização. 

b) Data Center 

O Data Center constitui ambiente específico para a centralização dos recursos tecnológicos de 
processamento e armazenamento de dados em larga escala, atendendo requisitos de flexibilidade, alta 
segurança e igual capacidade de desempenho para conexão e disponibilização de dados processados ao 
CCO. 

Os equipamentos deverão ser dimensionados para suportar a recepção e o processamento dos dados 
enviados pelos veículos e pelos equipamentos de CFTV, além de armazenamento e back-ups. 

A relação de equipamentos e sistemas que integram o Data Center deverá observar a solução 
tecnológica do provedor de tecnologia contratado. Sem prejuízo desta condição, entende-se necessário 
que sejam previstos os elementos a seguir relacionados. 
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• Servidores de banco de dados; 

• Servidor de conexão para recepção de dados do sistema de monitoramento; 

• Servidor de backup; 

• Servidor de conexão para recepção das imagens geradas pelo CFTV dos terminais, estações 

de integração e locais de maior concentração de passageiros; 

• Sistema de no-breaks contra falha no fornecimento de energia; 

• Licenças dos sistemas operacionais. 

Todos os registros primários e secundários, gerados por processamento dos dados, deverão ser 
mantidos por um período mínimo dos últimos 5 (cinco) anos. 

O Data Center deverá ser instalado em ambiente específico, contíguo ou não com o CCO observada a 
necessidade de atendimento dos seguintes requisitos: 

• Adequados projetos de arquitetura, elétrico e lógico, que garanta a integridade, a segurança 

das informações e um ambiente de trabalho compatível com a quantidade de profissionais 

em serviço. Em especial, o projeto deverá atentar para a previsão de piso elevado e anti-

estático, dutos apropriados para instalação de cabeamento estruturado; 

• Ambiente com climatização e controle de umidade; 

• Instalações adequadas de telecomunicações; 

• Sistema de controle de acesso. 

c) ITS – Sistema de monitoramento de frota 

Os equipamentos e sistemas de monitoramento da frota de ônibus deverão permitir o monitoramento e 
o acompanhamento operacional, em tempo real, da posição dos ônibus no trajeto das linhas utilizando 
tecnologias de hardware e software instalados nos veículos e conectados ao CCO via rede de 
transmissão de dados, como rede 3G de telefonia celular e equipamentos de radio frequência instalados 
em pontos como terminais, garagens entre outros. 

A tecnologia a ser fornecida deverá contemplar as seguintes funções: 

• Módulo Embarcado: 

o Local de processamento e armazenamento de informações pertinentes a operação do 

veículo; 

o Integração com outros sistemas embarcados, como bilhetagem eletrônica. 

• Módulo Rastreador: obtém a localização do veículo utilizando o sistema GPS de recepção de 

sinais de satélites. 

• Interface de transmissão e recepção de dados (Modem): realizar a comunicação do computador 

de bordo com o CCO para envio e recepção de dados, mensagens, imagens. 

• Terminal de comunicação com o motorista: módulo de comunicação do motorista com o CCO e 

vice versa, através da conexão 3G, que permita a comunicação através de painel de mensagens 

de texto e teclado com mensagens pré-codificadas.  

• Módulo de gravação de imagens geradas nas câmeras embarcadas: sistema estático, 

posicionado estrategicamente e acionado de forma automática, utilizado para gravar todos os 

eventos durante a operação do veículo, o qual deverá observar os seguintes requisitos: 
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o Gravação em cartão de memória com capacidade para gravação de 24 horas de 

operação, o qual deverá ser retirado e substituído por um novo cartão vazio 

diariamente, no acesso à garagem, com posterior envio para análise pelo CCO. 

o Transmissão de imagens em tempo real para o CCO, em casos específicos, por 

acionamento do motorista ou por comando remoto do CCO. 

• Sistema operacional (firmware) e base de dados: 

o Sistema com atualização de firmware ou dados operacionais via sistema de rádio 

frequência ou outro, evitando o uso da rede 3G. 

o Alarme ou sinalização no CCO de desatualização de dados. 

d) CFTV para equipamentos urbanos como terminais, estações de integração, pontos de parada ou 
outros locais especificados 

A implantação de Circuito Fechado de Televisão CFTV, nos equipamentos urbanos como terminais, 
estações de integração, pontos de parada ou outros locais tem como objetivo principal prover imagens 
para acompanhamento em tempo real do fluxo de passageiros nas plataformas de embarque e calçadas, 
e do fluxo veicular, proporcionando uma verificação de eventuais problemas operacionais e de 
segurança. 

O sistema a ser implantado deverá permitir as seguintes funções: 

• Acompanhamento em tempo real com monitoramento de movimentação de usuários e 

detecção de diversidades, sem priorizar aspectos de policiamento ostensivo; 

• Transmissão on-line e controle para seleção de imagens captadas para analise direta no CCO; 

• Possibilidade de focalização do evento isoladamente em qualquer ponto através da 

aproximação da imagem (zoom) com uso de sistema para monitoramento utilizando mesa de 

controle Joystick de controle PT/ZOOM na sala de controle. 

O sistema de CFTV a ser implantado deverá permitir o controle das seguintes áreas: 

• Estações de integração em espaços abertos e pontos de maior movimentação de passageiros: 

o Áreas cobertas dos abrigos e áreas próximas, onde haja presença de passageiros; 

o Pista onde haja a circulação e parada dos ônibus. 

• Terminais e estações de integração em ambientes fechados: 

o Plataformas de embarque/desembarque; 

o Acessos (veículos e pedestres); 

o Validadores/catracas eletrônicas; 

o Pontos de vendas de passagens/recarga. 

Os equipamentos deverão observar as especificações a seguir: 

• Câmeras fixas: câmeras digitais estáticas com imagens fixas, que monitorem o local em tempo 

integral. 

• Câmeras móveis: do tipo IP SPEEDDOME, com zoom ótico, rotação horizontal de 360 graus e 

rotação vertical de 90 graus, que monitorem 100% do ambiente, focando possíveis ocorrências.  
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e) Câmeras de vídeo embarcadas para monitoramento nos veículos 

O uso da tecnologia de monitoramento de imagem e áudio embarcado nos veículos oferece alguns 
benefícios diretos, principalmente relacionados à segurança do veículo e dos passageiros. 

Com o monitoramento, a tendência é que os funcionários sejam mais atentos na execução de suas 
atividades, evitando falhas e negligências. 

A instalação de câmeras internas influencia diretamente na redução de furtos, assaltos e atos de 
vandalismo dentro dos veículos, dando maior tranquilidade aos motoristas e aos passageiros. 

Com câmeras posicionadas na parte dianteira externa do veículo é possível á obtenção de informações 
para a análise das condições do tráfego, permitindo avaliações de desempenho da via, bem como 
imagens da operação do ônibus e eventuais ocorrências como, por exemplo, o não atendimento em 
pontos quando houver solicitação, desvio de rotas ou ultrapassagem indevidas em pontos de parada, 
parada sobre a faixa de pedestre, avanço em sinais vermelho etc.  

O sistema a ser implantado é composto por DVR (gravador digital de vídeo e áudio), câmeras e 
microfones com as seguintes funcionalidades: 

• Gravação em cartão de memória; 

• Sistema com detecção digital de movimento para gravação; 

• Acesso on-line das imagens via WEB, em situação de emergência; 

• Integração com sistema de rastreamento; 

• Acesso a imagens por dia, data e hora; 

• Disponibilização de vídeo e áudio; 

• Notificação automática do CCO em caso de violação; 

• Proteção contra sobreposição de imagens. 

2.1.4.4 Estrutura operacional do SMTC 

São os seguintes os requisitos para a estrutura funcional do SMTC: 

a) Gerência do SMTC: nível responsável por todos os aspectos referentes ao SMTC, particularmente 

sobre a gestão da operação dos serviços de transporte na área de operação; 

b) Supervisão da Operação: nível responsável pela coordenação cotidiana dos trabalhos dos 

Controladores de Operação, atuando diretamente na supervisão geral da operação de campo; 

c) Controladores de Operação: nível responsável pelo acompanhamento da movimentação da frota e 

da operação por grupo de linhas, cabendo-lhes rotinas diárias de: 

− instrução e monitoração de supervisores, inspetores e despachantes que atuam no campo; 

− resolução de inconformidades da operação no momento em que elas ocorrem; 

− encaminhamento de redução ou reforço da frota em operação; 

− requisição de carros para substituição de veículos avariados; 

− acionamento para manutenção de veiculo em via pública; 

− acionamento de atendimento de incidentes e acidentes; 

d) Apoio técnico e administrativo: nível responsável pela “retaguarda” dos demais níveis atuando na 

coleta, tratamento e armazenamento de dados; preparação, disponibilização e distribuição de 
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dados e informações; análise de informações para o planejamento; e documentação das 

informações; 

e) Suporte de informática: nível responsável pela manutenção dos equipamentos e sistemas, rotinas 

de segurança dos dados e demais funções correlatas. 

2.2 Estratégia de Implantação 

A implantação de um sistema tronco-alimentado pode ser dividida em três partes: a nova rede de linhas, 
o terminal de integração e o tratamento de prioridade para os ônibus, normalmente nos trechos do 
sistema viário por onde passarão as linhas estruturais. 

