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2017: ano que marcou o 40º 
aniversário da ANTP

Alexandre Pelegi
Editor
E-mail: alepelegi@gmail.com

EDITORIAL

AN P

A cidade tradicional era a que todos tínhamos antes de 1960, mais 
ou menos construída em função da vida das pessoas. Aí veio a inva-
são dos automóveis e começamos a construir as cidades de manei-
ra que os carros pudessem ser felizes. Jan Gehl

2017 foi o ano em que ANTP realizou seu 21º Congresso e completou 
40 anos de existência.

Apesar da crise que se agudizou no ano – tanto na política, quanto na 
economia – a presença constante da ANTP à frente dos principais fatos 
pertinentes à mobilidade, transporte e trânsito manteve-se constante.

Como sempre, contribuímos para apontar saídas para o principal desafio 
urbano deste século: transformar nossas cidades em ambientes mais 
humanos e caminháveis; aumentar os investimentos nos sistemas de 
transporte de massa, como também propiciar soluções de engenharia e 
planejamento para que funcionem em rede; propor desenhos urbanos que 
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permitam uma cidade segura e saudável, seja do ponto de vista da segu-
rança viária, seja da criação de espaços de proximidade que reúnam as 
pessoas e propiciem soluções humanizadas para quem precisa caminhar 
pela cidade, a começar das crianças e suas famílias, dos idosos e dos que 
dependem de dispositivos de acessibilidade para se locomover.

Neste 2018 permaneceremos fixos neste objetivo, que passa pela com-
posição de uma série de ações que, integradas harmonicamente, terão o 
poder não só de melhorar a qualidade do ar como também, e mais ainda, 
devolver às cidades sua vocação humana, reduzindo a importância do 
automóvel na vida das pessoas, recuperando os espaços públicos em 
benefício de todos, priorizando o investimento em infraestrutura de trans-
portes de massa, aumentando a eficiência dos negócios e reduzindo as 
deseconomias provocadas pela mentalidade rodoviarista.

Diante da crise do setor de transporte, que corre o grave risco de eliminar 
anos de evolução por conta de escândalos localizados, e que sofre com a 
grave debandada dos usuários, oferecemos uma forma de calcular os 
custos do sistema, tarefa primordial para transformar a tarifa do transporte 
público em uma tarefa iluminada pela transparência e pela governança.

A ANTP, mais que uma promotora de eventos, é uma gestadora e 
promotora de projetos e de conhecimento técnico.

Reúne pessoas das mais variadas partes do país para pensar, produ-
zir e repartir experiências, sempre em benefício da melhoria da mobi-
lidade e humanização das cidades brasileiras.

Age de maneira a qualificar os corpos técnicos das cidades, como se 
viu em 2016 com o Curso de Gestão da Mobilidade Urbana, e agora, 
com a ação de capacitação de gestores municipais e empresários do 
transporte coletivo para a adoção e aplicação da Planilha de Custos 
do Transporte em várias cidades brasileiras.

A extensão de nossa Biblioteca bem poderia ser um dos indicadores 
do tamanho da importância de nossas ações e daqueles que conosco 
produzem. Lá estão não apenas a produção acumulada em 40 anos 
de seminários, Congressos, Fóruns de Secretários de Transporte,
como publicações referenciais como a Revista dos Transportes Públi-
cos, já em sua 147ª edição, afora Cadernos Técnicos, relatórios de 
projetos desenvolvidos em parceria com instituições reconhecidas em 
âmbito internacional, como a referência em que se transformou o Sis-
tema de Informações da Mobilidade - Simob.

Esperamos que o ano de 2018 venha a repetir o sucesso que alcan-
çamos até hoje em 40 anos de vida, como também ampliá-lo em 
várias outras frentes.

O “A” que inicia nossa sigla reflete o que buscamos: a Associação de 
pessoas, de ideias e de objetivos por uma mobilidade urbana melhor 
e um trânsito amigável não violento.
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Transporte público de 
passageiros e cidade digital 
estratégica: análise dos 
meios digitais de mobilidade 
urbana em Barcelona

Eloisa Parteka
E-mail: eloparteka@gmail.com

Denis Alcides Rezende
E-mail: denis.rezende@pucpr.br

Programa de Pós-Graduação em Gestão Urbana
Pontifícia Universidade Católica do Paraná

TECNOLOGIA: CASE DE BARCELONA

AN P

A expansão urbana, o rápido crescimento das cidades e a nova dinâ-
mica promoveram novas formas dos cidadãos vivenciarem o seu meio 
urbano, exigindo maneiras diferenciadas de administrar as cidades 
conforme Harvey (2007), tornando muito importante a resolução dos 
problemas tecnológicos para um bom funcionamento das cidades 
(Lévy, 1999). De acordo com Frey e Rezende (2005), as ações gover-
namentais requerem planejamento como um processo contínuo e 
permanente de prevenção, ordenação e controle da gestão urbana. 
Para promover a melhoria dos serviços públicos e o bem-estar da 
população, o planejamento municipal pode contribuir para identificar, 
compreender e solucionar os problemas locais. Souza, Rezende e 
Hardt (2007) relatam que a falta de planejamento nas decisões muni-
cipais, em diversos níveis, pode ser uma das principais causas do 
sistema de mobilidade urbana encontrar-se fragilizado em diversas 
cidades. Nesse contexto, as cidades digitais estratégicas, conforme 
Rezende (2012), aplicam recursos da tecnologia da informação na 
gestão municipal, contribuindo e auxiliando, por meio do planejamen-
to, para as decisões em níveis estratégico, tático e operacional; pla-
nejam e disponibilizam informações, sistemas e serviços para seus 
gestores e cidadãos. 

Nessas circunstâncias, é possível fazer uma análise da integração 
do uso do transporte público de passageiros e a sua relação com 
o uso de tecnologias no sistema de mobilidade urbana. O cresci-
mento das cidades e seus problemas refletem-se diretamente na 
forma da circulação urbana, influenciando na demanda dos trans-
portes, mostrando que o planejamento urbano e o planejamento de 
transporte sempre estiveram associados de forma intrínseca 
(Magagnin e Silva, 2008). A necessidade de movimento dos cida-
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dãos acontece conforme a cidade está organizada territorialmente 
e depende de como as atividades que se desenvolvem no espaço 
urbano estão vinculadas funcionalmente (Duarte, Libardie Sánchez, 
2012). Castells (2006) descreve que, no cenário urbano atual, o 
automóvel contribui para a dispersão urbana, configurada por 
zonas residenciais enormes espalhadas por toda a região, ligadas 
aos variados setores funcionais pelas vias de circulação. Estas vias 
públicas são dominadas pelos automóveis utilizados por um 
pequeno número de usuários de transporte privado que acabam 
por atrasar um grande número de usuários de transporte coletivo 
sobre pneus, com os congestionamentos (Lacerda, 2006).

O grande desafio da mobilidade urbana é a inclusão de parcelas 
consideráveis da população na vida das cidades. Sendo assim, a 
mobilidade urbana acaba por ser um assunto mais político do que 
técnico (Duarte, Libardi, Sánchez, 2012). Lemos (2005) aborda a 
necessidade de se ter políticas urbanas que atendam aos grupos 
excluídos eletronicamente. Daí a importância de um processo de 
aculturação da informação nos municípios, que será quanto mais 
facilitado e efetivado se os cidadãos se mostrarem interessados em 
participar e utilizar a tecnologia da informação, e os gestores em 
assumir o papel de infogestores (Rezende, 2005). Dessa forma, para 
cumprir sua função, o Estado deve buscar novas maneiras para uma 
gestão mais participativa e democrática, conforme descreve Frey 
(2005). Toda essa problematização abordada é consequência da 
falta de integração entre todos os elementos institucionais voltados 
ao transporte, mobilidade e circulação. 

O objetivo deste artigo é analisar o transporte público de passageiros 
na cidade digital estratégica em Barcelona, enfatizando os meios digi-
tais de mobilidade urbana.

Reiterando as justificativas da pesquisa, Parra (2006) afirma que, a 
partir da segunda metade do século XX, o transporte público vem se 
posicionando como um eixo importante para o planejamento, desen-
volvimento e gestão das cidades. Este eixo pode ser identificado em 
diversas experiências de vários Estados em diferentes lugares do 
mundo, pois traz benefícios para as cidades e sua população: melho-
ra a qualidade de vida dos cidadãos; aumenta os níveis de produtivi-
dade; aumenta a justiça social; ajuda as cidades a serem mais susten-
táveis. O Instituto de Políticas de Transporte & Desenvolvimento 
(2013) afirma que o transporte de alta capacidade tem um papel 
essencial porque permite uma mobilidade urbana altamente eficiente 
e equitativa.

A IBM (2012) pondera que a mobilidade pode ser influenciada pelas 
tecnologias, pois essas possibilitam o acesso às informações. A tec-
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Transporte público de passageiros e cidade digital estratégica: análise dos ...

nologia abre um leque de novas perspectivas nas cidades e nos espa-
ços públicos, possibilitando que os usuários possam interagir e se 
comunicar com objetos e pessoas do mesmo ciberespaço (Aurigi, 
2005). O BID (2016) afirma que novas soluções são necessárias, pois 
as tradicionais estão chegando ao seu limite, já que não há mais espa-
ço e nem tempo para longas intervenções urbanas. Afirma também 
que “a crescente disseminação da tecnologia está permitindo instru-
mentar e conectar objetos, possibilitando a convergência entre o 
mundo digital e o mundo físico da infraestrutura urbana”. Logo, as 
plataformas digitais são cada vez são mais usadas pela administração 
pública das cidades (Leite e Rezende, 2010). 

A partir destas justificativas e com o intuito de analisar se as conside-
rações acima estão sendo realizadas na cidade de Barcelona, esta foi 
escolhida como objeto de análise, pois é considerada pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID, 2016) exemplo em transpor-
te público de passageiros que utilizam a tecnologia da informação e 
comunicação – TIC como recurso para beneficiar os seus usuários. 
Barcelona, capital da Catalunha na Espanha, está entre as cidades do 
mundo que mais se aproximam da materialização desse conceito de 
cidade inteligente (BID, 2016, p. 109).

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Transporte público de passageiros

Conforme a IBM (2012), o deslocamento de bens e pessoas é consti-
tuído por um delicado sistema de pequenos elementos em movimen-
to, influenciando outros sistemas das cidades. Cada um desses ele-
mentos possui diferentes características de deslocamento como: a 
finalidade; o meio de transporte utilizado; a velocidade adotada, a 
hora da partida; além de outros fatores que podem ser influenciados 
pelas tecnologias, que possibilitam o acesso às informações que aju-
dam a evitar e antecipar futuros eventos. Graham (2005) descreve que 
o crescimento da mobilidade digital e da mobilidade física não são 
distintos, mas se completam e ocorrem de forma paralela. A tecnolo-
gia digital móvel dos smartphones, por exemplo, é um elemento novo 
presente nas cidades (BID, 2016). Estes dispositivos, além de serem 
um canal de distribuição e recepção de informação, podem ser vistos 
também como um sensor inteligente ligado em rede. Assim, os smar-
tphones atuais podem ser considerados computadores com capaci-
dade de conexão rápida, além de possuírem um conjunto de sensores 
que incluem GPS, Wi-Fi (wireless fidelity); NFC (near field communica-
tion), entre outros. O smartphone é considerado o melhor sensor 
urbano em tempo real (BID, 2016).
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A tecnologia da informação e comunicação (TIC) tornou-se uma 
aliada essencial para a existência da gestão inteligente (IBM, 2012). 
As tecnologias atuais não são somente inevitáveis, mas, em ter-
mos, são irreversíveis (Santos, 2014). O avanço tecnológico dos 
equipamentos eletrônicos e de comunicação e informação vem 
fazendo com que os sistemas inteligentes de transportes, automa-
ção dos sistemas de transportes e dos sistemas de informação aos 
usuários evoluam rapidamente nos últimos tempos, aprimorando 
as funções do transporte público que é fundamental na mobilidade 
urbana, facilita o acesso ao aperfeiçoamento profissional contínuo 
das pessoas, ao lazer e aos demais equipamentos urbanos (Silvei-
ra e Cocco, 2013). 