No caso de João Pessoa, a implantação pode ser feita por etapas, mas considerando cada um dos três 
corredores radiais como uma unidade a ser implantada ao mesmo tempo. 

De fato, a adoção da nova rede, com linhas alimentadoras e troncais, sem um terminal de integração 
adequado pode comprometer a eficiência do sistema, causando uma sensação de piora no serviço para 
os usuários. Da mesma forma, adotar a nova rede e inaugurar o novo terminal sem o tratamento de 
priorização no sistema viário trará a sensação de perder o tempo com a integração e não ganhar com o 
trajeto no corredor. 

Por outro lado, implantar o corredor, garantindo prioridade para os ônibus, sem a adoção da nova rede 
e de um terminal de apoio também não é recomendado, pois o ganho de tempo será oferecido aos 
usuários sem troca de linhas. Numa segunda etapa será muito mais difícil adotar a integração de linhas, 
na medida em que o usuário já teve o ganho esperado no tempo de viagem. 

Assim, cada subsistema representado pelos três corredores radiais deve ser considerado como um 
conjunto de três partes: rede nova, terminal de integração e tratamento no sistema viário (corredor). 

O subsistema Cruz das Armas é composto pelo Terminal de Integração Cruz das Armas, pelo Corredor 
Cruz das Armas, com ônibus à esquerda e paradas no canteiro central, com plataformas fechadas e com 
embarque pré-pago, e pelo conjunto de linhas propostas para operar neste subsistema conforme 
apresentado no Relatório Final 04. 

O subsistema Dois de Fevereiro é composto pelo Terminal de Integração Dois de Fevereiro, pelo 
Corredor Dois de Fevereiro, com ônibus à direita e paradas com abrigo, e pelo conjunto de linhas 
propostas para operar neste subsistema, também apresentado no Relatório Final 04. 

O subsistema Pedro II é composto pelo Terminal Mangabeira, pelo Corredor Pedro II, também com 
ônibus à esquerda e paradas no canteiro central, com plataformas fechadas e com embarque pré-pago, 
e pelo conjunto de linhas propostas para operar neste subsistema. 

O subsistema Epitácio Pessoa apresenta características particulares. Por se tratar de um corredor 
perimetral, realizando a ligação Leste-Oeste entre a orla marítima e o centro histórico, o Corredor 
Epitácio Pessoa recebe linhas de diversas regiões da cidade. Desta forma, a recomendação é que este 
corredor seja implantado após a implantação dos outros três subsistemas radiais, além da implantação 
do Terminal Aeroclube, compreendendo assim a rede proposta completa. Caso contrário, ou seja, se o 
Corredor Epitácio Pessoa for implantado antes dos outros subsistemas, o corredor terá que conviver 
com linhas estruturais junto ao canteiro central e linhas remanescentes à direita, trazendo muitos 
problemas operacionais que poderão comprometer o desempenho e, consequentemente, a imagem do 
novo sistema. 

Enquanto estratégia de implantação recomenda-se que sejam implantados os três corredores radiais de 
forma integral, ou seja, cada um deles com o tratamento, o terminal de apoio e sua respectiva rede 
nova de linhas, e, após a implantação do Terminal Aeroclube, deverá ser implantado o Corredor Epitácio 
Pessoa. 
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3 Plano de Gestão e Monitoramento 

3.1 Modelo de relacionamento com os usuários do transporte coletivo (SRU) 

Neste item são apresentados os conceitos, requisitos e especificações básicas do modelo de 
relacionamento com os usuários do serviço de transporte coletivo de João Pessoa, bem como com a 
população e sociedade em geral, denominado Sistema de Relacionamento com os Usuários do 
Transporte Coletivo - SRU.  

3.1.1 Entendimento global do Sistema 

O objetivo principal do SRU é o de atender a população, prestando informações sobre as linhas, horários 
e demais informações relevantes para o uso do serviço, bem como, para recepcionar e registrar 
reclamações, sugestões e demais manifestações dos usuários sobre os serviços prestados. 

A Prefeitura Municipal de João Pessoa pretende implantar com o SRU um novo padrão de 
relacionamento com os usuários e com a sociedade em geral, que vá além da obrigatória prestação de 
informações sobre os serviços e a recepção e tratamento das reclamações.  

Este novo padrão deverá ser estabelecido com o uso intensivo de várias mídias de comunicação com a 
sociedade e pelo uso de técnicas de marketing que promovam o transporte coletivo. 

Pretende-se, não só bem informar, como bem divulgar as vantagens de uma opção de circulação 
motorizada na cidade através do transporte coletivo público. 

Visto sob este enfoque, o SRU reúne vários meios de divulgação e informação estando apoiado nos 
seguintes elementos: 

• Central de Relacionamento com o Cidadão – CRC: Trata-se de uma unidade organizacional, com 
pessoal e equipamentos para gerir todo o processo de comunicação com a sociedade sobre o 
transporte coletivo a ser implantado pela operadora;  

• Divulgação de informações via Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) dos horários de 
passagem dos ônibus em tempo real nos terminais, estações de integração, em pontos de 
parada de alta concentração de passageiros e em pólos de atração de viagens; 

• Divulgação de linhas e horário de passagem de ônibus mediante consulta via celular (SMS); 

• Fornecimento de informações em pontos de parada por meio de painéis com mapas de rede, 
mapa das proximidades, horários previstos e outras informações nos terminais, estações de 
integração, pontos de parada de corredores viários; 

• Informação de próxima parada (ponto de parada à frente) no interior dos veículos que 
operarem nas linhas estruturais por meio de sistema de áudio interno; 

• Instalação de painéis digitais com informações de linha e trajeto na lateral e na parte traseira do 
veículo, complementando o painel dianteiro; 

• Diagrama de rede: elaboração, impressão e distribuição de diagrama esquemático da rede de 
transporte com a representação das linhas de modo a favorecer o entendimento da rede de 
transporte coletivo e a formulação de rotas pelos passageiros; 

• Guia de Ônibus João Pessoa: elaboração, impressão e distribuição gratuita de um livro em 
formato de guia, com informações que facilitem o uso da rede de ônibus, com informações 
sobre as linhas (itinerários e horários) e informações urbanas de interesse; 

• Site Ônibus João Pessoa: criação e manutenção por parte da Central de Relacionamento, de um 
site específico para difusão das informações sobre uso do serviço de ônibus da cidade, a partir 
do conteúdo hoje já disponíveis nos sites oficiais; 

• Disponibilização de serviço de atendimento telefônico com acesso gratuito (0800 ou similar) 
para a prestação de informações e recebimento de reclamações e elogios ao serviço de ônibus. 
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3.1.2 Especificações básicas do SRU 

a) Central de Relacionamento com o Cidadão – CRC 

A Central de Relacionamento com o Cidadão é uma unidade organizativa que deverá ser criada com a 
finalidade de concentrar todas as ações privadas de comunicação com os usuários e com a Sociedade 
em geral sobre o transporte coletivo. 

A CRC deverá atuar nas seguintes áreas: 

• Elaboração e promoção de campanhas de divulgação do serviço de transporte coletivo com 
distintas mídias visando a promoção do serviço como uma alternativa de mobilidade sustentável 
para a cidade; 

• Elaboração e promoção de campanhas de divulgação voltadas ao público usuário dos serviços, 
quando da ocorrência de alterações de maior escala; 

• Elaboração de material de divulgação na forma de panfletos e cartazes quando da ocorrência de 
alterações de menor escala nos serviços, como é o caso de alterações de trajetos, horários etc 
no nível da linha; 

• Elaboração dos materiais gráficos com informações disponibilizadas nos painéis e placas dos 
pontos de parada; 

• Manutenção das informações dos pontos de parada com a substituição dos materiais gráficos 
quando de sua alteração; 

• Operação do serviço de atendimento ao usuário através de sistema 0800 ou similar, com 
funcionamento de segunda à domingo, das 06:00 às 22:00h. 

• Concepção, desenvolvimento e manutenção do Diagrama de Rede, Guia de Ônibus João Pessoa 
e do Site Ônibus João Pessoa; 

• Relacionamento com a imprensa em geral, fornecendo informações sobre o serviço de 
transporte coletivo. 

b) Divulgação de informações via Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs)  

Sob o ponto de vista funcional, a especificação é que os horários de passagem dos ônibus nos terminais, 
pontos de parada e outros locais onde estejam disponíveis os PMVs sejam realizados de forma contínua, 
durante toda a jornada de operação, mediante a veiculação da informação, por linha, do horário de 
passagem do próximo ônibus e também do horário subsequente. 

c) Divulgação de linhas e horário de passagem de ônibus mediante consulta via celular (SMS) 

A divulgação de informações sobre o serviço de transporte coletivo via “short mensager system” (SMS) é 
uma opção bastante interessante para a facilitação do uso deste modo de transporte nos 
deslocamentos cotidianos.  

Em especial, esta forma de comunicação auxilia os passageiros eventuais, bem como auxilia os usuários 
frequentes em determinadas situações, principalmente na obtenção de informações em tempo real 
sobre o horário de passagem dos ônibus de uma determinada linha, ou até sobre linhas a serem usadas. 

O funcionamento desta alternativa de prestação de informação está estabelecido em um modelo 
sequenciado de ações envolvendo o usuário do serviço e o SMTC. 