A aplicação dessas tecnologias em transportes vem sendo coorde-
nada, inicialmente, dentro de programas conhecidos mundialmente 
por ITS (intelligent transportation systems) (Texas Transportation Ins-
titute, 1996). Jensen (1996) descreve que os sistemas inteligentes de 
transportes (ITS) empregam diferentes tecnologias avançadas nos 
vários setores dos transportes, podendo os ITS ser categorizados 
como sistemas avançados de transporte público (APTS). São siste-
mas que representam o uso de tecnologias avançadas para melho-
rar a segurança, eficiência e efetividade dos sistemas de transporte 
público. Os benefícios para os usuários podem incluir: a minimiza-
ção dos tempos de espera, segurança e facilidade para o pagamen-
to da tarifa, informações precisas e atualizadas sobre itinerários e 
horários, entre outros. Kanninen (1996) descreve que os sistemas 
inteligentes acontecem em benefício de: melhoria do gerenciamento 
e operação dos sistemas de transportes; melhoria da eficiência no 
uso das vias; melhoria da segurança viária; aumento da mobilidade; 
redução dos custos sociais, através de redução de tempos de espe-
ra e tempos perdidos; e impactos ambientais. Para isso, utilizam-se 
de: tecnologias de processamento de informação; tecnologias de 
processamento de comunicação; sensoriamento; navegação; e tec-
nologia de controle.

A maioria das cidades está nos estágios iniciais de compreensão e 
de realização de todo o potencial do ITS (IBM, 2009). Algumas 
cidades já deram passos significativos nestas áreas, com a imple-
mentação de projetos de transporte inteligente. À medida que 
estas tecnologias avançam e as cidades ganham experiências de 
otimizar valores, é possível que este sistema possa se espalhar 
com a replicação de modelos exitosos e prontos em outras cida-
des, podendo se tornar clara a importância do desenvolvimento e 
a aplicação de tecnologias e estratégias no transporte público 
(IBM, 2009). Corroborando o assunto, o WBCSD – World Business 
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Council For Sustainable Development (2004) aponta que as aplica-
ções de ITS podem ter uso mais amplo no sistema de gestão de 
tráfego, devido à informatização das informações. Assim, essas 
aplicações focam principalmente em melhorar a “inteligência” da 
infraestrutura, contribuindo para um tráfego mais seguro e um fluxo 
mais leve.

Uma vez implantada a infraestrutura de tecnologia da informação 
nas cidades, esta passa a ser parte do tecido urbano. Logo, é preci-
so agregar uma camada de aplicativos e sistemas de comunicação 
que poderão funcionar como interfaces entre a gestão e os cidadãos 
e as diferentes estruturas e departamentos das cidades. Assim, 
esses sistemas de interface de comunicação podem servir como 
plataformas digitais interativas, com a criação de aplicativos móveis 
que podem permitir a coleta de dados e a gestão participativa por 
parte do cidadão e que também permitem à cidade se comunicar 
com eles para enviar alertas de emergência ou dicas de transporte. 
Essas plataformas digitais podem ser utilizadas pelos cidadãos das 
seguintes formas: aplicativos móveis; redes sociais temáticas; 
fóruns de discussão (BID, 2016).

Lemos (2013) aponta que a propagação das tecnologias é dada em 
altíssima velocidade com um incrível potencial de infiltração e de 
onipresença, agindo de maneira sutil e ao mesmo tempo radical no 
ambiente espacial e cultural. Lévy (1999) afirma que para um bom 
funcionamento das cidades é de fato muito importante a resolução 
dos problemas tecnológicos. As novas tecnologias de comunicação, 
em meio a uma cultura de conexão generalizada, conforme Lemos 
(2005), possibilitaram formas de mobilidade social e de apropriação 
do espaço urbano. A influência do ciberespaço sobre as formas de 
socialização é relatada por Castells (2004), que afirma que a trans-
formação espacial pode ser observada a partir do contexto de trans-
formação social, sendo elemento fundamental da sociedade e de 
sua transformação.

Cidade digital estratégica

A cidade digital estratégica pode ser entendida como a aplicação 
dos recursos da tecnologia da informação na gestão do município 
e também na disponibilização de informações e de serviços aos 
munícipes ou cidadãos. É um projeto mais abrangente que oferecer 
apenas internet para os cidadãos por meio de recursos convencio-
nais de telecomunicações. Vai além de incluir digitalmente os cida-
dãos na rede mundial de computadores. Tem como base as estra-
tégias da cidade para atender os objetivos das diferentes temáticas 
municipais (Rezende, 2012, p. 184). A cidade digital estratégica 
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(Rezende, 2012) proporciona ferramentas que melhoram os pro-
cessos internos e os serviços públicos prestados à sociedade 
como conectividade, disponibilização da informação, tecnologia, 
monitoramento, infraestrutura, e promove a participação da popu-
lação. Sendo assim, a cidade digital estratégica conforme Rezende 
(2012) resulta em uma série de benefícios à população, entre os 
quais podem ser destacados o aumento da qualidade de vida com 
a oferta de serviços via internet, passando pela participação do 
cidadão na gestão da cidade e a consequente contribuição na 
administração dos governantes.

Lévy (1999) relata que a tecnologia é condicionante e não determinan-
te da sociedade e da cultura, pois é produzida dentro de uma cultura 
e a sociedade encontra-se condicionada por suas técnicas. Porém, 
este autor concorda que as tecnologias mudam a trajetória dos acon-
tecimentos sociais, alterando a cultura local. A partir de conhecimen-
tos existentes, surge a inovação tecnológica, que é social, iniciada a 
partir de uma necessidade local e solucionando um obstáculo social 
universalizado. Guerreiro (2006) afirma que as tecnologias de informa-
ção e comunicação geram um grande número de dados e novas 
informações, o que caracteriza uma mudança nos hábitos, costumes 
e valores da sociedade.

A literatura clássica relaciona a cidade digital com a coleta, estru-
turação e disponibilização de informações por meios digitais para 
que os cidadãos possam interagir entre si e com o governo, inter-
ligando-os na rede digital de um determinado território. Esta rede 
pode possibilitar a integração de recursos tecnológicos e pode 
disponibilizar, em diferentes realidades virtuais do espaço urbano, 
serviços públicos e informações. Dessa forma, os serviços munici-
pais podem simplificar e auxiliar a vida dos cidadãos em termos de 
tempo, espaço e qualidade de informações, possibilitando a 
ampliação da participação dos munícipes na gestão do município 
(Rezende, 2012). Dessa maneira, as cidades digitais se tornaram 
mais heterogêneas e integradas ao cotidiano do cidadão com o 
uso da tecnologia da informação e comunicação. Para Mitchell 
(2001) é o momento de reinventar o desenvolvimento urbano, 
sendo necessário aprender a construir cidades eletronicamente 
servidas e globalmente ligadas. Assim, é possível chegar a um 
avançado modelo de comunidade definido por Lemos (2004), em 
que as novas maneiras de interagir com o meio ambiente se mate-
rializam por meio da tecnologia da informação e comunicação. 
Independentemente das dificuldades encontradas para a implanta-
ção das cidades digitais, estas trazem contribuições para o gover-
no e para os cidadãos. Segundo Moutinho (2010, p. 79) “apesar 
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dos obstáculos e das dificuldades de implementação, os projetos 
de cidades digitais deram início a um processo inexorável de 
modernização municipal com reflexos positivos na qualidade dos 
serviços e no acesso às TIC”.

Esse cenário abre espaço à emergência da cidade digital como sis-
tema de lugares inteligentes e receptivos, saturados de programas e 
silício, interconectados e inter-relacionados (Mitchell, 2001, p. 75). 
No ciberespaço, as novas formas de cooperação têm o objetivo de 
valorizar e compartilhar a inteligência distribuída entre as comunida-
des conectadas, colocando em destaque a inteligência coletiva 
(Lévy, 1999). Todo esse avanço tecnológico, em termos de ciberes-
paço, sociedade de informações ou ainda sociedade em rede viabi-
liza a existência local da cibercidade. Para Lemos (2004) a ciberci-
dade é definida como um “espaço urbano cibernético”, assim, as 
cidades que já receberam a infraestrutura de tecnologias digitais e 
de telecomunicações podem ser consideradas uma cibercidade. 
Segundo Lemos (2004), as novas tecnologias da cibercultura estão 
cada vez mais integradas às cidades, principalmente aquelas rela-
cionadas à comunicação e à informação.

Graham e Marvin (1996) afirmam que os usuários e cidadãos da 
cidade convivem com o tempo, que pode ser relativizado, permi-
tindo que as pessoas trabalhem, tenham lazer e possam ter aces-
so aos serviços eletrônicos onde e quando desejarem. A propa-
gação das tecnologias, conforme Lemos (2004), é dada em 
altíssima velocidade com potencial de infiltração e de onipresen-
ça, podendo agir de maneira sutil e ao mesmo tempo radical no 
ambiente espacial e cultural. Castells e Cardoso (2005) afirmam 
que “o mundo vem experimentando uma transformação, podendo 
esta ser reconhecida como a consolidação da revolução” sendo 
proporcionada pela tecnologia de comunicação e informação, a 
qual possibilitou a emergência de um novo paradigma tecnológi-
co. Estes mesmos autores afirmam que são os valores, os interes-
ses e as necessidades das pessoas que dão forma à tecnologia. 
Segundo Castells (1999, p. 22), “as tecnologias da informação e 
comunicação são particularmente sensíveis aos efeitos dos usos 
sociais da própria tecnologia”.

É possível observar que, além da importância da infraestrutura física 
e digital, o cidadão precisa estar envolvido e motivado nos processos 
tanto do governo como do munícipe para se beneficiar dos privilégios 
que podem ser utilizados. Por isso, é importante que as novas tecno-
logias sejam disseminadas para o cidadão de forma a despertar seu 
interesse e motivação (Tancman, 2004).
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METODOLOGIA DA PESQUISA

O método científico selecionado é o estudo de caso único. A pesqui-
sa limitou-se em analisar a cidade de Barcelona.Com o método esta-
belecido foi possível acompanhar, controlar e aprofundar, de forma 
complexa e holística, a pesquisa realizada (Silva; Menezes, 2005, Gil, 
2010; Marconi; Lakatos, 2010; Yin, 2010).

As fases da pesquisa foram: identificação e formulação do problema; 
delimitação da unidade de caso a ser estudada; delimitação do núme-
ro de estudo de casos; formulação do protocolo de pesquisa; coleta 
de dados; organização dos dados; análise de dados; conclusão (Silva; 
Menezes, 2005, Gil, 2010; Marconi; Lakatos, 2010; Yin, 2010).

A unidade de análise ou observação será constituída pelos meios 
digitais existentes na mobilidade urbana por transporte público de 
passageiros, com análise de conteúdo dos sites: ajuntamente.bar-
celona.cat; barcelona.cat; governobert.bcn.cat; mobilitat.ajunta-
ment.barcelona.cat; e tmb.cat, os quais são pertinentes ao tema 
desta pesquisa.

O protocolo de pesquisa destaca os constructos meios digitais de 
mobilidade urbana de transporte público de passageiros (análise de 
plataformas digitais) e cidade digital estratégica (análise da apropria-
ção da tecnologia da informação).

ANÁLISE DO TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS E A 
CIDADE DIGITAL ESTRATÉGICA EM BARCELONA

O estudo de caso escolhido para esta pesquisa implicou no entendi-
mento dos meios digitais da mobilidade urbana por transporte público 
de passageiros e suas relações com a cidade digital estratégica. 
Desse modo, as análises preliminares compreenderam o esclareci-
mento das respostas do protocolo de pesquisa. Os dados foram 
coletados manualmente. A pesquisa demonstra, como resultado, que 
o desenvolvimento e o planejamento urbano da cidade estão relacio-
nados com o planejamento do transporte e da circulação urbana de 
maneira intrínseca, de forma que este assunto tem influência direta na 
demanda dos transportes públicos de passageiros.

Análise das plataformas digitais

A partir da premissa de que a tecnologia da informação pode ser uti-
lizada no transporte público de passageiros, destaca-se que as tec-
nologias e o meio urbano estão cada vez mais conectados. Perceben-
do que a realidade faz uso crescente das tecnologias da informação 
na vida urbana, é plausível reconhecer que estas tecnologias estão 
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modificando as formas da população se relacionar com o espaço 
urbano, possibilitando novas formas de interatividades. Esse meio 
mais comunicativo abre um leque de novas perspectivas nas cidades 
e consequentemente no transporte público de passageiros, fazendo 
uma conexão entre o espaço urbano e os meios digitais.Sendo o 
objetivo geral da pesquisa o entendimento dos meios digitais da 
mobilidade urbana por transporte público de passageiros como recur-
so tecnológico de contribuição para a cidade digital estratégica, foram 
elaborados quadros para estabelecer os elementos contidos no tema. 
O quadro 1 demonstra, de forma geral, os principais tipos de meios 
digitais da mobilidade urbana por transporte público de passageiros 
da cidade de Barcelona.