1º. A pessoa envia uma mensagem de texto observando um protocolo estabelecido para um 
número de telefone celular conforme instruções amplamente divulgadas junto à população. 

2º. O SMTC recebe a mensagem enviada e a processa gerando a informação requerida; 
3º. O SMTC transforma a informação gerada em uma mensagem de texto para celular e a envia 

para a pessoa; 
4º. A pessoa recebe a mensagem com as informações solicitadas. 
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O modelo (protocolo) de troca de mensagens envolvendo a forma de envio da solicitação de 
informações e a forma de seu recebimento deverá ser objeto de detalhamento quando da fase de 
projeto do sistema, dado que depende das soluções disponíveis de cada provedor de tecnologia. 

Independente do detalhe da forma de troca de mensagens, essa forma de consulta deverá abranger no 
mínimo a consulta ao horário de passagem de ônibus de uma determinada linha no ponto de parada. 

Para estes casos, a pessoa interessada enviará uma mensagem com o número do ponto de parada e o 
número da linha. Para tanto, todos os pontos de parada deverão possuir um código (número) 
estampado em algum elemento de comunicação (painel, placa específica etc). O sistema enviará em 
retorno uma mensagem com o horário das primeiras duas viagens próximas da linha consultada. 

É interessante para uma maior utilidade do serviço que ele permita a consulta às linhas e horários para 
atendimento de um determinado destino definido por uma via ou referência. Isso, entretanto, 
dependerá da solução tecnológica ofertada. 

Também é importante que o sistema permita informar o endereço e horário de funcionamento do posto 
de venda de passagem mais próximo do ponto de parada. 

d) Fornecimento de informações em pontos de parada e outros equipamentos urbanos por meio de 
painéis. 

Os painéis compreendem toda informação escrita, acrescida de pictogramas e ilustrações, caso assim 
definido, que é afixada em terminais, estações de integração e pontos de parada para a informação ao 
cidadão sobre o uso do serviço de transporte coletivo, observadas as seguintes especificações: 

a) Painéis em terminais: todos os terminais de integração e estações de integração deverão 
possuir, no mínimo, painéis informativos dos seguintes tipos: 

- Identificação da posição de embarque da linha, com número e denominação do destino; 

- Painel geral com o Diagrama da Rede, mapa dos arredores do terminal e outros 
referenciais urbanos atendidos pela rede de linhas que serve o terminal. 

- Painel informativo da operação das linhas com horário de funcionamento e intervalos 
previstos por dia tipo e período. 

b) Painéis em estações de embarque e desembarque em Corredores 

As estações de embarque e desembarque localizados nos Corredores deverão contar com 
painéis que informem: 

- Diagrama da Rede; 

- Mapa dos arredores da estação de embarque e desembarque com referenciais urbanos, 
incluindo a posição dos pontos de compra de passagens. 

- Relação das linhas que servem à estação com diagrama gráfico ilustrativo do trajeto das 
linhas, posicionando a estação em que o passageiro se encontra e as demais estações 
no percurso de cada linha; 

- Relação das linhas com horário de funcionamento e intervalos previstos por período 
típico de cada dia tipo (dias úteis, sábados e domingos). 

- Relação dos pontos de recarga próximos à estação, com endereço e horário de 
funcionamento, devidamente codificados de forma igual ao posicionamento indicado no 
mapa dos arredores. 

- Telefones úteis para informação e emergências. 

- Mensagens institucionais. 
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c) Placas em pontos de parada 

Os pontos de parada da rede de transporte deverão contar com placas que informem: 

- Relação das linhas que servem ao ponto de parada acompanhado de um diagrama 
gráfico ilustrativo do trajeto das linhas, posicionando o ponto de parada em que o 
passageiro se encontra e os demais pontos de parada e estações no percurso de cada 
linha; 

- Relação das linhas com horário de funcionamento e intervalos previstos por período 
típico de cada dia tipo (dias úteis, sábados e domingos). 

- Relação dos pontos de recarga próximos à estação, com endereço e horário de 
funcionamento, devidamente codificados de forma igual ao posicionamento indicado no 
mapa dos arredores. 

- Telefones úteis para informação e emergências. 

e) Informação de próxima parada (ponto de parada a frente) no interior dos veículos por meio de 
sistema de áudio interno. 

Esse serviço será oferecido apenas nas linhas troncais da rede de transporte em virtude de serem elas 
que operam nas vias principais da cidade. Tais vias contarão com um tratamento viário voltado para o 
transporte coletivo, o que inclui o estabelecimento de estações de embarque e desembarque 
identificadas por um nome de referência (nome da via que cruza a avenida próxima à estação, nome de 
uma praça, nome de um referencial urbano conhecido etc). 

f) Diagrama de Rede 

O Diagrama de Rede é um desenho com elementos geométricos que representa de forma simplificada a 
rede de linhas de ônibus e os principais locais de articulação desta rede (nós) permitindo uma difusão do 
esquema de circulação por meio do serviço de transporte coletivo. 

Diagramas deste tipo foram originalmente concebidos para a representação de redes metroferroviárias, 
sendo famosos os diagramas da rede de Londres e Paris. No Brasil, seguindo essa tradição, é bastante 
conhecido o diagrama da rede de metrô de São Paulo. 

Algumas cidades brasileiras começam a implantar esse tipo de representação de redes de ônibus, que é 
o modo estruturante de transporte coletivo presente nas nossas cidades, como forma de favorecer a 
compreensão da estrutura espacial da rede de linhas, principalmente, quando se implanta a integração 
de forma eletrônica com o uso de do sistema de bilhetagem eletrônica. 

Assim, é proposto o desenvolvimento de um diagrama nestes moldes que será utilizado de forma 
corrente no processo de comunicação, como é o caso, por exemplo, de seu uso nos painéis instalados 
nos terminais e estações de embarque e desembarque, ou de sua incorporação no Guia de Ônibus e no 
Site Ônibus João Pessoa, objeto de exposições adiante. 

g) Guia de Ônibus João Pessoa 

O Guia de Ônibus João Pessoa é um material impresso, em formato de bolso, constituído por textos, 
tabelas e mapas que apresentarão informações úteis para o uso do serviço de transporte coletivo na 
cidade por parte da população, como é o caso de: 

• Itinerários; 

• Horários de funcionamento das linhas, 

• Intervalos programados por período e tipo de dia e ou horários das viagens; 

• Locais de integração; 
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• Formas de acesso dos principais referenciais urbanos a partir dos principais locais de origem; 

• Rede de pontos de venda dos produtos tarifários do Sistema de Bilhetagem Eletrônica; 

• Diagrama de Rede; 

• Outras informações relevantes. 

h) Sítio na internet: Ônibus João Pessoa 

A estratégia de relacionamento com o passageiro proposta estabelece a criação de um sítio oficial de 
informações sobre o transporte coletivo, que possa ser consultado para finalidades como pesquisa de 
linhas, horários, pontos de venda de passagens etc.  

Esse sítio denominado provisoriamente de “Ônibus João Pessoa” deverá ser criado e mantido pela 
operadora como parte das responsabilidades oriundas da concessão. 

O sítio deverá propiciar as seguintes facilidades: 

− Consulta do trajeto das linhas mediante descrição das vias e mapas; 

− Consulta de linhas que atendam os principais polos de atração de viagens, como hospitais, 
escolas, centro de educação infantil e indústrias; 

− Consulta da tabela de horários por linha e consulta em tempo real de horários estimados em 
pontos intermediários no percurso; 

− Consulta de combinação de linhas e locais de integração em função da informação de local de 
origem e local de destino da viagem; 

− Consulta aos locais de venda de passagem mais próximos a uma referência geográfica 
informada, como endereço ou bairro; 

− Divulgação de informações e orientações em geral sobre a aquisição dos produtos tarifários no 
âmbito do Sistema de Bilhetagem Eletrônica; 

− Divulgação de notícias relevantes do sistema de transporte coletivo, como mudanças de linhas e 
horários; 

− Canal de relacionamento do usuário, no qual possam ser registradas reclamações, sugestões e 
elogios. 

i) Disponibilização de serviço de atendimento telefônico com acesso gratuito 

O atendimento ao público deverá ser provido através da disponibilização à população de canais de 
comunicação gratuitos, através de meios, como: telefone 0800 ou similar, canal de relacionamento 
disponível no sítio Ônibus João Pessoa e/ou atendimento pessoal nos terminais.  

Por intermédio destas facilidades deverá ser assegurado o direito do cidadão ao registro de 
reclamações, sugestões e à solicitação de informações para o uso do serviço de transporte coletivo da 
cidade. 

As formas de acesso do cidadão a este serviço deverão ser permanentemente divulgadas nos veículos e 
em locais de concentração de usuários de transporte coletivo, sempre com visibilidade. 

O atendimento aos usuários, através do telefone 0800 ou similar, deverá ser dar durante todos os dias 
no período das 06:00h às 22;00h, devendo, nos demais horários, ser mantida reprodução automática de 
mensagem pré-gravada, orientando os usuários quanto ao horário de atendimento do sistema 
telefônico e direcionando-o para consulta do sítio da internet. 
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3.2 Sistema de Bilhetagem Eletrônica 

Neste item apresenta-se a especificação para o aperfeiçoamento do Sistema de Bilhetagem Eletrônica – 
SBE do serviço de transporte público coletivo de passageiros do Município João Pessoa. 