Quadro 1
Principais tipos de meios digitais da mobilidade urbana por transporte 
público de passageiros

1. Aplicativos vinculados ao transporte público de passageiros

2. Redes sociais vinculadas ao transporte público de passageiros

3. Portais eletrônicos/ sites vinculados ao transporte público de passageiros

4. Data in GTFS format

5. CCM - Centre de Control de Metro de Barcelona

6. CSX - Centre de Suport a la Xarxa

7. Real time data

8. TMB-ibus

Fonte: Os autores.

O quadro 1 foi dividido em seis quadros que demostram estes 
meios digitais separadamente. O quadro 2 demonstra os principais 
apps – aplicativos móveis relacionados com o tema. O app é um 
software desenvolvido para ser instalado em um dispositivo eletrô-
nico móvel. Esta tecnologia tem o propósito de facilitar o dia-a-dia 
do usuário, fornecendo as mais diversas funcionalidades com infi-
nitas possibilidades. Os apps do quadro 2, que são tecnologias 
relacionadas à mobilidade urbana, em grande maioria utilizam do 
GPS - Global Positioning System para o seu funcionamento. Eles 
abrem novas perspectivas nas cidades e no meio urbano, possibi-
litando que o usuário possa interagir e estabelecer comunicação, 
além de beneficiar o cidadão que pode planejar a sua rota. A tec-
nologia utilizada por esses aplicativos permite que os usuários 
fiquem sabendo exatamente quanto tempo terão de esperar, plane-
jem a sua viagem e possam combinar as diferentes opções de 
transporte, se existentes.
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Quadro 2
Principais aplicativos da mobilidade urbana por transporte público de 
passageiros 

APPs

1. Appe&Town

2. Barcelona Metro Map

3. Barcelona Bus Turistic

4. BCN Bus

5. Bus Turisc Virtua

6. Citymapper

7. Google Maps

8. HERE Transit

9. Moovit

10. TMB App

11. TMB Maps

12. UrbanStep Barcelona

Fonte: os autores.

O Twitter é uma rede social que permite aos usuários enviar e receber 
atualizações pessoais de outros contatos, por meio do website do 
serviço, por SMS e por softwares específicos de gerenciamento. O 
Facebook, é considerado a maior rede social em todo o mundo. 
Sendo assim, o quadro 3 apresenta o Facebook das empresas res-
ponsáveis pelo transporte público de passageiros das respectivas 
cidades e os twitter da mobilidade urbana por transporte público de 
passageiros de Barcelona.

Quadro 3
Twitters e facebooks da mobilidade urbana por transporte público de 
passageiros de Barcelona

Twitters Facebooks

@TMB_Barcelona facebook.com/TransportsMetropolitansdeBarcelona

@BCN_Mobilitat facebook.com/ccoometro

@AMBmobilitat

@barcelona_cat

@TMBinfo

@CCOOMetroBCN

Fonte: os autores.

Os sites e portais eletrônicos vinculados a temas da cidade de Barce-
lona são apresentados no quadro 4. Estes meios possibilitam que o 
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usuário interaja e estabeleça comunicação com outras pessoas. 
Assim, estas redes sociais, os sites e portais eletrônicos permitem e 
estabelecem novas formas de comunicação.

Quadro 4
Portais eletrônicos/sites vinculados ao transporte público de passageiros 
de Barcelona

Barcelona

ajuntamente.barcelona.cat

barcelona.cat

barcelona.card.com/en

barcelonabusturistic.cat

barcelona.smartmoving.com

fundacio.tmb.cat

governobert.bcn.cat

mobilitat.ajuntament.barcelona.cat

noticies.tmb. cat

telefericdemontjuic.cat

tmb.cat

Fonte: Os autores.

O GTFS (general transit feed specification) é um meio usado para 
definir um formato comum para horários de transporte público e 
informações geográficas associadas. Este formato é utilizado em 
Barcelona para que as informações sobre a rede de transportes 
públicos (linhas, paragens, estações, rotas etc.) sejam – e são – atu-
alizadas semanalmente. As informações fornecidas são: a data em 
que a informação foi gerada e as informações de localização. Dessa 
forma, as informações da rede de metrô são: horário de funciona-
mento; rota entre estações; código da linha, nome e cor; URL para 
informações on-line sobre a linha; e código, nome e posição geográ-
fica (latitude e longitude) de cada estação. Para a rede de linhas de 
ônibus, as informações fornecidas são: horário de serviço para cada 
rota de ônibus; horário para cada parada em cada rota de ônibus; 
rota entre paradas; código da rota do ônibus, nome e cor; URL para 
informações on-line sobre a rota de ônibus; a rota tomada pela linha, 
fornecida através de uma série de pontos identificados pelas coor-
denadas de latitude e longitude; código, nome e posição geográfica 
(latitude e longitude) de cada parada.

O transporte público de Barcelona tem um compromisso com os 
usuários deste serviço em relação às informações. A TMB criou o 
MouTV, o qual é uma outra forma das pessoas que fazem uso do 
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metrô e do ônibus obterem informações por intermédio de telas de 
grande formato e de projetores de alta resolução instalados nos 
vagões do metrô, nos ônibus e nas plataformas de metrô. O 
MouTv, por meio de um sistema inovador de transmissão de vídeo, 
tem como objetivo principal oferecer aos usuários de metrô e de 
ônibus informações relevantes para facilitar as viagens de trans-
porte público. Este serviço de informação, transmitido durante 
100% do tempo, tem a programação complementada com um con-
teúdo de interesse geral e de publicidade. Em cada ponto de emis-
são existem dois tipos de serviços de informação: os dados em 
tempo real com informações relacionadas ao ponto de emissão 
como o tempo de passagem das próximas plataformas de trem, 
próximas paradas dentro do ônibus, entre outros; e informações 
com mensagens de textos sobre alterações dos serviços, progra-
madas e não programadas, ou informações corporativas. Este 
serviço de informação pode ser interrompido em situações de 
emergências para comunicar um alerta do centro da gestão.

Em relação aos conteúdos de interesse geral, o canal de transmis-
são é constituído por um circuito de 15 minutos de programação que 
se repete continuamente, de forma que 50% deste tempo são de 
conteúdos de publicidade e os outros 50% são de conteúdos de 
interesse geral, ou seja, vídeos de 10 a 20 segundos com informa-
ções atuais distribuídas dentro da programação jornalística em cinco 
seções: notícias, esporte, cultura, tempo e informações da TMB. Em 
cada seção, aparece, primeiro, a informação local, abrindo caminho 
para as informações do estado e por último aparecem as informa-
ções internacionais. Geralmente, esses conteúdos são transmitidos 
sem áudio, porém, nas instalações das plataformas do metrô, as 
imagens podem ser acompanhadas por um som ambiente. Por fim, 
10% destes conteúdos são renovados ao meio-dia com as últimas 
notícias. Logo, as plataformas do metrô possuem dois tipos de 
mídia: os projetores de alta resolução e as telas, as quais, atualmen-
te, estão presentes em 60% da frota de trens. O conteúdo transmi-
tido por estas mídias pode ser atualizado em poucos minutos pela 
instalação de um equipamento que permite a comunicação via 3G. 
Os ônibus possuem a mídia em formato de telas, as quais começa-
ram a operar no ano de 2010 e o conteúdo também é atualizado via 
3G. No entanto, o padrão 3G é a terceira geração de padrões e tec-
nologias de telefonia móvel, permitindo aos seus usuários uma 
ampla série dos mais avançados serviços.

O metrô de Barcelona possui um centro de controle – CCM, o 
qual funciona todos os dias do ano, 24 horas por dia, e faz uso de 
tecnologia avançada para garantir que a continuidade de opera-
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ção da rede de metrô, abrangendo tanto as linhas convencionais 
(L1, L2, L3, L4 e L5) quanto as linhas automáticas, sem conduto-
res (L9, L10 e L11).

O CCM tem uma gestão integrada dos recursos envolvidos como 
andamento dos trens; assistência nas estações; operação de ener-
gia; e informação ao usuário. As linhas automáticas foram concebi-
das sem drivers no quesito da infraestrutura do equipamento móvel 
e, dessa maneira, os trens funcionam à velocidade de partida e para-
da de acordo com uma programação pré-determinada, que pode 
variar dependendo do dia, da semana e da hora. Porém, o controle 
pode intervir a qualquer momento para adicionar ou remover trens, 
conforme a demanda. Nas estações, para impedir que acidentes 
ocorram com passageiros, as portas dos trens abrem e fecham 
simultaneamente com as portas das plataformas. Outra característi-
ca desse sistema é o controle remoto e a mecanização dos bilhetes, 
o qual possui instalações fixas na rede de metrô. O controle remoto 
permite que haja supervisão da infraestrutura dos sistemas dos 
vagões e de seus interiores, porém este controle remoto também 
pode ser utilizado para otimizar o funcionamento do metrô de acor-
do com as necessidades do serviço. Para que isto seja possível, o 
CCM conta com sistema de rede de banda larga que permite a 
transmissão de dados e imagens entre o centro de controle, o inte-
rior dos trens e as plataformas. Esta tecnologia permite o envio de 
informações e de vídeos em tempo real entre o centro de controle, o 
interior dos trens e as plataformas, supervisionando todas as opera-
ções. Este sistema de banda larga permite que os conteúdos sejam 
transmitidos nas telas dos trens, de forma imediata e eficiente, sig-
nificando que os usuários podem ser informados o tempo todo. 
Dessa forma, o controle remoto e a automatização do sistema do 
metrô são um sistema inovador, o qual permite que a ausência do 
empregado na cabine do metrô simbolize uma nova fase de tecno-
logia e de informação, aumentando a segurança técnica do metrô o 
que acaba gerando facilidade no fornecimento de respostas à mobi-
lidade por transporte público de passageiros.

O projeto da reformulação da rede de linhas de ônibus de Barcelo-
na de 2012 representa um novo conceito de operação totalmente 
conectada e com intervalos competitivos entre cinco e oito minu-
tos, além de evolução na informação ao usuário e na frota no que 
diz respeito à tecnologia elétrica e de sistemas a bordo. Estes pro-
cessos operacionais e projetos de tecnologia se desenvolveram 
com intuito de melhorar a qualidade deste serviço do ponto de 
vista de planejamento, regulamentação, informações e acessibili-
dade ao cliente. 
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A infomobilidade – informações do sistema para o usuário – incor-
porou novos recursos para pessoas cegas em algumas máquinas 
automáticas de venda de bilhetes. Foram implantados novos recur-
sos em braile e um navegador de voz em quatro línguas (catalão, 
espanhol, inglês e francês), o qual facilita a compra de bilhetes por 
este grupo. 

A rede de linhas de ônibus de Barcelona possui um centro de supor-
te de rede de ônibus – Centre de Suport a la Xarxa – CSX, que moni-
tora os ônibus em tempo real e faz os ajustes necessários para 
manter regular o tempo de espera. O CSX tem toda a frota incluída 
no supervisionamento – 100% dos que fazem parte do sistema de 
ajuda operacional. Este sistema de ajuda operacional permite a loca-
lização dos ônibus e faz com que as informações sejam passadas de 
forma dinâmica para os usuários. Para isso, a frota de ônibus possui 
um equipamento que permite que o sistema de ajuda operacional 
faça a localização em tempo real, ou seja, uma comunicação via 
rádio com os ônibus. Dessa forma, os projetos de desenvolvimento 
de arquitetura técnica de plataformas no transporte público de pas-
sageiros de Barcelona servem para aumentar a confiabilidade do 
sistema, o que, consequentemente, aumenta a regularidade de infor-
mações para os usuários.

O transporte público de passageiros de Barcelona utiliza-se do 
recurso real-time data (dados em tempo real), fazendo uso dos 
serviços da web SOA – service oriented architecture (arquitetura 
orientada a serviços) para acessar as informações sobre o trans-
porte público em tempo real. A informação em tempo real online
sobre o transporte público é acessada através da chamada de 
uma série de serviços web específicos de acordo com o tipo de 
informação requerida. Dessa forma, as informações online forne-
cidas pela empresa TMB foram organizadas nos quadros a seguir 
apresentados.

Quadro 5
Serviços web de metrô

1. Lista das linhas de metrô

2. Todas as linhas e estações de metrô

3. Estações em um determinada linha

4. Informações sobre uma parada

5. Informações sobre uma determinada entrada de estação

6. O usuário informa um conjunto de coordenadas e um raio de abrangência e recebe 
as informações sobre todas as paradas de metrô dentro desse raio de 
abrangência

Fonte: os autores, com base no dados da TBM, 2016.
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Quadro 6
Serviços web de ônibus

1. Lista das linhas de ônibus

2. Todas as linhas de ônibus com rotas e paradas

3. Horários de todas as paradas de todas as rotas de ônibus

4. O usuário informa o número do ônibus e da rota e recebe as informações sobre 
paradas na rota e pontos entre as paradas

5. O usuário informa o número do ônibus e recebe as informações sobre rota e 
paradas

6. O usuário informa o número do ônibus e recebe as informações sobre rotas, 
paradas na rota e pontos entre as paradas

7. O usuário informa um conjunto de coordenadas e um raio de abrangência e recebe 
as informações sobre todas as paradas de ônibus dentro desse raio de 
abrangência

8. O usuário informa um número de ônibus e recebe as informações sobre todas as 
paradas e o tempo devido para cada parada

9. O usuário informa um número de ônibus e uma parada e recebe as informações 
sobre todos os horários para esta parada

10. O usuário informa um número de ônibus e uma parada e recebe as informações 
sobre todos os horários de todos os feriados públicos para esta parada

11. O usuário informa um número de ônibus e uma parada e recebe as informações 
sobre todos os horários dos sábados para esta parada

12. O usuário informa um número de ônibus e uma parada e recebe as informações 
sobre todos os horários de todos os dias de semana para esta parada

13. O usuário informa um número de ônibus e uma parada e recebe as informações 
sobre todos os horários para esta parada

Fonte: os autores, com base no dados da TBM, 2016.

Quadro 7
Serviços web Ibus

1. O usuário informa uma parada e recebe as informações sobre todos os horários de 
todos os ônibus que param na parada informada

2. O usuário informa um número de ônibus e uma parada e recebe as informações 
sobre frequência em que o ônibus informado para na parada informada

Fonte: Os autores, com base no dados da TBM, 2016.

O TMB ibus é um serviço de informação para os usuários do transpor-
te público de Barcelona, que pode ser acessado via aparelhos móveis 
ou online e em tempo real, para obter a informação de quanto tempo 
falta para que o próximo ônibus chegue à parada. Atualmente, as 
informações sobre o serviço de ônibus em Barcelona também estão 
presentes em mais 500 telas localizadas em diferentes pontos de ôni-
bus, aonde os dados são atualizados em um ciclo interno entre 20 e 
40 segundos.
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Análise da apropriação da tecnologia da informação

Os meios digitais da mobilidade urbana por transporte público de 
passageiros podem ser considerados meios de tecnologia da infor-
mação concebíveis na cidade digital estratégica, pois esses diposi-
tivos e equipamentos têm a capacidade para tratar e ou processar 
dados e ou informações. São meios digitais da mobilidade urbana 
que estão sendo cada vez mais usados como meio de informação e 
comunicação. É possível perceber que a prefeitura de Barcelona, 
empresas, instituições e órgãos relacionados ao transporte público 
de passageiros fazem uso desses meios digitais para obter interface 
com os cidadãos, munícipes e usuários. Assim, estes recursos tec-
nológicos possibilitam: melhoria da capacidade de gestão munici-
pal; interações mais dinâmicas entre os cidadãos e a administração 
pública; comunicação e disponibilização de dados e conhecimento; 
informação e comunicação para os usuários do transporte público 
de passageiros.

Atualmente, há muitas discussões sobre a internet como um meio 
facilitador de comunicação e informação; democracia; inclusão 
digital e social; e cidadãos mais participativos no governo. Para 
isso, é necessário que os cidadãos possam ter acesso a esse meio 
facilitador, a internet, em que os usuários interagem no ciberespa-
ço com um fluxo infinito de informações digitais que podem estar 
relacionadas tanto com os meios sociais quanto políticos e técni-
cos. A internet pode ser uma ferramenta para o acesso nas mais 
diferentes áreas da cidade como, por exemplo, nos meios digitais 
da mobilidade urbana por transporte público de passageiros. 
Pode-se dizer que a internet é uma forma de o cidadão ser incluído 
de forma física e digital na cidade. A internet como uma ferramen-
ta de inclusão digital é um facilitador para que os usuários possam 
desfrutar dos benefícios tecnológicos. Mas, dependendo do empe-
nho da gestão dos governos municipais em melhorar as condições 
da inclusão digital, este meio facilitador pode ser um privilégio de 
muitos ou de poucos. 

O governo municipal de Barcelona oferece o serviço de WiFi gra-
tuito, por meio do projeto Barcelona WiFi, o qual permite que os 
usuários se conectem à internet através de pontos de acesso de 
WiFi localizados em vários equipamentos municipais e em locais 
públicos da cidade facilitando a incorporação da tecnologia e da 
informação na vida cotidiana dos cidadãos. Este projeto permite 
acesso gratuito à internet para todos os cidadãos residentes em 
Barcelona, sendo uma rede online e móvel para facilitar a busca de 
informações e o uso social da rede. Atualmente, existem 590 equi-
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pamentos de Barcelona WiFi que distribuem o sinal de internet 
gratuita pela cidade. Assim, este serviço também proporciona aos 
cidadãos o acesso às informações e aos procedimentos eletrôni-
cos da prefeitura municipal de Barcelona. Para que o cidadão 
possa utilizar este serviço a partir de qualquer um dos pontos de 
acesso, a única exigência é que o usuário tenha um dispositivo 
(notebook, laptop, smartphone etc.) com conexão WiFi.

Uma vez acessado o portal, o usuário pode navegar na internet, 
com exceção das páginas com conteúdo considerado eticamente 
duvidoso tendo em vista o bem-estar do cidadão. Outra preocupa-
ção do governo municipal foi não prejudicar esse mercado, então, 
de acordo com a legislação vigente local, a velocidade de conexão 
é limitada a 256 Kbps.

Outra maneira de obter informações relacionadas com o transporte 
público de passageiros pode ser por meio do geoprocessamento. 
O geoprocessamento tem como premissa que os dados georrefe-
renciados sejam processados de maneira informatizada. A prefei-
tura municipal de Barcelona faz uso dessa ferramenta para obter 
dados de diversos âmbitos da cidade, percebendo que os recursos 
de informação podem ser aplicados na gestão da cidade em bene-
fício dos cidadãos.

Os serviços de geoportal e da web, infraestrutura de dados espa-
ciais do governo municipal de Barcelona, permitem tornar as infor-
mações territoriais municipais disponíveis por meio da Web utili-
zando os padrões da OGC - Open Geospatial Consortium 
(Consórcio Geoespacial Aberto). A necessidade da prefeitura de 
Barcelona em criar uma infraestrutura de geoserviços é baseada 
em uma demanda de gestão interna e externa com a interoperabi-
lidade da informação espacial.

A demanda externa vem principalmente do interesse de grupos pro-
fissionais, empresas de serviços municipais e de serviços públicos, os 
quais usam os mapas produzidos e mantêm o conselho da cidade 
como ponto de partida para planejar, atualizar e consultar o território. 
Ao mesmo tempo, esses esforços estão sendo feitos para promover 
a implantação de mapas interoperáveis de serviços públicos e de 
manutenção que operam a nível municipal. A prefeitura de Barcelona 
tem como objetivo a melhora das operações de controle e das rela-
ções com contratantes externos, combinando as informações carto-
gráficas de gestão com as informações das empresas. Assim, a infor-
mação pode ter eficácia, uma vez que as informações podem ser 
combinadas de várias fontes. A câmara municipal da cidade tem em 
sua infraestrutura de mapeamento de dados o Siteb - Sistema de 
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Informação Territorial de Barcelona, o qual abrange o gerenciamento 
de dados, planejamento e serviços relacionados ao território, como o 
planejamento urbano, e consequentemente a mobilidade urbana por 
transporte público de passageiros.

CONCLUSÃO

O rápido crescimento e expansão das cidades favoreceu uma nova 
forma dos cidadãos vivenciarem o meio urbano, exigindo novas 
maneiras em gerir as cidades. Assim, os cidadãos também passaram 
a exigir novos meios de interação e comunicação mais rápidos, tec-
nologicamente avançados e mais digitais. 

A gestão urbana tem como um de seus princípios favorecer as rela-
ções culturais e sociais da população com o meio onde vive. Para 
tanto é necessário o planejamento municipal para que seja alcançada 
a qualidade de vida para os cidadãos.

O objetivo deste artigo foi analisar o transporte público de passagei-
ros e a cidade digital estratégica em Barcelona, enfatizando os meios 
digitais de mobilidade urbana. O objetivo foi alcançado na análise, por 
meio dos constructos de meios digitais da mobilidade urbana por 
transporte público de passageiros (análise dos tipos de plataformas 
digitais) e da cidade digital estratégica (análise do tipo de apropriação 
da tecnologia da informação).

A área de transporte de passageiros é de suma importância, pois um 
transporte público eficiente traz benefícios para as cidades e para 
seus cidadãos, melhorando a qualidade de vida da população, 
aumentando os níveis de produtividade, melhorando a justiça social e 
contribuindo para que as cidades sejam mais sustentáveis. A cidade 
digital estratégica tem como um dos benefícios a inclusão digital dos 
cidadãos na rede mundial de computadores, tendo como base as 
estratégias da cidade para atender os objetivos das diferentes temá-
ticas municipais. O estudo de caso de Barcelona traz a reflexão, para 
outras cidades que ainda não são digitais de que é possível ter uma 
gestão mais inteligente, podendo não apenas beneficiar a mobilidade 
urbana, mas também as outras diversas temáticas nas cidades.

Em contrapartida, apesar das dificuldades e limitações, os resultados 
auferidos e a conclusão reiteram a importância do planejamento 
municipal no âmbito da mobilidade urbana e do transporte público de 
passageiros, assim como a implantação de projetos de cidade digital 
estratégica, contribuindo para que gestores e cidadãos se tornem 
cada vez participativos nas cidades, ampliando o espaço público 
democrático e consequentemente a qualidade de vida dos cidadãos.
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TECNOLOGIA: SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

AN P

Estima-se que semáforos mal programados sejam responsáveis 
por cerca de 10% dos atrasos diários nas principais rodovias nor-
te-americanas, considerando todos os veículos (USDOT, 2004). O 
conceito de tempo é relativo, sendo influenciado pelo estado de 
espírito do indivíduo. Dessa forma, mesmo poucos segundos per-
didos em uma interseção podem exercer expressivo impacto no 
nível de serviço percebido pelo usuário, particularmente nos casos 
em que a programação semafórica aloca significativa parcela do 
tempo de fase verde para um sentido da via que apresenta reduzi-
do volume de veículos.

De fato, uma pesquisa nacional conduzida pela Administração Federal 
das Rodovias dos Estados Unidos (da sigla em inglês, FHWA), em 
2001, apontou que 47% dos entrevistados consideravam os atrasos 
ocasionados por congestionamentos como o principal problema nas 
cidades americanas (FHWA, 2001).

No entanto, as externalidades causadas pelos congestionamentos 
não são exclusividades de países desenvolvidos. No Brasil, por exem-
plo, o tempo médio de deslocamentos do tipo casa-trabalho apresen-
ta tendência de crescimento. A cada nova pesquisa, as regiões metro-
politanas do Rio de Janeiro e São Paulo superam os seus já elevados 
números, disputando a liderança pela região com pior desempenho 
do país, como pode ser visto na figura 1.

Um estudo realizado pela Firjan (2015) estima que os congestiona-
mentos no Brasil imponham um custo de produção sacrificada 
superior a R$ 111 bilhões ao ano, 4,5% do PIB nacional. Isto é, de 
acordo com o mesmo autor, o que deixa de ser produzido na econo-
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mia devido ao tempo perdido por um indivíduo, referente ao tempo 
de deslocamento pendular casa-trabalho-casa que exceda 30 minu-
tos. Embora existam críticas quanto à metodologia utilizada para 
mensurar tais custos – conforme apontado por Eduardo Vascon-
cellos (Instituto Movimento), estimando impacto de 1 a 3% do PIB 
de São Paulo –, torna-se possível identificar uma “ordem de grande-
za” dos custos impostos pelos congestionamentos, ressaltando a 
relevância deste problema.