3.2.1 Objetivos do Sistema de Bilhetagem Automática 

O Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE) tem como principal objetivo controlar e gerenciar a 
arrecadação do transporte público de passageiros através do uso de equipamentos eletrônicos, 
softwares, cartões inteligentes, tornando o processo mais seguro e eficiente. 

É ainda uma importante ferramenta tanto para o Órgão Gestor como para as Concessionárias, com 
destaque para os seguintes objetivos: 

• Para o Órgão Gestor (SEMOB): 
� Serve de instrumento de gestão do serviço; 
� Amplia a mobilidade dos usuários por intermédio da integração com uso de 

cartões eletrônicos; 
� Facilita o acesso às informações de forma mais rápida e segmentada, bem como 

possibilita o controle estatístico por viagem, hora, tipo de passageiros, linha, 
escala, entre outros; 

� Permite a utilização de novos modelos tarifários; 
� Contém a evasão da receita; 
� Controla os benefícios tarifários previstos em lei; 
� Propicia maior velocidade de embarque, agilizando a operação; 
� Propicia maior segurança aos usuários, por reduzir a circulação de moeda 

corrente no interior dos ônibus; 
� Propicia maior conveniência ao passageiro por permitir a recuperação de 

créditos de passagens em cartões extraviados ou furtados. 

• Para as Concessionárias: 
� Controla a evasão de receita; 
� Evita o comércio paralelo de passes em papel; 
� Melhora o controle do uso dos meios de pagamento, com o rastreamento dos 

mesmos; 
� Facilita a obtenção de dados operacionais registrados por horário, trecho, 

sentido e por ônibus, possibilitando melhor controle estatístico e 
reprogramação do serviço; 

� Oferece solução tecnológica para a integração tarifária, permitindo maior 
racionalidade na estruturação e na utilização da rede; 

� Proporciona condições para a fidelização de usuários do sistema. 

3.2.2 Características e orientações para a implantação do Sistema de Bilhetagem Eletrônica 

� Uso de tecnologia contactless, isto é, que operam com cartões inteligentes sem contato (essa é 
a tecnologia hoje empregada em João Pessoa); 

� O sistema deve oferecer recarga dos cartões a bordo dos ônibus, quando da passagem nos 
validadores; 

� Os cartões devem ser personalizados por categoria de usuários; 
� O sistema deverá permitir que passageiro eventual pague a tarifa em espécie a bordo do ônibus, 

porém sem o benefício da integração; 
� Os cadastros, o gerenciamento, a emissão e a comercialização dos créditos eletrônicos para 

pagamento das tarifas será efetuado pelas Concessionárias sob a fiscalização da SEMOB. 
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3.2.3 Funcionamento do Sistema de Bilhetagem Eletrônica 

O SBE deverá permitir a cobrança das tarifas através do débito dos créditos eletrônicos que foram 
previamente pagos e carregados nos cartões inteligentes (“smartcard”) dos usuários. Esses cartões 
deverão ser recarregáveis e em caso de perda, ser cancelados e reemitidos sem prejuízo dos créditos 
remanescentes.  

O modelo adotado deve permitir gerenciar créditos de passagem em unidades ou em valor monetário, 
correspondente às quantidades de viagens adquiridas. 

Os débitos das tarifas de viagem serão realizados através de equipamentos embarcados denominados 
validadores, posicionados junto às catracas. O sistema deve permitir que o usuário, ao entrar no ônibus, 
transfira os dados de seu cartão inteligente ao validador através de uma simples aproximação sem 
necessidade de contato físico, para que seja realizado o processo de validação. O validador deve realizar 
a leitura dos dados contidos no cartão, fazer a verificação de validade do cartão, deduzir a tarifa da 
viagem, atualizar os dados de integração e o saldo de créditos do cartão e posteriormente liberar a 
catraca ao passageiro. Cada transação deverá ser armazenada na memória do validador.  

Os usuários de benefícios tarifários (vale-transporte, desconto ou gratuidades) deverão ter seus dados 
cadastrados no SBE e suas características específicas estarão incluídas nas informações armazenadas no 
cartão inteligente (Sistema de Cadastramento), bem como os demais usuários comuns. 

Uma vez realizado o débito da tarifa, o sistema deverá registrar tal operação, de maneira a permitir a 
transferência entre linhas integradas do sistema, sem debitar outras tarifas até o término da viagem 
integrada ou debitando o complemento de valor, se for o caso. 

Os cartões inteligentes serão utilizados para a maior parte dos usuários, porque continuará existindo a 
viagem paga a bordo do veículo pelo usuário que não possui cartão com viagens compradas 
antecipadamente. Para isso, deverá ser prevista interface com o validador para que haja a liberação da 
catraca pelo motorista. Dessa maneira, será possível realizar o pagamento da tarifa, em numerário, no 
interior do ônibus, sem, porém, o direito à integração. 

Ainda que a política tarifária esteja definida, a automatização do sistema deve permitir a aplicação de 
uma diversidade de variantes de política tarifária: integração temporal, janelas de horário com desconto 
de tarifa, janelas de horários com maior abrangência de integração tarifária, como também suas 
restrições, entre outras. 

Cada operação de validação de um crédito de viagem ou da liberação da catraca pelo motorista será 
registrada no validador sendo os dados coletados automaticamente através de transmissão remota para 
um computador nas garagens das Concessionárias ao final da operação do veículo (Sistema Garagem) 
ou até mesmo durante a operação, por meio de transmissão via GPRS. 

Nas garagens, os dados de todos os veículos que nela operam serão agrupados e transmitidos 
diariamente para uma Central de Processamento do Sistema de Bilhetagem Eletrônica, a ser gerenciada 
pela Concessionária, onde serão realizadas as operações de autenticação dos créditos, atualização de 
contas correntes, emissão de créditos, distribuição de créditos aos postos de venda e processamentos 
subseqüentes (Sistema Central de Processamento Gestão da Bilhetagem Eletrônica). 

Após a consolidação, os dados serão enviados para processamentos específicos que irão permitir o 
gerenciamento do sistema. 

O SBE deverá proporcionar que os passageiros tenham acesso, via a rede mundial de computadores, ao 
extrato de uso dos créditos e ao saldo de valor em passagens a qualquer tempo. Deverá também prever 
a consulta destas informações em terminais de consulta localizados nos terminais e estações, sem 
valores limites de exibição. 

No caso de perda, furto ou roubo do cartão eletrônico, o SBE deverá permitir que, mediante a 
comunicação do fato pelo titular do cartão, ocorra o bloqueio do cartão, impedindo o seu uso em 
qualquer validador da rede. O tempo máximo para o bloqueio do cartão é de no máximo 2 (duas) horas. 
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O titular terá direito a todos os créditos eletrônicos remanescentes em seu cartão após o tempo 
máximo de bloqueio acima definido. 

O Sistema de Bilhetagem deverá permitir a interação com os sistemas de escalas operacionais, bem 
como, a gestão da prestação de contas dos motoristas com a tesouraria das Concessionárias. 

A SEMOB realizará plena fiscalização do sistema e das atividades, aprovando o projeto de implantação e 
realizando auditorias, se necessário, nos controles de demanda e receita. 

No provimento do sistema, deverão ser instalados, por parte das Concessionárias, equipamentos, 
softwares e demais requisitos técnicos na SEMOB, bem como realizados treinamentos para a sua equipe 
de tal forma que possam ser recebidos dados diários, como um espelho do Sistema Central de 
Processamento e Gestão da Bilhetagem Eletrônica. 

Assim, o sistema a ser fornecido deverá enviar diariamente, para a SEMOB, os arquivos primários de 
registros de utilização de cartões nos validadores dos ônibus e os registros de comercialização em toda a 
rede de postos de venda. 

3.2.4 Descrição básica do SBE 

3.2.4.1 Processos do Sistema de Bilhetagem Automática 

A implantação do SBE deve permitir a realização dos processos apresentados a seguir. 

� Processo de gerenciamento do Sistema Central: Consiste no processamento dos dados diários 
relativos à comercialização, validação, cadastramento e cancelamento, necessário para o 
acompanhamento gerencial, operacional e financeiro do sistema. Este processo é realizado 
pelas Concessionárias com profissionais técnicos capacitados e treinados para o melhor 
desempenho do sistema, quanto à segurança e confiabilidade. 

� Processo de cadastramento: Consiste na identificação e cadastramento dos usuários com direito 
a benefícios tarifários (estudantes, idosos e pessoas com deficiência e eventuais 
acompanhantes), com direito ao vale transporte, bem como os demais usuários comuns. 

� Processo de distribuição e comercialização: Compreende toda a operacionalização dos postos 
de venda integrados em rede e dos postos de venda off-line que possibilitarão aos usuários a 
aquisição dos créditos eletrônicos. 

� Processo de validação: Consiste na autorização da passagem pelo validador no momento em 
que o usuário aproximar o seu cartão, desde que contenha créditos, ocorrendo dessa maneira o 
débito de uma unidade tarifária e a consequente liberação do bloqueio da catraca. O processo 
deverá permitir a adoção de políticas de controle de uso dos benefícios de isenção ou redução 
tarifária mediante soluções de biometria, especialmente por interpretação de medidas da face. 
Além disso, deve propiciar solução alternativa de prévia apresentação do cartão com a foto 
impressa pelo usuário, para verificação pelo motorista. Após o reconhecimento do portador do 
cartão, o motorista libera a passagem pela catraca mediante um botão. 