Figura 1
Evolução do tempo médio de deslocamento nas regiões metropolitanas, 
em minutos

Fonte: Adaptado de Globo (2013).

Além do impacto financeiro, os recorrentes congestionamentos afe-
tam também a qualidade de vida da população, expondo-a a eleva-
dos níveis de poluição sonora e atmosférica. Estudos na área de 
medicina correlacionam o aumento da incidência e gravidade de 
doenças respiratórias, assim como o aumento do nível de estresse, 
com a maior exposição à poluição oriunda dos congestionamentos 
(Health Effects Institute, 2010; Mcadam et al., 2011).

Como pode ser visto na figura 2, diversas regiões metropolitanas do 
mundo sofrem com os elevados tempos médios de deslocamento 
(Pereira e Schwanen, 2013). Observa-se que a média das regiões 
metropolitanas brasileiras apresenta desempenho similar ao de regiões 
como Londres, Nova York e Tóquio.
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Figura 2
Comparação do tempo médio de deslocamento entre regiões 
metropolitanas do mundo, em minutos

Fonte: Adaptado de Pereira e Schwanen (2013).

Reconhecendo a importância deste problema, os Estados Unidos da 
América, em 2006, estabeleceram uma política nacional de estraté-
gias para mitigar os congestionamentos. Dentre as recomendações 
propostas, destacam-se: 1) o aprimoramento do sistema de transpor-
te público e 2) a adoção de medidas de gerenciamento da demanda; 
ambas com o objetivo de influenciar na decisão de escolha modal, 
captando usuários do automóvel. E ainda, 3) a utilização de novas 
tecnologias para promover o aprimoramento operacional do tráfego, 
facilitando a disseminação de informação para os condutores e a 
capacidade de resposta a incidentes; com o objetivo de maximizar a 
eficiência da capacidade viária já existente (USDOT, 2006).

De forma similar, em 2012, o governo brasileiro estabeleceu a Política 
Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU), apresentando medidas e reco-
mendações para combater os congestionamentos e melhorar a mobilida-
de nas cidades brasileiras. Além disso, com peso de lei, a PNMU adotou 
também uma abordagem preventiva ao problema, tornando obrigatória a 
elaboração de planos de mobilidade para cidades com mais de vinte mil 
habitantes. Ou seja, incentivando que as cidades começassem a pensar 
sobre seu planejamento de transportes antes de crescerem demais e de 
que os problemas de mobilidade começassem a surgir (Brasil, 2012).
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No entanto, o programa brasileiro concentra suas recomendações no 
estímulo ao transporte público, incentivo aos deslocamentos por 
transporte não motorizado (TNM) e desestímulo ao uso do automóvel. 
Sua referência aos semáforos se limita à segurança dos pedestres e 
ciclistas, recomendando a adoção de fases de vermelho total e viso-
res de contagem regressiva (Brasil, 2015).

Ambos os programas apresentam estratégias similares, reconhecen-
do a importância da quebra do paradigma da dependência do auto-
móvel e concentrando esforços para assegurar diferentes alternativas 
de transporte. Porém, o programa norte-americano – com maior enfo-
que no aprimoramento operacional na gestão do tráfego – reconhece 
o potencial dos sistemas inteligentes de transporte (do inglês, ITS) e 
recomenda a utilização de novas tecnologias para o monitoramento e 
automação, em tempo real, do controle semafórico.

Assim, com o objetivo de avaliar o potencial de alternativas tecnológi-
cas que permitam maximizar a eficiência da capacidade viária exis-
tente, este artigo se desenvolve pela revisão bibliográfica da automa-
ção semafórica, identificando seus principais sistemas, características 
operacionais, benefícios, custos de implantação e dificuldades.

SISTEMAS ADAPTATIVOS DE CONTROLE SEMAFÓRICO

Os sistemas adaptativos de controle semafórico (da sigla em inglês, ATCS 
– adaptive traffic control systems) aprimoram a gestão operacional do trá-
fego de veículos, tornando possível que o controle semafórico possa se 
adaptar às variações das condições de circulação. Isto é, permitem alterar 
as fases e tempos de programação semafórica na medida em que ocorrem 
flutuações no fluxo de veículos. Tais flutuações ocorrem ao longo do ano 
(férias escolares etc.), ao longo da semana (final de semana, feriados etc.), 
e também ao longo do dia (diferentes horários de pico).

Este comportamento dinâmico é característica intrínseca da circulação de 
pessoas e mercadorias. Logo, o sistema de controle semafórico também 
deve ter essa característica. A automação semafórica faz uso de tecnolo-
gias para monitorar o volume e fluxo de veículos, permitindo coletar dados 
em tempo real para alimentar algoritmos de otimização que, por sua vez, 
alteram a programação semafórica. Este procedimento ocorre de forma 
cíclica, sendo o algoritmo de otimização constantemente retroalimentado 
pelo resultado das alterações realizadas. Assim, o sistema atua de forma 
dinâmica, buscando sempre se ajustar às condições do tráfego com o 
objetivo de melhorar o nível de serviço da circulação viária.

No entanto, a própria dinâmica das condições de circulação viária está 
sujeita a variações como, por exemplo, em casos de acidentes de trân-
sito, desastres naturais ou mesmo a realização de megaeventos. Embora 
obras ou acontecimentos de grande porte possam ser planejados com 
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antecedência, ainda assim não é possível prever com exatidão a exten-
são e intensidade dos impactos ocasionados na rede de transportes. A 
utilização de técnicas avançadas na construção dos algoritmos de otimi-
zação, como lógica Fuzzy e inteligência artificial, permite distinguir entre 
um comportamento típico e a ocorrência de eventos singulares (Abdulhai 
et al., 2003; Benhamza e Seridi, 2015; Gayah et al., 2014; Gündo an et 
al., 2014; Jacob e Abdulhai, 2010). É esta característica que diferencia os 
sistemas adaptativos da sincronização semafórica.

Embora o efeito de fluxo contínuo com redução das interrupções em vias 
específicas (conhecido como “onda verde”) também possa ser obtido, os 
sistemas adaptativos são capazes de reconhecer eventos especiais e 
tratá-los de forma diferenciada, sem comprometer a programação otimi-
zada existente para condições usuais. Assim, uma vez que a condição 
normal de circulação tenha se reestabelecido, a programação semafórica 
volta a atuar de forma otimizada para o fluxo existente. Ao priorizar, por 
exemplo, o acesso de unidades especiais (ambulância, bombeiros e 
polícia) ao local do incidente, a automação semafórica contribui para 
aprimorar a capacidade de resposta a acidentes (Djahel et al., 2015).

Além disso, a automação semafórica pode ser utilizada para priorizar 
a circulação de transporte público (Dion et al., 2004; Smith et al., 2009) 
e aumentar a segurança da travessia de pedestres e ciclistas (Singh 
et al., 2011), configurando-se como uma ferramenta importante para 
o sistema de transportes como um todo.

O conceito dos sistemas adaptativos de controle semafórico (ATCS) não 
é recente. Sua primeira aplicação prática ocorreu na década de 1960, na 
Inglaterra, porém sem sucesso. Já na década seguinte, em 1970, dois 
sistemas foram aplicados com êxito, sendo os mais utilizados até hoje: 
Scats (Sydney coordinated adaptive traffic system), desenvolvido na Aus-
trália; e Scoot (split cycle offset optimization technique), desenvolvido na 
Inglaterra. Com o avanço da tecnologia foi possível aprimorar os senso-
res de obtenção de dados e as redes de comunicação, além da capaci-
dade de processamento. Dessa forma, com o objetivo de aprimorar seu 
desempenho e reduzir custos de implantação, novos sistemas são 
desenvolvidos, enquanto os tradicionais se atualizam.

Sumarizam-se nos subitens a seguir informações operacionais dos 
principais sistemas de fato utilizados no mundo, com suas vantagens 
e limitações, conforme amplos estudos de revisão realizados por 
Fehon e Peters (2010); Selinger e Schmidt (2009); Stevanovic (2010); 
TTI (2012); e Zhao e Tian (2012).

Principais sistemas

Os sistemas adaptativos de controle semafórico são basicamente 
compostos por três elementos fundamentais: 1) coleta de dados; 2) 
comunicação; e 3) processamento pelo algoritmo. Embora seu funcio-
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namento seja similar, as diversas tecnologias disponíveis para cada 
elemento tornam as aplicações dos ATCS quase únicas, o que dificul-
ta uma análise comparativa para identificar a melhor solução.

A maioria dos ATCS utilizam algoritmos de otimização que se baseiam na 
estrutura convencional de programação semafórica, restrito à duração do 
ciclo, tempos de fases e suas transições: Scats, Scoot. No entanto, 
alguns sistemas abandonam essa convenção e adotam abordagens de 
abstração matemática como: Opac (optimization policies for adaptive 
control); Prodyn (programming dynamic) e Utopia (urban traffic optimiza-
tion by integrated automation). Porém, os dois primeiros foram desenvol-
vidos com foco na otimização de interseções individuais, enquanto o 
último se aplica ao nível de redes viárias com múltiplas interseções.

A figura 3 ilustra a quantidade de semáforos automatizados nos Estados 
Unidos por tipo de sistema e estado. Percebe-se que Scats (vermelho) e 
Scoot (azul), desenvolvidos há mais de 30 anos, são os sistemas dominan-
tes, sendo as opções utilizadas em aplicações com mais de 50 semáforos. 
Pode-se inferir, então, que o nível de maturidade do sistema está relacio-
nado com sua escala de implantação. Assim, os sistemas mais recentes, 
como Opac, Rhodes (real-time hierarchical optimization distributed effecti-
ve system) e ACS-Lite (adaptive control software em sua versão simplifica-
da) são adotados em menor escala, de caráter experimental.

Figura 3
Quantidade de semáforos automatizados por sistema e estado dos EUA

Fonte: Adaptado de Stevanovic (2010).
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A presença de diversos casos utilizando sistemas recentes e em 
menor escala de aplicação pode ser justificada pelo programa de 
incentivo do governo americano, o qual facilita a aplicação de caráter 
experimental, oferecendo apoio técnico e financeiro.

Ainda, em destaque na figura 3, Oakland County, no Michigan, se 
configura como o caso de maior aplicação prática dos sistemas adap-
tativos de controle semafórico, com 650 sinais automatizados, utili-
zando o sistema Scats.

Scats

Desenvolvido na década de 1970 pela Autoridade de Trânsito Viário 
de Sydney, Austrália, é um dos sistemas adaptativos mais utilizados 
no mundo e apresenta elevado nível de maturidade. Seu sistema de 
detecção é composto por sensores que podem ser instalados nos 
seguintes locais: 1) exatamente na faixa de retenção, que permite 
obter dados sobre os veículos que cruzam a interseção; 2) de 10 a 60 
metros da faixa de retenção, possibilitando medir formação de filas 
moderadas; e 3) no meio do quarteirão à montante, aplicado em 
casos que apresentem formação de filas longas.

Seu tipo de ação é considerado reativo, uma vez que as alterações 
propostas na programação são calculadas sobre os dados obtidos no 
intervalo anterior de medição; ou seja, o sistema opera de forma defa-
sada. Sua lógica de otimização é ajustada com base em uma regra 
pré-definida, representada por uma simples relação entre os parâme-
tros variáveis e as condições medidas do tráfego. Seu intervalo de 
análise é baseado em ciclos semafóricos completos.

Por ser reativo, não utiliza nenhuma ferramenta de simulação para 
modelar e estimar variações na demanda. Assim, como outros siste-
mas que se aplicam a múltiplas interseções, sua execução requer que 
os semáforos a serem automatizados sejam subdivididos em grupos 
específicos. No entanto, o Scats é um dos poucos sistemas (além do 
Scoot) que suportam a reconfiguração das subdivisões de forma 
automática, possibilitando trabalhar sempre com a melhor distribui-
ção das interseções a serem automatizadas. Sua atuação permite 
alterar a divisão das fases (split), o tempo de ciclo (cycle lenght) e sua 
variação ao longo do dia (offset), porém não é capaz de alterar o 
sequenciamento das fases como, por exemplo, incluir uma fase de 
vermelho total para comportar com maior segurança a travessia de 
elevada quantidade de pedestres e ciclistas.

Assim como a maioria dos ATCS, sua operação é compatível com acio-
namento em função da detecção de veículos, permitindo que controla-
dores locais interfiram na programação semafórica, interrompendo uma 
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fase de verde caso não haja demanda detectada em determinado movi-
mento. Além disso, também pode ser programado para dar prioridade a 
veículos do transporte público, alterando a programação semafórica 
para minimizar suas interrupções.

Vale destacar que é o único sistema totalmente reativo, sem fazer uso de 
modelos de previsão da flutuação de demanda. Embora teoricamente 
espera-se que sistemas com resposta em tempo real apresentem melhor 
desempenho de otimização, o Scats é um dos sistemas mais utilizados 
no mundo e apresenta resultados positivos, sendo bem avaliado em 
diversas pesquisas realizadas (Fehon e Peters, 2010; Selinger e Schmidt, 
2009; Stevanovic, 2010).

Embora tenha sido desenvolvido originalmente para aplicações em 
vias arteriais, este sistema também apresenta resultados positivos em 
malhas urbanas e aplicações de menor escala (Fehon e Peters, 2010).

Scoot

Similar ao anterior, este sistema foi desenvolvido na década de 1970 
pela unidade de pesquisa da Siemens, na Inglaterra. Também apre-
senta elevado nível de maturidade, sendo utilizado em diversos luga-
res no mundo. Seus sensores de detecção podem ser localizados 
exatamente na faixa de retenção, ou completamente à montante, 
obtendo dados dos veículos que cruzam a interseção anterior.

Seu tipo de ação é misto, sendo proativo para determinar a divisão de 
fases (split) e variações (offset), mas reativo no cálculo da duração do 
ciclo (cycle lenght). Isto é, a determinação do tempo de ciclo é feita 
de forma defasada, enquanto os outros componentes são determina-
dos com dados obtidos em tempo real, baseados na demanda proje-
tada para cada interseção. Assim, no caso proativo, sua atuação 
exerce influência antes mesmo dos veículos observados chegarem ao 
semáforo automatizado.

Seu algoritmo de otimização apresenta ajuste por domínio, isto é, 
arbitrando-se um intervalo de busca muito restrito com o objetivo de 
evitar flutuações nas alterações da programação semafórica. Seu 
intervalo de análise pode ser baseado em ciclos completos ou inter-
valos de cinco minutos. Por ser proativo, faz uso de ferramenta de 
simulação para modelar e estimar variações na demanda. De fato, o 
Scoot é famoso por seu modelo que estima a extensão da fila a ser 
formada na próxima interseção com base no fluxo de veículos 
detectados à montante.

Conforme mencionado anteriormente, sua aplicação a múltiplas 
interseções requer que os semáforos controlados sejam subdividi-
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dos em grupos específicos. Junto com o Scats, são os únicos 
sistemas que possuem algum mecanismo de reconfiguração auto-
mática da distribuição das subdivisões. Sua atuação é a mais com-
pleta, sendo capaz de alterar a divisão das fases (split), o tempo de 
ciclo (cycle lenght), suas variações (offset) e também o sequencia-
mento das fases.

Assim como a maioria dos ATCS, sua operação é compatível com 
acionamento em função da detecção de veículos, permitindo alterar 
a programação semafórica caso não seja detectada ou estimada 
demanda para determinado movimento. Também pode ser progra-
mado para dar prioridade a veículos do transporte público. Moreno 
et al. (2014) apresenta um trabalho interessante de aplicação do 
sistema Scoot.

Embora este sistema tenha sido desenvolvido para atuar no controle 
automatizado de malhas urbanas densas, também apresenta resulta-
dos positivos em aplicações de menor escala ou em vias arteriais, 
principalmente em locais sujeitos a constantes flutuações de deman-
da (Fehon e Peters, 2010).

Opac

Desenvolvido na década de 1990 por esforço de pesquisa em conjun-
to entre as universidades de Massachusetts e Lowell, nos EUA, este 
sistema é derivado do programa de incentivo do FHWA. Embora não 
seja tão recente, não apresenta elevado nível de maturidade, sendo 
ainda utilizado em aplicações de menor escala, de caráter experimen-
tal. Seus sensores de detecção podem ser localizados exatamente na 
faixa de retenção ou no meio do quarteirão à montante.

Seu tipo de ação é totalmente proativo, contando apenas com a 
utilização de ferramentas de simulação para modelar o tráfego 
observado e projetar a demanda para cada interseção, determinan-
do a divisão de fases (split), tempo de ciclo (cycle lenght) e variações 
(offset) para minimizar determinada função objetivo, como por 
exemplo, o tempo de atraso ou quantidade de paradas dos veículos. 
Seu algoritmo de otimização, assim como no Rhodes, não se baseia 
na estrutura convencional semafórica e apresenta ajuste por limite 
de tempo, isto é, restrito pelo tempo máximo alocado para seu pro-
cesso de busca. Diferente dos demais sistemas, seu intervalo de 
análise pode ser baseado em fases, além de ciclos completos ou 
intervalos de cinco minutos.

O Opac não possui mecanismo para a reconfiguração automática da 
distribuição dos grupos de semáforos controlados, nem é compatível 
com operação variável em função da presença de veículos, impedindo 
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que controladores locais possam interferir na programação semafórica. 
Também pode ser programado para dar prioridade a veículos do trans-
porte público e continua sendo utilizado em aplicações experimentais 
apoiadas pelo governo norte-americano.

Rhodes

Também foi desenvolvido na década de 1990, nos EUA, porém por 
parceria entre a Universidade do Arizona e a Siemens ITS. Da 
mesma forma que o anterior, este sistema é derivado do programa 
de incentivo do FHWA e não apresenta elevado nível de maturidade, 
sendo utilizado em aplicações de caráter experimental, isoladamen-
te ou em conjunto com o Opac. Seus sensores de detecção podem 
ser localizados exatamente na faixa de retenção ou no meio do quar-
teirão à montante.

Seu tipo de ação é totalmente proativo, contando apenas com a 
utilização de ferramentas de simulação para projetar a demanda de 
cada interseção controlada. No entanto, é o sistema com aplicação 
mais limitada, determinando apenas a divisão de fases (split). Con-
forme mencionado anteriormente, a lógica de seu algoritmo não se 
baseia na estrutura convencional semafórica, fazendo uso de abs-
tração matemática para identificar valores ótimos. Seu ajuste tam-
bém é feito por limite de tempo, que define um tempo máximo para 
seu processo de busca. Sua principal característica é justamente o 
reduzido intervalo de análise, sendo o único sistema a adotar pro-
cessamento a cada segundo.

Assim como o Opac, o Rhodes não possui mecanismo de reconfigu-
ração automática da distribuição dos semáforos controlados, nem é 
compatível com operação variável em função da presença de veícu-
los. Pode ser programado para dar prioridade a veículos do transpor-
te público e também continua sendo utilizado em aplicações experi-
mentais apoiadas pelo governo norte-americano.

ACS-Lite

As aplicações práticas utilizando os sistemas Opac e Rhodes, apoia-
das pelo governo norte-americano, permitiram identificar a infraestru-
tura de detecção e comunicação como umas das principais limitações 
à implantação dos sistemas adaptativos de controle semafórico. 
Assim, com o objetivo de disponibilizar uma alternativa mais simples 
com reduzida necessidade de sensores de detecção (e consequente-
mente, menor custo), o ACS-Lite foi desenvolvido entre 1990 e 2006, 
por meio de parceria entre o governo norte-americano (FHWA), a Uni-
versidade do Arizona e a Siemens ITS. Configurando-se como o sis-
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tema mais recente, contava até 2012 com apenas três aplicações nos 
EUA, conforme pesquisa realizada por Zhao e Tian (2012).

Seus sensores de detecção podem ser localizados exatamente na 
faixa de retenção, no meio do quarteirão ou completamente à mon-
tante. Seu funcionamento necessita apenas de dois sensores por via 
monitorada e, diferentemente dos anteriores, não requer um sistema 
central de computadores, tendo em vista que seu software é insta-
lado diretamente na unidade de processamento localizada em 
campo, tipicamente na cabine de controle semafórico de cada inter-
seção a ser controlada.

Similar ao Scoot, seu tipo de ação é misto, porém a determinação das 
variações ao longo do dia (offset) é proativa, enquanto as divisões de 
fase (split) são reativas. Assim, sua atuação é moderadamente limita-
da, uma vez que não é capaz de interferir nos tempos de ciclo, nem 
no sequenciamento das fases. Seu algoritmo de otimização também 
apresenta ajuste por domínio, arbitrando um restrito intervalo de 
busca para minimizar os efeitos negativos de constantes transições. 
Seu intervalo de análise pode ser baseado em diferentes intervalos de 
tempo, entre cinco e 10 minutos.

Embora seja parcialmente proativo, não possui recurso próprio 
para estimar variações na demanda. Sua lógica de otimização se 
baseia em planos semafóricos previamente determinados, utili-
zando o monitoramento do fluxo de veículos apenas para identi-
ficar, de forma automatizada, a melhor programação existente a 
ser utilizada.

Não possui mecanismo de reconfiguração automática da subdivi-
são entre os semáforos controlados, mas é compatível com opera-
ção variável em função da detecção de veículos. Diferentemente 
dos demais, este é o único sistema que não permite ser programa-
do para dar prioridade ao transporte público. Até 2012, existiam 
apenas quatro aplicações do ACS-Lite, todas de pequeno porte, 
porém acredita-se que esse número aumente em função de seu 
reduzido custo de implantação e compatibilidade simplificada com 
elementos de detecção em circuito fechado (Zhao e Tian, 2012). 
Também continua sendo apoiado por pacotes de incentivo do 
governo norte-americano.

BENEFÍCIOS

Diversos estudos e avaliações comparativas realizadas entre a opera-
ção de sistemas automatizados e convencionais de controle semafó-
rico identificam desempenho superior dos ATCS. No entanto, é impor-
tante notar que os números positivos divulgados pelos fabricantes de 

Revista dos Transportes Públicos - ANTP - Ano 40 - 2017 - 3º quadrimestre

38

cada sistema podem exercer influência negativa na avaliação qualita-
tiva: como cada caso de aplicação está sujeito a características pra-
ticamente únicas, os resultados – embora até mesmo positivos – 
podem não atender às expectativas geradas.

Assim, a tabela 1 sumariza os resultados identificados por meio da 
revisão bibliográfica realizada, apresentando as principais medidas 
de desempenho utilizadas na gestão de tráfego e indicando sua 
devida fonte.

Tabela 1
Principais medidas de desempenho por sistema e desempenho médio geral 

Sistema Fonte Tempo 
de

viagem

Atrasos Quantidade
de

paradas

Consumo
de

combustível

Velocidade 
média

ACS-LiteSiemens, 2010 -23% -28% -27% -6%

Zhao e Tian, 2012 -3% -18% -32%

Média -13% -23% -29% -6%

Opac Zhao e Tian, 2012 -8% -28%

Rhodes -2% -9%

Scats Fehon e Peters, 2010 -19% -50%

Samadi et al., 2012 -14% -14% -8%

Zhao e Tian, 2012 -10% -8% -10%

Scats, 2014 -22% -58% -41% 49%*

Média -18% -21% -36% -8% *

Scoot Siemans, 2010 -20% -25% -20% -6%

Zhao e Tian, 2012 -17% -15% -25%

Média -18% -20% -22% -6%

Desempenho média geral -15% -20% -26% -7% *

* Descartado do cálculo da média em função do reduzido número de dados.
Fonte: Adaptado de Fehon e Peters (2010); Samadi et al. (2012); Scats (2014); Siemens (2010); Zhao e 

Tian (2012).

De forma geral, a implantação de sistemas adaptativos de controle 
semafórico proporciona resultados positivos que afetam a qualidade 
de circulação dos usuários, aumentando indiretamente a segurança 
para veículos, pedestres e ciclistas, além de reduzir o impacto 
ambiental. Tais benefícios são: 1) redução dos tempos de atraso; 2) 
redução do tempo e quantidade de paradas; 3) decorrente redução da 
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formação de filas e aumento da velocidade média; 4) menor consumo 
de combustível; e 5) reduzida emissão de poluentes.