� Processo de comunicação: Consiste das ações de transmissão de dados que são realizadas ao 
longo dos processos do Sistema de Bilhetagem, quer seja: entre o validador e o computador de 
garagem (Sistema Garagem); entre o computador de garagem e a central de processamento 
(Sistema Central), entre os postos de venda e a central de processamento e entre o Sistema 
Central e seu “espelho”, na SEMOB. 

� Processos de Garagem: O Sistema de Garagem realiza as operações rotineiras (diárias) de 
comunicação de dados entre o Sistema Central e as empresas (dados armazenados nos 
validadores). Ao final de cada dia de operação, as informações armazenadas no validador de 
cada veículo são transmitidas para um sistema instalado no computador das garagens e 
posteriormente enviadas ao Sistema Central. 
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3.2.4.2 Agentes envolvidos 

A implantação do SBE deve ser estruturada com observância de todos os agentes envolvidos, mediante 
a definição de procedimentos e formas de interface com o sistema para cada um deles. 

� Usuário: É o cliente do serviço de transporte e, portanto, utilizará os meios de pagamento para a 
realização de suas viagens. O sistema de arrecadação e cobrança deve estimular a obtenção 
antecipada de créditos eletrônicos em cartões, reduzindo a circulação de dinheiro a bordo dos 
ônibus. Para isto ocorrer, é de suma importância a demonstração das vantagens para o usuário 
com a adoção desta tecnologia, dentre os quais podem ser destacados: 

o Possibilidade de utilização de tarifa integrada, aumentando a mobilidade com redução 
de custo (realização de uma viagem utilizando dois ou mais ônibus de linhas de grupos 
diferentes ao preço de uma tarifa integrada); 

o Redução do tempo de embarque; 
o Eliminação de problemas com troco; 
o Maior segurança, pelo desestímulo aos assaltos nos ônibus; 
o Possibilidade de recuperação dos créditos eletrônicos já adquiridos no caso de extravio, 

furto ou roubo do cartão. 
� Agente responsável pela comercialização de cartões: Funcionário responsável pela 

comercialização, o qual deve conhecer adequadamente os produtos oferecidos e os 
procedimentos operacionais a serem observados para o melhor atendimento ao usuário. Além 
dos funcionários dos postos fixos (Posto Central e postos dos terminais e das estações) 
abrangem também os funcionários e ou proprietários dos estabelecimentos da rede varejista 
que comercializam os créditos eletrônicos. 

� Agente responsável pelo cadastramento: Funcionário responsável pelos procedimentos de 
adequação e atualização dos cadastros referentes aos usuários com direito a isenções ou 
reduções de tarifa, bem como aqueles com direito ao vale-transporte e seus empregadores, 
além dos usuários comuns. 

� Motorista: Responsável pela abertura e encerramento da jornada de trabalho através do 
validador, pelo desempenho adequado dos equipamentos embarcados pertinentes ao sistema 
de bilhetagem eletrônica, pela cobrança de tarifa dos passageiros desprovidos de cartão, pela 
identificação dos portadores de cartão com benefício tarifário, bem como pela rotina, na 
garagem, do processo de coleta dos dados armazenados no validador. 

� Concessionárias: Responsáveispelo provimento e manutenção do SBE, por obrigação contratual, 
pela operação dos equipamentos embarcados, pelo Sistema Garagem e pela transmissão de 
dados para a Central de Processamento de Dados. 

� Semob: Responsável pela: 
o Aprovação do projeto do SBE, a ser apresentado pelas Concessionárias antes da sua 

implantação; 
o Elaboração da regulamentação do SBE, que regerá as relações entre as Concessionárias 

e os usuários relativos à comercialização dos meios de pagamento e o controle de seu 
uso, bem como da relação com o Poder Público, no que diz respeito à interface de 
informações; 

o Fiscalização da implantação e da operação do SBE; 
o Recepção diária dos dados do SBE, em um servidor espelho a ser instalado nas suas 

dependências, para pleno controle das operações. 
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3.2.4.3 Elementos Físicos 

Os elementos físicos compreendem equipamentos, de todas as espécies, e cartões eletrônicos, de todas 
as categorias, que devem ser utilizados na implantação do sistema. 

Meio de pagamento 

� Meio de pagamento: O meio de pagamento a ser empregado deverá ser o Cartão Inteligente 
Sem Contato (smartcard contactless) através do qual o usuário realizará a interface com o 
equipamento validador, instalado nos veículos ou na entrada dos terminais, se assim for 
definido, para liberação da passagem, mediante leitura/gravação dos créditos de viagem 
adquiridos previamente.  

� Validador: É o equipamento de hardware e software que realiza a leitura e validação do meio de 
pagamento empregado e outras funções específicas, como:  

o Verificação da existência de crédito de viagem ou benefício; 
o Liberação da catraca; 
o Realização da gravação de dados relativos à validação; 
o Armazenamento das informações sobre todas as transações realizadas; 
o Recarga a bordo.  

No caso de viagens integradas, o validador verifica se as condições de integração se inserem nos 
parâmetros previamente informados e, caso positivo, libera a catraca sem desconto de novo 
crédito, ou com desconto reduzido conforme a política tarifária adotada, realizando desta forma 
a integração tarifária. 

� Catraca Eletromecânica: É o equipamento responsável pela liberação da passagem do usuário 
quando autorizada pelo processo de validação, ou o seu bloqueio, caso contrário. 

� Terminais de venda/recarga: São equipamentos responsáveis pela venda/carga de créditos para 
os cartões dos usuários, sendo tal operação realizada por um operador do sistema de 
comercialização do SBE, por um Agente de Cobrança ou por funcionários/proprietários na rede 
varejista. No caso dos Agentes de Cobrança, estes equipamentos deverão possuir função que 
permita o pagamento com cartões bancários com transmissão de dados via GPRS. 

� Terminais de consulta e recarga: São equipamentos que devem ser instalados em locais com 
grande concentração de usuários, como nos terminais e nas estações de bairro, que possibilitam 
a verificação do saldo existente no cartão mediante sua apresentação à leitora do equipamento. 
Este equipamento também é uma opção para a recarga dos cartões fora dos veículos. 

� Equipamentos de Comunicação: Conjunto de equipamentos e instalações que realizam a 
transferência automática dos dados entre os validadores e os computadores do Sistema de 
Garagem, destes com a Central de Processamento e desta para o Sistema de Distribuição e 
Cadastramento. 

� Computadores e periféricos: São os instrumentos utilizados nos processos de operação e 
desenvolvimento de softwares, armazenamento e processamento de informações, operações 
de cadastramento e comercialização, dentre outras. 

� Equipamentos de personalização: Conjunto de equipamentos utilizados para a captura de 
imagem do usuário e sua impressão nos cartões, junto com os seus dados cadastrais. 

3.2.4.4 Instalações Físicas 

As instalações físicas compreendem as salas operacionais, edifícios e demais dependências que 
acomodam os equipamentos do sistema. De modo geral, compreende as seguintes unidades: 

� Central de processamento do sistema; 
� Central de processamento back-up (espelho); 
� Central de cadastramento de usuários; 
� Central de atendimento aos usuários – Help-Desk; 
� Central de distribuição dos créditos; 
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� Postos de comercialização; 
� Estoque de cartões; 
� Unidades de gerenciamento das garagens; 
� Instalações na SEMOB. 

3.2.4.5 Sistemas de processamento de dados 

Os sistemas compreendem os softwares necessários ao funcionamento de todo o sistema. 

� Sistema de Gestão: Sistema que contempla atividades de geração de créditos de viagens, tanto 
daqueles comercializados como dos não comercializados como é o caso da autorização dos 
benefícios e isenções. Envolve todo o processo de controle financeiro da arrecadação após a 
utilização dos créditos gerados. 

� Sistema Central de Processamento: Sistema que centraliza as operações de emissão, validação e 
compensação de créditos eletrônicos. 

� Sistema de Cadastro e Atendimento aos Usuários: Sistema que mantém o cadastro dos usuários 
com ou sem benefícios tarifários, registra cancelamentos, revalidações e emissão de segunda via 
de cartões, além de outros atendimentos. 

� Sistema de Garagem: Realiza as operações rotineiras (diárias) de comunicação de dados entre os 
veículos e os equipamentos fixos instalados na garagem para processamento e consulta, bem 
como, a comunicação entre a garagem e a Central de Processamento. 

� Sistema de Distribuição e Comercialização: Sistema que realiza as atividades de distribuição e 
comercialização dos créditos eletrônicos e cartões. O Sistema de Distribuição de Créditos tem 
como funções: (i) receber do Sistema de Gestão os créditos autorizados, (ii) distribuir esses 
créditos entre as entidades credenciadas para sua comercialização com o usuário final, incluindo 
os Agentes de Cobrança, (iii) inicializar eletronicamente os cartões que ingressam no sistema e 
cadastrar cada cartão em circulação no sistema. 

3.2.4.6 Tipos de cartões 

O SBE a ser implantado deverá possibilitar a adoção de diferentes tipos de cartões em função da própria 
evolução dos conceitos de automação da cobrança de passagens e da política tarifária do Município. 
Para o primeiro momento deverá dispor dos seguintes tipos de cartões. 