Além destes, pesquisas de satisfação realizadas junto às agências 
de trânsito apontam como vantagens dos sistemas adaptativos a 
possibilidade de priorizar veículos do transporte público e unidades 
de emergência, menor custo e tempo alocado para manutenção, 
além de maior regularidade da operação. Estas vantagens aprimo-
ram tanto a capacidade de resposta a incidentes de trânsito como 
as condições de circulação perante eventos de grande porte e inter-
venções planejadas.

Custos estimados

Segundo Stevanovic (2010), o custo médio de instalação de um 
ATCS é de U$ 65 mil dólares por interseção, compreendendo os 
custos de aquisição, instalação, calibração dos equipamentos e 
treinamento de pessoal. Vale notar que, embora algumas instala-
ções sejam mais caras – em função do sistema adotado, quantida-
de de semáforos a serem controlados e infraestrutura existente –, 
a maior frequência dos custos de instalação está na faixa de U$ 40 
mil dólares por interseção.

Já outros trabalhos identificam os custos médios para cada siste-
ma. A tabela 2 sumariza os custos de aquisição, instalação e trei-
namento de pessoal, para cada sistema, indicando ainda as fontes 
consultadas.

Tabela 2
Custo médio estimado por interseção para cada sistema 

Fonte Custo médio por interseção

ACS-Lite Opac Rhodes Scats Scoot

Selinger e Schmidt, 2009 $ 33.700 $ 68.067 $ 40.000 $ 58.863 $ 49.429

FHWA, 2011 $ 10.000 $ 35.000 $ 40.000 $ 27.500 $ 45.000

Zhao e Tian, 2012 $ 8.000 $ 35.000 – $ 25.000 $ 45.000

Basic, Jesus e Rahman, 2012 $ 10.000 – – $ 27.500 –

Média corrigida* $ 12.814 $ 49.171 $ 40.000 $ 45.064 $ 47.818

Custo médio geral $ 40.716

* Corrigida pela frequência de valores levantados.
Fonte: Adaptado de Basic et al. (2012); FHWA (2011); Selinger e Schmidt (2009); Zhao e Tian (2012).

Vale notar que, com base em estudos mais recentes, o custo 
médio de instalação de um ATCS é de cerca de U$ 40 mil dólares, 
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inferior ao valor identificado por Stevanovic (2010). Pode-se infe-
rir, então, que ao longo do tempo novas tecnologias são desen-
volvidas, enquanto outras se consolidam e apresentam ganhos de 
escala, barateando seus custos. Dessa forma, acredita-se que a 
ampliação do uso de sistemas adaptativos de controle semafóri-
co promova a formação de um ciclo virtuoso, no qual a existência 
de mais casos de aplicação disponibilizaria mais resultados e 
reduziria custos que, por sua vez, incentivariam a adoção de 
ATCS em novos casos.

Dificuldades e limitações

Uma significativa dificuldade referente à implantação de ATCS é a 
necessidade de uma boa infraestrutura, requerendo a instalação 
de diversos sensores e sua devida conexão com a rede de comu-
nicação. De acordo com a pesquisa realizada por Stevanovic 
(2010), os ATCS demoram, em média, 18 meses desde o início da 
preparação da infraestrutura até serem colocados de fato em 
operação. O tempo necessário para o sistema ser colocado em 
operação está diretamente relacionado com a infraestrutura exis-
tente, sendo significativamente reduzido em locais que já pos-
suem equipamentos de detecção ou ampliado em locais adensa-
dos e já desenvolvidos.

No entanto, uma vez que a infraestrutura tenha sido corretamente 
preparada e o sistema esteja operando, sua necessidade de manuten-
ção é reduzida: os sensores permitem identificar, de forma automáti-
ca, o tipo de problema e quais equipamentos apresentam falha. 
Assim, essa dificuldade pode ser interpretada como uma vantagem, 
tendo em vista que minimiza o tempo em que os semáforos permane-
cem em falha.

A menor necessidade de manutenção e elevada disponibilidade de 
dados sobre o fluxo de veículos, resultado da infraestrutura de 
detecção, se configura como uma realidade distinta dos sistemas 
tradicionais de controle semafórico. Essa nova realidade exerce 
impacto direto nos recursos humanos da gestão do trânsito: requer 
menos técnicos, em função da reduzida manutenção, porém mais 
especializados, pois os componentes de detecção e comunicação 
são mais sofisticados (tecnologias como Bluetooth, Wifi, RFID etc.); 
ao mesmo tempo em que necessita de mais engenheiros para reali-
zar análises e tomadas de decisão com base na maior quantidade 
de dados coletados.

Ainda de acordo com a ampla consulta realizada por Stevanovic 
(2010), tal mudança no quadro operacional se configura como um 
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importante item a ser observado por agências que desejam implantar 
um sistema de controle adaptativo, tendo em vista que a mudança no 
perfil dos recursos humanos pode comprometer o correto funciona-
mento do ACTS, além de limitar seus resultados.

Conforme apontado anteriormente, observa-se uma significativa 
quantidade de casos que implantaram ACTS em caráter experimental, 
facilitado pelo pacote de incentivo do governo dos EUA. No entanto, 
justamente estes casos apresentaram elevada taxa de insatisfação, 
tanto da sociedade como das agências de gestão de trânsito, levando 
à sua interrupção (Stevanovic, 2010). Assim, é importante aprender 
com a lição norte-americana: embora seja interessante que o governo 
federal atue de forma direta na promoção de políticas públicas, no 
caso, facilitando a implantação dos sistemas adaptativos de controle 
semafórico, é preciso que haja algum dispositivo que previna deci-
sões meramente políticas, sem apoio técnico. Isto é, casos em que a 
implantação de um ATCS seja baseada meramente na disponibilidade 
de recursos ou com o objetivo de melhorar a imagem do gestor peran-
te seus eleitores.

Por último, é importante notar que os benefícios proporcionados 
pelos sistemas adaptativos não são tão pronunciáveis em regiões 
que apresentam tráfego supersaturado (Stevanovic, 2010). Embora 
os usuários de ATCS nestas condições tenham relatado que o siste-
ma contribui para retardar o início da formação dos congestiona-
mentos e reduzir sua duração, não existem evidências nem estudos 
suficientes que comprovem o desempenho positivo em casos super-
saturados. Assim, é importante destacar o papel complementar do 
sistema adaptativo para mitigar os congestionamentos, não deven-
do ser confundido como uma solução mágica para, sozinho, acabar 
com os congestionamentos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com a revisão bibliográfica realizada é possível identificar 
que o sistema adaptativo de controle semafórico se configura como 
uma importante ferramenta tecnológica de gestão do tráfego, capaz 
de maximizar a eficiência da capacidade viária instalada. Seus resul-
tados são percebidos em curto prazo de tempo. Os benefícios contri-
buem para uma mobilidade mais sustentável, não só aprimorando o 
nível de serviço da circulação de pessoas e mercadorias, mas tam-
bém reduzindo a emissão de poluentes e aumentando a segurança 
para veículos, pedestres e ciclistas.

Sua capacidade de priorizar veículos do transporte público e seu 
potencial de aprimorar a capacidade de resposta a incidentes são 
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características ainda pouco exploradas, mas que podem contribuir 
significativamente para o melhor planejamento do sistema de 
transportes como um todo, melhorando a qualidade de vida em 
cidades grandes e densas. No entanto, não se pode perder de vista 
seu caráter complementar para mitigar os congestionamentos, 
devendo ser aplicado em conjunto com outras medidas, como 
estratégias de gerenciamento da demanda de viagens (GDV) e polí-
ticas públicas para reduzir a dependência do uso do automóvel.

Por outro lado, uma das maiores resistências à implantação de ATCS 
é o elevado custo resultante da preparação da infraestrutura de 
detecção e comunicação. Porém, o avanço de técnicas de proces-
samento de big data e a popularização do conceito de cidades inte-
ligentes acredita-se que venham a motivar uma quebra de paradig-
ma ampliando a tendência de instalação de sensores pela cidade 
(como já se pode ver em Santander, na Espanha, Londres ou Cinga-
pura). Tais sensores permitem monitorar não só o volume e veloci-
dade de veículos, mas também a concentração de componentes 
químicos no ar e, até mesmo, o nível de lixeiras, contribuindo para a 
melhor gestão urbana.

Assim, destaca-se o potencial de utilização dos sistemas adaptativos 
nas cidades brasileiras, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo 
que já possuem central integrada de operação – que conta com ampla 
infraestrutura de monitoramento e comunicação instalada pela cidade 
– para apoiar a tomada de decisão.

No entanto, identificou-se a ausência de estudos comportamentais na 
avaliação de sistemas semaforizados, particularmente em relação a 
avanços de sinal fechado. Assim, configura-se como oportunidade de 
pesquisa futura a utilização de modelos comportamentais para avaliar 
a hipótese de que o motorista apresenta maior tendência de respeitar 
o sinal de trânsito e o limite de velocidade se for recompensando por 
isso, isto é, usufruindo dos benefícios proporcionados, por exemplo, 
pela sincronização semafórica.
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ACESSIBILIDADE PEATONAL

AN P

As cidades são ambientes construídos dinâmicos e que refletem o 
estágio de desenvolvimento de uma sociedade. Em sua estrutura 
espacial, o transporte possui atuação vital na forma como se proces-
sam os fluxos, tendo a função de organizar e dar suporte às atividades 
urbanas. Diariamente, nas cidades brasileiras, os shopping centers
atraem milhares de pessoas que circulam nos mais diversos modos 
de transportes. São evidentes os problemas de infraestrutura para 
atender a todos os deslocamentos, sendo constantes os congestio-
namentos e a falta de espaço físico.

No modo a pé, é comum deparar-se com calçadas com desníveis 
acentuados, pavimentação escorregadia, dimensões insuficientes e 
obstáculos fixos e móveis. As condições desfavoráveis das calçadas 
e o consequente conflito com outros modos acabam por prejudicar o 
pedestre. Diante de tal quadro, o acesso a esses empreendimentos 
fica prejudicado em acessibilidade, contribuindo para segregar deter-
minados grupos que têm como principal alternativa de transporte o 
modo a pé ou combinado com o transporte público. Portanto, este 
trabalho foi centrado numa análise técnica e de percepção da atrati-
vidade de shopping centers, utilizando-se, em três casos em Belém 
do Pará, a análise da acessibilidade pelo modo a pé atrelada ao mix
de facilidades existentes nesses empreendimentos como fatores de 
geração de viagens.

REFERENCIAL TEÓRICO

A acessibilidade é a facilidade de acesso e de uso de ambientes, pro-
dutos e serviços, por qualquer indivíduo, em diferentes contextos, 
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envolvendo o desenho inclusivo e deve atender às necessidades de 
diferentes populações (Godinho, 2010). No urbanismo, existe há algu-
mas décadas a preocupação de adaptação de edifícios e espaços 
públicos às demandas de diferentes grupos da população. No Brasil, 
o conceito ficou mais conhecido após a aprovação da Lei nº 10.098 
de 2000 (Brasil, 2000), com normas gerais e critérios básicos para a 
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência 
ou com mobilidade reduzida, para a supressão de barreiras e de obs-
táculos em vias e espaços públicos, em edifícios e nos meios de 
transporte e comunicação.

Em Shopping center: a catedral das mercadorias, Padilha (2006) 
conta que seu surgimento nos Estados Unidos na década de 1950, 
idealizado pelo capital imobiliário e mercantil norte-americano, foi 
a tentativa de criar uma nova cidade sem problemas urbanos 
envolvendo trânsito, chuva, sol, pedintes, acidentes e falta de esta-
cionamento nas ruas. A invenção dessa cidade artificial, entretan-
to, serviu também para propagar um “modo americano de viver” 
que se espalhou rapidamente pelo Ocidente. No Brasil, o shopping 
center surgiu na década de 1960, como modelo de comércio e 
serviços, com aura de sofisticação e requinte, aliado ao conforto, 
comodidade e segurança.

Em função de sua grande atratividade, os shopping centers são 
considerados polos geradores de viagens (PGV) e são definidos 
como empreendimentos de grande porte que atraem ou produzem 
um grande número de viagens, causando interferências negativas 
na circulação viária do seu entorno, podendo prejudicar a acessi-
bilidade de toda uma região e também necessitando de grandes 
áreas para estacionamento de veículos e locais de carga e descar-
ga. No caso dos shopping centers, é de fundamental importância a 
mensuração da sua área de influência – espaço em que exerce 
atratividade – para o sucesso do empreendimento e a avaliação 
dos impactos causados na região – por causa de sua implantação 
–, no comércio, nos padrões de ocupação de uso do solo, no sis-
tema viário e de transporte.