� Cartão Comum (Cidadão): Cartão personalizado com dados cadastrais do titular, que permite a 
carga, mediante aquisição de créditos de viagens nos postos de venda ou junto aos Agentes de 
Cobrança. A distribuição do 1º cartão não possui nenhum custo para o usuário, mas a emissão 
de uma 2ª via será cobrada na forma do Regulamento do SBE. 

� Cartão Estudante: Este cartão será distribuído para todos os estudantes que fizerem o cadastro 
junto às Concessionárias, local aonde será realizada a captura da foto do titular para a 
impressão no cartão, bem como para a coleta de informações biométricas. Em razão da adoção 
da política de subsídio integral à tarifa paga pelo estudante, serão estabelecidos, na forma do 
Regulamento do SBE, critérios de concessão deste benefício e de controle de uso, que poderá 
incluir limitações de dias, horários, linhas de forma a garantir que o benefício seja utilizado tão 
somente pelo titular e exclusivamente para os seus deslocamentos de ida e de volta da escola. 

� Cartão Vale-Transporte: Cartão distribuído aos empregados, para os seus deslocamentos, ida e 
volta, entre o local de residência e o local de trabalho, personalizados com os dados cadastrais 
de seu titular e com possibilidade de impressão da sua fotografia. 

� Cartão Empresarial: Cartão personalizado em nome da empresa, a ser utilizado pelos 
funcionários que desempenham atividades externas, sendo custeado integralmente pelo 
empregador. 

� Cartão Gratuidade: Serão utilizados para diferentes categorias de usuários: 
o Cartão Idoso (Sênior): Cartão personalizado e com fotografia, destinado à mulheres 

com idade mínima de 60 (sessenta) anos e homens a partir de 65 ( sessenta e cinco) 
anos, conforme legislação municipal. Excepcionalmente, quando o usuário não 
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portar o cartão, o embarque se fará pela porta traseira, não sem antes apresentar 
ao motorista a Cédula de Identidade. 

o Cartão Especial (Pessoa com necessidades especiais): Cartão personalizado e com 
fotografia, distribuído para pessoas com necessidades especiais e seu 
acompanhante, quando for o caso. 

o Cartão Funcional: Cartão personalizado e com fotografia, distribuído para os 
funcionários das Concessionárias e da SEMOB. Os cartões dos motoristas deverão 
ser utilizados também com a funcionalidade de abertura e fechamento de jornada e 
viagem. 

� Cartões Operacionais: Compreende cartões de segurança que permitam restringir a operação 
somente a pessoas autorizadas.   

� Cartões de Geração de Créditos: Cartão com contato e chave de segurança, que possibilita 
acesso aos dados para geração de créditos eletrônicos. Esta chave é gravada em todos os 
cartões do sistema, tendo de ser conhecida somente pela operadora do SBE. 

3.2.5 Requisitos do SBE 

3.2.5.1 Integração 

O SBE deverá ser proposto e implantado de maneira a permitir a possibilidade de o passageiro utilizar 
duas ou mais linhas para chegar ao seu destino pagando uma única tarifa ou uma tarifa de integração, 
caso venha a ser adotada. 

O SBE deverá também permitir várias funcionalidades, seja em determinadas janelas de horários, seja 
em dias específicos e ou em pares de linhas específicas, atendendo as diversas possibilidades de 
critérios para aplicação da política tarifária a ser determinada pela Prefeitura Municipal. 

O SBE deverá permitir de maneira ágil (em termos operacionais) e flexível (em termos da frequência 
com que serão propostas as alterações na política tarifária) a aplicação de pelo menos as seguintes 
variantes de política tarifária: 

� Tarifa de integração com desconto; 

� Tarifa de integração com desconto em janelas de horários; 

� Tarifa com descontos especiais em datas específicas; 

� Tarifas específicas por tipo de linha; 

� Tarifa com desconto em datas especiais; 

� Tarifa com desconto em janelas de horários; 

� Tarifa com desconto na compra antecipada de créditos; 

� Todas as alternativas anteriores para linhas ou pares de linhas específicas. 

3.2.5.2 Créditos e débitos de tarifas 

Os créditos e débitos tarifários aplicados pelo SBE nos cartões dos usuários serão expressos em moeda 
corrente. 

Todos os créditos adquiridos antes da data de vigência de nova tarifa deverão permitir o uso do sistema 
de transporte coletivo com base no preço da tarifa vigente quando de sua aquisição, debitando-a 
nominalmente do saldo disponível nos cartões dos usuários. 

3.2.5.3 Automação de processos 

O sistema a ser implantado deverá apresentar soluções que contemplem o máximo de operações 
automáticas sem a necessidade da intervenção humana, suscetível a falhas. 

Os processos primordiais para esta automação deverão contemplar: 

� Processamento dos dados na Central de Processamento; 
� Processamento dos dados do Sistema de Garagem; 
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� Comunicação Central de Processamento / Sistema de Garagens; 
� Comunicação Central de Processamento / Sistema de Distribuição e Cadastramento (PDV, Posto 

de Vendas). 

3.2.5.4 Nível de segurança, confiabilidade e integridade 

O sistema a ser implantado deverá basear-se na antecipação da cobrança da tarifa, o que exigirá a 
segurança dos valores arrecadados. Portanto exigir-se-á que a solução implantada apresente alto 
grau de proteção contra fraudes através da utilização de todos os sistemas de segurança disponíveis 
aplicáveis aos cartões inteligentes. 

Tal exigência será estendida também a todos os processos que compõem o sistema, de modo a 
garantir a integridade, confiabilidade e confidencialidade das informações e das transações 
realizadas em todos os níveis. 

O sistema de segurança utilizado deverá prever pelo menos os seguintes itens: 

� A possibilidade da implantação de outras aplicações ao longo do tempo; 
� A possibilidade de admissão de novos equipamentos no sistema de transporte coletivo 

independente da intervenção do fornecedor do sistema (interoperabilidade); 

� A possibilidade de licenciamento de utilização do cartão inteligente através do fornecimento de 

documento com o detalhamento das interfaces com o cartão e com o terminal em que ele será 

utilizado. 

3.2.6 Relatórios 

O SBE deverá oferecer ampla gama de relatórios para cada ambiente, módulo e aplicativo, de fácil 
configuração e customização, conforme relação mínima dada a seguir. 

O SBE deverá permitir que estes relatórios sejam fornecidos na forma impressa, em arquivos fechados 
(do tipo pdf) e em arquivos de dados (planilhas e ou bancos de dados). 

3.2.6.1 Relatórios Operacionais 

� Relatório de utilização em linhas e veículos; 
� Relatório de utilização de cartão por passageiro; 
� Relatório de passageiros por linha, viagens; 
� Relatório de passageiros por veículo; 
� Relatório de passageiros transportados; 
� Relatório de uso por dia por veiculo; 
� Relatório de viagens programadas e realizadas. 

3.2.6.2 Relatórios Financeiros 

� Relatório de detalhes do cartão; 
� Relatório de faturamento; 
� Relatório de movimentação mensal; 
� Relatório de créditos em publico; 
� Relatório resumo da venda/final; 
� Relatório de balanços de créditos; 
� Relatório de créditos com o público; 
� Relatório de transferência de créditos (saldo). 
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3.2.6.3 Relatório de Cadastro 

� Relatório de cartões na lista negativa; 
� Relatório de cartões atribuídos – operadores; 
� Relatório de cartões emitidos – resumo; 
� Relatório de cartões renovados. 

3.2.6.4 Relatórios de Vale Transporte 

� Relatório de listagem de clientes; 
� Relatório de cartões por empresa; 
� Relatório conta corrente – relação dos débitos (liberação) e créditos (pagamentos); 
� Relatório de relação de pedidos: por cliente, por data (de importação/ de liberação), por 

situação (importado/digitado, pago e/ou liberado); 
� Relatório de recarga por equipamento de recarga; 
� Relatório de pedidos não carregados; 
� Relatório de transferência de créditos; 
� Relatório de cartões em lista negativa. 

3.2.7 Requisitos para o desenvolvimento do projeto do SBE 

As Concessionárias deverão apresentar à SEMOB um projeto executivo, desenvolvido pelo fornecedor 
da tecnologia, para cada subsistema, o qual  deverá ser detalhado com pelo menos os seguintes itens: 

� Descrição dos processos; 
� Atribuições e responsabilidades; 
� Arquitetura dos processos; 
� Fluxograma funcional dos processos; 
� Fluxograma de informações e documentos; 
� Projeto operacional; 
� Recursos humanos (incluindo treinamento); 
� Recursos materiais (equipamentos, obras civis e lay out); 
� Documentação (normas e procedimentos). 

Com relação aos principais sistemas (Sistema Central, Sistema Garagem, Sistema de Distribuição 
Comercialização e Sistema de Cadastramento) assim como aos aspectos de segurança e do Plano de 
Implantação são descritos a seguir, os componentes específicos para seu desenvolvimento que deverão 
ser observados. 

3.2.7.1 Componentes específicos para o desenvolvimento do Sistema Central de Processamento: 

� Definição das políticas e dos meios de geração de créditos eletrônicos; 
� Especificação e dimensionamento dos equipamentos e softwares necessários para a 

operacionalização do SBE (computadores, meios de comunicação); 
� Definição das políticas e dos procedimentos de processamento das informações do SBE; 
� Definição e especificação das integrações com os demais módulos do SBE; 
� Validação a partir de testes piloto. 

3.2.7.2 Componentes específicos para o desenvolvimento do Sistema de Distribuição e 

Comercialização: 

� Definição das rotinas necessárias para distribuição dos cartões e dos créditos eletrônicos de 
viagem autorizados pelo Sistema de Gestão; 

� Detalhamento do sistema de distribuição proposto e da forma de transferência dos créditos de 
viagem entre os diversos níveis da rede de distribuição; 

� Detalhamento dos equipamentos e softwares necessários; 
� Determinação dos processos e da forma de comercialização dos novos meios de pagamento, 

cartões e créditos eletrônicos; 
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� Determinação da rede de distribuição de créditos, em cascata, que se inicia na Central de 
Emissão de Créditos, que passa à Central de Distribuição uma cota de créditos de viagem para 
comercialização; 

� Definição da forma de distribuição entre cada nível da rede de maneira a garantir o controle, a 
segurança e a rastreabilidade de todas as transações realizadas; 

� Especificação do tipo de transferência dos créditos de viagem entre os diversos níveis da rede 
de distribuição; 

� Determinação dos quantitativos de equipamentos e de postos por tipo, forma de distribuição, 
operação de vendas, e especificação dos equipamentos e softwares. 

3.2.7.3 Componentes específicos para o desenvolvimento do Sistema de Garagem 

� Definição e detalhamento dos procedimentos operacionais atuais realizados nas garagens, 
embarcados, de fiscalização e de vistoria, bem como a adaptação dos mesmos ou a criação de 
novos para a futura operação do SBE; 

� Especificação da infraestrutura (equipamentos, sistemas, e obras civis) necessária para a 
implantação dos processos relacionados ao Sistema de Garagem e à operação do sistema de 
transporte coletivo; 

� Definição do fluxo e dos meios de transmissão de informações entre os sistemas que compõem 
a operacionalização da Garagem; 

� Avaliação das atividades e custos de operação e manutenção dos sistemas de garagem; 
� Plano de instalação de validadores e do Sistema de Garagem; 
� Validação a partir de testes piloto. 

3.2.7.4 Componentes específicos para o desenvolvimento do Sistema de Cadastramento 

� Definição das modalidades de cartões e créditos eletrônicos que serão utilizados no SBE; 
� Especificação e dimensionamento dos equipamentos e softwares necessários, para operação 

dos bancos de dados, transmissão, comunicação e personalização gráfica dos cartões; 
� Definição do fluxo dos dados a serem processados, pertinentes à demanda diária de utilização 

do transporte coletivo; 
� Desenvolvimento dos processos necessários para o cadastramento de novos usuários visando a 

manutenção do cadastro e o atendimentos aos usuários. 

3.2.7.5 Componentes específicos para o desenvolvimento do Sistema de Segurança 

� Estabelecimento das normas de interoperabilidade dos cartões; 
� Estabelecimento e garantia da segurança dos processos que envolvem cartões; 
� Estabelecimento e garantia da segurança dos processos que envolvem créditos eletrônicos; 
� Estabelecimento e garantia da segurança dos processos da Central de Processamento e “Central 

Espelho” do Sistema de Bilhetagem Automática. 

3.2.7.6 Componentes específicos para o desenvolvimento do Plano de Implantação 

� Especificação e desenvolvimento de plano de capacitação técnica; 
� Especificação e desenvolvimento de plano de divulgação aos usuários; 
� Elaboração de cronograma de implantação do sistema. 

3.2.8 Forma de apresentação e aprovação do projeto 

As Concessionárias deverão, antes da implantação do SBE, apresentar à SEMOB o respectivo projeto 
contemplando as especificações deste anexo e ainda: 

• Estratégia de transição entre a situação atual vigente e a situação que decorra da implantação 
proposta; 

• Programação de implantação e cronograma, incluindo data prevista para a operação plena do 
sistema, a ser aprovada pelo poder concedente. 
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A SEMOB analisará o projeto de implantação apresentado, podendo recusá-lo caso sejam identificadas 
soluções que modifiquem, em muito, as funcionalidades aqui apresentadas. Nesta situação, caberá às 
Concessionárias revisá-lo, promovendo as alterações e complementos necessários ou até a elaborar um 
novo projeto. 

3.2.9 Divulgação do novo sistema 

Antes da entrada em operação, as Concessionárias deverão realizar campanha de divulgação e 
esclarecimento à sociedade, que deverá ser submetida à aprovação da SEMOB. 

A campanha de divulgação e esclarecimento deverá atender os seguintes requisitos: 

� Informar a sociedade e não só o usuário, o que é o SBE, os benefícios advindos de sua 
implantação e sua funcionalidade, procurando criar um ambiente favorável ao processo; 

� Esclarecer aos usuários do sistema o que será alterado no seu hábito de pagamento do serviço 
de transporte coletivo; 

� Esclarecer aos agentes que estão envolvidos cotidianamente com a operação do sistema, tanto 
público como privado, as alterações que serão realizadas. 

A campanha deverá ser dividida em fases adequadas a cada momento de implantação, atingindo, 
portanto, públicos específicos e utilizando os meios de divulgação e mídias adequadas. 

O período de veiculação de cada fase da campanha e os elementos que serão veiculados dependerá do 
cronograma de implantação do sistema e da ativação do sistema para cada categoria de usuários. 

3.3 Sistema de Controle da Qualidade 

3.3.1 Introdução 

O Sistema de Gestão da Qualidade a ser implantado tem como objetivo fundamental a busca contínua e 
permanente da melhoria da qualidade dos serviços disponibilizados à comunidade, em harmonia com as 
condições e realidade econômica e social da população e dos usuários dos serviços. Neste sentido, 
constitui elemento de gestão dos serviços e da relação estabelecida com as Concessionárias, tendo 
como objetivos: 

� Permitir a orientação de ações operacionais e de planejamento para a superação das principais 
deficiências observadas; 

� Apurar o desempenho das concessionárias em cada período, mediante a transformação dos 
valores obtidos dos vários indicadores em uma nota de referência, de fácil identificação e 
acompanhamento pela SEMOB e pela Sociedade; 

� Estimular a melhoria contínua dos serviços por parte das Concessionárias; 
� Facilitar o controle social do serviço de transporte coletivo através da divulgação das notas 

alcançadas pelas Concessionárias. 

Para o alcance destes objetivos deverão ser estabelecidos mecanismos de aprimoramento mútuo e 
constante dos diversos processos e agentes envolvidos na execução, no planejamento e no controle dos 
serviços, tanto sob responsabilidade das Concessionárias, quanto da SEMOB. 

Tal sistema está baseado em um conjunto de indicadores que expressam aspectos relativos à execução 
do serviço, à satisfação do usuário, à segurança e responsabilidade social dos serviços prestados. 

O cálculo dos indicadores será realizado mediante informações fornecidas pelas Concessionárias, às 
quais caberá o fornecimento de todas as informações necessárias e ou o acesso aos bancos de dados 
gerados pelos sistemas de controle da operação (Sistema de Bilhetagem Eletrônica - SBE e Sistema de 
Monitoramento e Controle Operacional do Transporte Coletivo de João Pessoa - SMTC) que permitam a 
obtenção das informações requeridas. Além destas informações, serão utilizadas outras, oriundas dos 
trabalhos internos da SEMOB e de outras fontes. Entre os dados que serão empregados, destacam-se: 
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� Registros de viagens de cada veículo fornecidos pelas Concessionárias através dos dados do 
SMTC diariamente; 

� Dados de passageiros transportados do Sistema de Bilhetagem Eletrônica – SBE fornecidos pelas 
Concessionárias através dos dados do SMTC diariamente; 

� Registros realizados em campo por agentes de fiscalização ou pessoal autorizado pela SEMOB e 
notificações; 

� Resultados de vistorias de frota realizados pela SEMOB; 
� Registros de reclamações dos usuários provenientes de várias fontes entre elas o Sistema de 

Relacionamento com os Usuários do Transporte Coletivo – SRU, SEMOB e Prefeitura Municipal 
de João Pessoa; 

� Registros de acidentes com vítima informados obrigatoriamente pelas Concessionárias; 
� Multas de Trânsito. 

3.3.2 Indicadores de qualidade 

Os indicadores de qualidade serão estabelecidos pela SEMOB de acordo com a capacidade de obtenção 
e processamento das informações, de forma evolutiva. São relacionados a seguir alguns destes 
indicadores que poderão ser empregados no Sistema de Controle da Qualidade. 

3.3.2.1 Fator de Cumprimento de Frota 

Expressa a proporção entre a frota operacional empregada diariamente e a frota prevista, variando de 0 
a 100%. Pode ser calculada sistematicamente, todos os dias, para todas as linhas, ou de modo amostral 
(dias, períodos, linhas).  

Pode ser calculada em relação ao período da manhã e ou da tarde e pode gerar um indicador global por 
período de avaliação mediante média aritmética simples no período medido. 

3.3.2.2 Fator de Cumprimento das Viagens Especificadas 

Expressa a proporção entre as viagens realizadas e as viagens previstas por dia tipo de operação (dia 
útil, sábado ou domingo), variando de 0 a 100%.  

Pode ser calculada sistematicamente para todos os dias, faixas horárias ou períodos, ou de modo 
amostral para determinados dias, períodos ou linhas.  

Pode gerar um indicador global por período de avaliação por média aritmética simples ou por uma 
média ponderada considerando pesos diferenciados por período do dia ou dia tipo. 

3.3.2.3 Fator de Regularidade da Operação 

Expressa uma medida de cumprimento dos horários previstos, podendo ser apurado pela proporção da 
quantidade de viagens com atrasos e ou adiantamento, obtida por comparação dos horários realizados 
com os horários programados, em relação à totalidade das viagens do universo avaliado (linhas, 
períodos do dia e locais). 

No cálculo deste indicador pode ser estabelecida uma faixa de tolerância, expressa em minutos, para 
mais ou para menos em relação ao horário programado. 

Pode ser apurado com base nos pontos de controle da linha, em pontos intermediários do percurso, 
dependendo da disponibilidade de dados, tanto programados como realizados.  

Pode gerar um indicador global por período de avaliação por média aritmética simples. 

3.3.2.4 Fator de Reclamações dos Usuários 

Expressa a relação entre a quantidade de reclamações dos usuários do serviço em relação a alguma 
medida quantitativa do serviço, como passageiros transportados, frota ou viagens, podendo ser 
expresso na forma de reclamações por mil passageiros transportados, reclamações por mil viagens 
realizadas, reclamações por ônibus x mês. 
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Pode ser calculada sistematicamente para todos os dias ou de modo amostral para determinados 
períodos. 

3.3.2.5 Fator de Satisfação do Usuário com o serviço prestado 

Representa um indicador de satisfação do usuário com o serviço prestado avaliado mediante a aplicação 
de pesquisa de campo de opinião que poderá avaliar atributos como: 

� Tempo de espera dos ônibus; 
� Lotação dos veículos; 
� Regularidade da operação; 
� Conservação e limpeza dos veículos; 
� Tratamento oferecido pelos motoristas aos usuários; 
� Segurança das viagens (risco de acidentes nos veículos). 

Estas pesquisas, se realizadas, deverão ser do tipo amostral estratificada pelo conjunto de linhas e 
períodos de operação de modo a espelhar uma avaliação global do serviço da cidade. 

O indicador de satisfação poderá ser calculado mediante ponderação da aprovação dos usuários sobre 
cada atributo analisado, por pesos específicos de ponderação de cada atributo. Alternativamente, 
poderá ser calculado considerando uma avaliação global de avaliação geral do serviço (resposta única). 

Caso se adotem pesos de ponderação de cada atributo, estes deverão ser obtidos considerando uma 
avaliação da importância relativa que os usuários dão a cada um dos atributos, medido por pesquisa 
específica. 

3.3.2.6 Fator de Acidentes 

Expressa a relação entre a quantidade de acidentes e alguma medida quantitativa do serviço, como 
frota, viagens ou quilometragem rodada, podendo ser expresso na forma de acidentes por mil 
quilômetros percorridos, acidentes por mil viagens realizadas, acidentes por ônibus x mês. 

Pode ser calculada sistematicamente para todos os meses ou de modo amostral para determinados 
períodos do ano. 

3.3.2.7 Fator de Observância de Normas de Trânsito 

Expressa a relação entre a quantidade de infrações de trânsito e alguma medida quantitativa do serviço, 
como frota, viagens ou quilometragem rodada, ou de motoristas a serviço, podendo ser expresso na 
forma de infrações por mil quilômetros percorridos, infrações por mil viagens realizadas, infrações por 
ônibus x mês, infrações por motoristas x mês. 

Pode ser calculada sistematicamente para todos os meses ou de modo amostral para determinados 
períodos do ano. 

3.3.2.8 Fator de Conservação da Frota 

Expressa a relação entre a quantidade de notificações emitidas pela fiscalização da SEMOB relacionadas 
ao estado de conservação do veículo, incluindo os resultados das inspeções veiculares, e a quantidade 
de ônibus, sendo expresso em termos de irregularidades da frota por ônibus. 

Pode ser calculada sistematicamente de forma anual. 

3.3.3 Sistemática de apuração 

Os indicadores que venham a ser estabelecidos e calculados deverão ser comparados com indicadores 
de referência, ou metas de qualidade, proporcionando um cálculo de uma nota para cada indicador, a 
qual expressará o quanto o indicador está mais próximo ou mais distante do valor meta. 

Os indicadores de referência poderão ser estabelecidos mediante pesquisa em outras localidades, na 
literatura técnica, pelo histórico de dados oriundos da operação dos serviços em João Pessoa, ou até 
mesmo, por simples adoção com base em parâmetros de bom senso. De toda a forma, estes parâmetros 
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de referência deverão ser modificados ao longo do tempo com base no histórico do Sistema de 
Avaliação da Qualidade a ser implantado. 

O conjunto de indicadores apurado a qualquer tempo deverá permitir a geração de uma “Nota Global 
de Qualidade do Serviço de Transporte Coletivo de João Pessoa - NGQ”, que expressará a avaliação do 
serviço prestado para fins de adoção de medidas de correção por parte das Concessionárias. 

Essa nota poderá ser gerada com qualquer conjunto de indicadores, dependendo da capacidade de 
produção dos dados e respectivos cálculos.  

Para fins de avaliação geral da qualidade dos serviços, a NGQ poderá ser classificada conforme o 
seguinte critério: 

1. Nível de excelência:   90 ≤NGQ≤100 

2. Nível de boa operação:   75 ≤NGQ<90 

3. Nível de operação regular:  60 ≤NGQ<75 

4. Nível de operação insuficiente:  NGQ< 60 

A partir da avaliação obtida, as concessionárias estarão sujeitas a aplicação de um Plano de 
Consequências, que corresponde a um conjunto de ações gerenciais definidas pela SEMOB para as 
Concessionárias, diferenciadas em razão da classificação alcançada conforme descrito a seguir. 

A. Nível de excelência 

A classificação da concessionária no nível de excelência conferir-lhe-á um Certificado de 
Excelência dos Serviços, o qual será tornado público pela SEMOB. 

B. Nível de boa operação 

A Concessionária, quando classificada no nível de boa operação, deverá apresentar à SEMOB um 
plano de ações corretivas em um prazo máximo de 20 (vinte) dias a contar da divulgação final do 
resultado da avaliação da qualidade. 

O plano de ações corretivas deverá conter as medidas que serão empregadas para sanar as 
deficiências observadas nos indicadores, detalhadas suficientemente para o seu 
acompanhamento pela SEMOB, que será realizado através de reuniões mensais ao longo do 
trimestre para acompanhar a evolução da aplicação do plano de ações corretivas. 

Constatada a não aplicação do plano de ações corretivas por parte da Concessionária, ou a sua 
ineficácia, a SEMOB aplicará as penalidades cabíveis, na forma do Regulamento de Transporte 
Coletivo. 

C. Nível regular de operação 

A concessionária, quando classificada no nível de operação regular, será penalizada na forma do 
Regulamento, devendo ainda apresentar à SEMOB um plano de ações corretivas em um prazo 
máximo de 10 (dez) dias a contar da divulgação dos resultados da avaliação da qualidade. 

A SEMOB promoverá reuniões quinzenais com a concessionária ao longo do trimestre para 
acompanhar a evolução da aplicação do plano de ações corretivas, bem como poderá 
determinar a realização de acompanhamentos de campo e na garagem. 

Constatada a não aplicação do plano de ações corretivas por parte da Concessionária, ou a sua 
ineficácia, a SEMOB aplicará as penalidades cabíveis, na forma do Regulamento de Transporte 
Coletivo. 
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D. Plano de consequências com avaliação de nível insuficiente 

A concessionária, quando classificada no nível de operação insuficiente, será penalizada na 
forma do Regulamento, devendo ainda apresentar à SEMOB um plano de ações corretivas em 
um prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da divulgação dos resultados da avaliação da 
qualidade. 

A SEMOB realizará um acompanhamento contínuo e permanente dos serviços da Concessionária 
enquadrada nesta condição. Constatada a não aplicação do plano de ações corretivas por parte 
da Concessionária, ou a sua ineficácia, a SEMOB aplicará penalidades adicionais, na forma do 
Regulamento de Transporte Coletivo. 

3.3.4 Forma de implantação do Sistema de Gestão da Qualidade do serviço de transporte coletivo 

A SEMOB promoverá a implantação do Sistema de Gestão da Qualidade do Serviço mediante o 
detalhamento das formas de apuração dos dados, especialmente a interface com os sistemas de registro 
de informações operacionais (SMTC, SBE e SRU). 

A implantação e a operação do Sistema de Gestão da Qualidade do Serviço de transporte coletivo será 
realizada através da SEMOB, a quem caberá a apuração dos indicadores, o estabelecimento dos planos 
de consequências e o seu acompanhamento. 

Admitir-se-á que alguns indicadores não sejam calculados em determinados períodos, por dependerem 
do fornecimento de informações. 

Os indicadores referidos neste anexo, os valores dos padrões de referência, as notas atribuídas aos 
indicadores e outras definições deverão ser definidas em um Manual de Aplicação do Sistema de Gestão 
da Qualidade, o qual deverá ser atualizado sempre que forem inseridas modificações na sua sistemática. 

 

 

 

 

 

 