A delimitação geográfica da área de influência permite avaliar o 
potencial de compra da maior parte dos clientes de um shopping 
center. Em Portugal e Goldner (2003) tem-se que o poder de atra-
ção está limitado por uma determinada distância, sendo esta 
responsável por 95% das vendas do shopping center. Esse poder 
de atração é maior nas áreas mais próximas do empreendimento 
e vai diminuindo, progressivamente, à medida que se distancia do 
centro de referência. Atrelado a este aspecto físico, o aspecto 
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comportamental do processo de escolha das pessoas em relação 
à atratividade que mais lhe parece perceptível é fundamental para 
entender como as viagens acontecem. Para Serrano (2003), “a 
percepção nada mais é do que um processo que nos permite 
decodificar os estímulos e mensagens externas que recebemos a 
cada segundo”.

De certo modo, a percepção é a forma como os indivíduos enxer-
gam a “realidade” e o mundo que os cercam, o que é fundamental 
para o entendimento do comportamento dos usuários em relação 
às escolhas dos modos de transporte. Ressalta-se, ainda, que 
para um usuário ter alguma atitude sobre um objeto social, pri-
meiramente é necessário que ele o perceba. Esta percepção se 
dará através dos seus órgãos sensoriais, influenciados pelo seu 
estado psicológico e por experiências ligadas ao estímulo senso-
rial. “Uma vez percebido o serviço de transporte, formam-se ati-
tudes sobre ele, fruto da avaliação da imagem do serviço (...)” 
(Tobias, 2009, p. 36).

Quanto à avaliação da acessibilidade, existem diversos estudos para 
avaliação da qualidade dos serviços ofertados por uma infraestrutura 
de transporte. Segundo Aguiar (2003), as metodologias para avaliação 
de infraestruturas para o modo a pé, por não serem tão usuais, neces-
sitam uma análise cuidadosa e devem ter a sua utilização adaptada à 
realidade local, além de observar as exigências dos usuários. Para 
efeito de avaliação, do universo de métodos existentes, foram empre-
gados pelos autores alguns deles, de forma combinada, em função da 
sua abrangência, eficácia conhecida, melhor adequação à realidade 
local e relativa facilidade de aplicação. Não houve intenção de esgotar 
a discussão aqui sobre a eficácia dos métodos possíveis, apenas foi 
utilizada uma combinação de métodos usuais para a avaliação da 
percepção dos fatores relacionados aos diversos aspectos ambien-
tais e da infraestrutura existente.

MÉTODO

Na literatura existente, partiu-se de métodos consagrados sobre a 
avaliação da acessibilidade de pedestres, cujo emprego foi direcio-
nado a partir dos fatores a serem investigados. Na tabela 1 tem-se 
a base de referenciais teóricos. A coleta de dados ocorreu por meio 
de pesquisa de campo, abrangendo entrevistas com pedestres 
sobre a percepção da acessibilidade, e de avaliação técnica por 
urbanista sobre elementos de projeto dos acessos a pé até aos 
shopping centers. O conjunto de informações advindas do campo 
alimentou os métodos teóricos empregados em cada um dos 
aspectos investigados.
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Tabela 1
Métodos de avaliação da acessibilidade

Fruin (1971) Utiliza o conceito de nível de serviço (NS) baseado em fatores 
quantitativos e qualitativos, para avaliar projetos de espaços 
destinados aos pedestres. O procedimento adotado envolve o 
conceito de capacidade, oriundo dos princípios básicos empregados 
na engenharia de tráfego. A capacidade do espaço destinada aos 
pedestres ocorre invariavelmente quando existe alta concentração de 
pessoas trafegando, combinada com a restrição de velocidade da 
caminhada.

Sarkar (1995) A metodologia se baseia na classificação dos diferentes tipos de 
separação entre pedestres e veículos com base em seus atributos 
físicos, e compara o desempenho dessas separações em termos de 
segurança, equidade, conforto e conveniência para os diferentes 
usuários das vias. O método divide-se em duas partes distintas: 
macronível e micronível. No macronível emprega-se o nível de serviço 
(NS) que varia de “A” até “F” para avaliar o projeto e as condições das 
calçadas e interseções, com base na qualidade da separação entre 
modos. No micronível, o nível de qualidade do serviço (NQS) varia de 
“A” até “F” para avaliar o projeto e as condições das calçadas e 
interseções.

Highway
Capacity
Manual – 
HCM (2000)

Apresenta uma metodologia para avaliação do nível de serviço para 
pedestre a partir da análise da infraestrutura viária. Nível de serviço 
(NS) é uma medida qualitativa que descreve as condições 
operacionais de uma corrente de tráfego, baseada em medidas tais 
como a velocidade e tempo de viagem, a liberdade para manobrar, as 
interrupções de fluxo viário, o conforto e a conveniência. Uma 
importante contribuição é a possibilidade de determinação da 
capacidade de tráfego de uma via, baseada na sua largura e na 
contagem de fluxo de pedestres. 

Ferreira e 
Sanches
(2001)

Metodologia para avaliação de espaços para pedestres composta por 
três etapas: a primeira consiste na avaliação técnica das calçadas 
com base em indicadores de qualidade, às quais se atribui uma 
pontuação correspondente a cada nível de serviço; a segunda, na 
ponderação destes indicadores de acordo com a percepção dos 
usuários, e a terceira é a avaliação final dos espaços considerando a 
pontuação obtida na avaliação técnica e na avaliação dos usuários.

Observação: acrescenta-se a contribuição de Delgado, Nascimento e Baggi, 2007, na sistematização 
das condições dos espaços de circulação destinados ao pedestre, como também a inexistência destes 
constituindo-se em barreiras à mobilidade.

Os estudos de casos foram realizados nos acessos principais (infra-
estrutura viária destinada ao pedestre) de três shopping centers exis-
tentes na cidade de Belém, na Região Metropolitana de Belém – RMB, 
em áreas de domínio público, sendo feitos os contatos com os entre-
vistados em via pública. Os pedestres foram indivíduos maiores de 18 
anos e, para o cálculo da amostra de entrevistas nos shoppings,
foram feitas contagens de volume de pedestres na hora pico, obten-
do-se como universo cerca de 1.390 clientes nos acessos principais. 
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O cálculo amostral foi feito considerando nível de confiança de 90% 
e margem de erro de 10%, com amostragem probabilística binomial, 
sendo determinados 65 clientes pedestres de cada shopping para 
serem entrevistados. Os instrumentos de análise que foram emprega-
dos permitiram dois tipos de análise:
i. Análise técnica: uso de técnicas e de parâmetros advindos de 

bibliografia existente e bastante difundida na área. A abordagem 
foi observacional, com atribuições de níveis de serviço a partir de 
parâmetros de avaliação mensurados quanto à infraestrutura, ao 
fluxo de tráfego e a outras condições ambientais.

ii. Análise de percepção e atratividade: participação ativa dos pedes-
tres, por meio das entrevistas, expressando opiniões sobre as 
condições de acessibilidade e elementos de atratividade dos sho-
ppings e, ainda, questões de caráter socioeconômico e de padrões 
de viagem. As informações foram processadas em um banco de 
dados para a análise a respeito da questão.

No planejamento da avaliação das condições de acessibilidade para 
o pedestre e consequente nível de serviço nos acessos externos de 
três shopping centers em Belém, tem-se a seguinte sistematização de 
procedimentos: a) delimitação da área de estudo; b) definição do tipo 
de viagem a ser analisada, neste caso, a pé; c) revisão bibliográfica e 
documental para caracterização da problemática, seleção dos fatores 
e atributos, como também seus parâmetros de medição e métodos 
mais adequados para o caso; d) pesquisa de campo, contagens de 
fluxos, observações in loco e entrevistas com os grupos de pedestres 
para mensurar os atributos e aspectos intervenientes; e) cálculo dos 
indicadores e sistematização dos dados; e f) avaliação do nível de 
serviço nos acessos dos shopping centers.

Foram definidos os seguintes fatores: 1) fluidez nos espaços de trânsito 
e de permanência do pedestre; 2) condições das vias de circulação; 3) 
sinalização e informações; 4) conforto; e 5) atratividade. Para os quatro 
primeiros foram constituídos múltiplos atributos a fim de avaliar nível de 
serviço e o último, o fator atratividade, foi obtido de respostas diretas 
dos pedestres quanto aos itens de atratividade do mix de facilidades 
oferecidas pelos shoppings. Os parâmetros a serem utilizados para 
medir os diversos atributos e os níveis de serviço foram baseados em 
Fruin (1971), Sarkar (1995), Ferreira e Sanches (1998), HCM (2000) e na 
própria regulamentação da NBR ABNT 9050 (2004).

Para o fator “fluidez nos espaços de trânsito e de permanência do 
pedestre” utilizou-se o conceito de taxa de fluxo de pedestres do HCM 
2000 (tabela 1), com os níveis de serviço da tabela 4. A avaliação do 
fator “condição das vias” aborda os atributos: largura efetiva e condi-
ção da superfície de deslocamento, observados na tabela 2 (adaptado 
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de Delgado, Nascimento e Baggi, 2007). Na largura efetiva, considera-
se a ocorrência de barreiras ou obstruções para o deslocamento e, na 
condição da superfície, o estado de conservação e a qualidade do 
pavimento, indicando a segurança no deslocamento, pois as inadequa-
ções possibilitam quedas e tropeços. Os fatores de sinalização e infor-
mação estão relacionados com a presença de sinalização e informação 
visual, sonora e tátil, bem como sua disposição. A importância deste 
fator refere-se à orientação dos pedestres para facilitar o seu desloca-
mento, independente da sua condição física (mobilidade) (ver tabela 3).

Tabela 2
Parâmetros de avaliação do nível de serviço do fator “condição das vias 
de circulação”

Nível de 
serviço

Atributo: largura efetiva – parâmetros de avaliação nos acessos

A Acesso largo, totalmente livre de obstáculos; com livre escolha da 
velocidade de caminhar

B Acesso parcialmente livre de obstáculos; há espaços para ultrapassagem

C Largura reduzida em alguns trechos por conta de ambulantes, equipamentos ou 
barreiras arquitetônicas; a redução não afeta o fluxo e o movimento de pedestres

D Largura consideravelmente reduzida em função da largura da via, ambulantes 
e ou equipamentos; a redução afeta o fluxo e o movimento de pedestres

E Acesso bastante reduzido por ambulantes, obstáculos e ou largura da via; 
a densidade é alta causando paradas momentâneas do fluxo

F Canal de circulação estreito, ocupado por ambulantes; os pedestres 
utilizam a rua, entrando em conflito com outros modos

Nível de 
serviço

Atributo: condições da superfície – parâmetros de avaliação nos acessos

A Superfície em excelente condição, firme, regular, estável, antiderrapante 
sob qualquer condição, com boa manutenção e não provoca trepidação; 
não proporciona tropeços e quedas

B Superfície em boa condição, firme, estável antiderrapante, não provoca 
trepidação; não proporciona tropeços e quedas

C Superfície em condição mediana, estável, sem trepidação, escorregadia 
quando molhada, irregular; com presença de desníveis, buracos ou 
rachaduras em alguns trechos; há pouca possibilidade de tropeços e quedas

D Superfície em condição mediana ruim, apresentando-se escorregadia 
quando molhada, irregular, com buracos, desníveis ou rachaduras em 
alguns trechos, provoca trepidações; há possibilidade de tropeços e quedas

E Superfície em condição precária, escorregadia, irregular, provoca 
trepidações; buracos, desníveis ou rachaduras restringem seu uso em 
determinadas partes; há possibilidade de ocorrer acidentes

F Superfície em péssimas condições, instável, escorregadia, irregular, com 
grandes buracos, desníveis ou rachaduras, impedindo o seu uso; há problemas 
de drenagem e acúmulo de lixo; alta possibilidade de ocorrer acidentes

Fonte: Sistematização adaptada de Delgado, Nascimento e Baggi, 2007.
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O fator conforto, variável de caráter qualitativo, foi mensurado com 
base em uma metodologia quantitativa, em que foram analisados os 
atributos ruído, iluminação, sinalização, superfície de deslocamento, 
sujeira e arborização. A avaliação do conforto partiu de uma matriz de 
prioridade (DNER, 1996) numa escala de 0 a 5.

Com base em Santana (1992) apud Delgado, Nascimento e Baggi, (2007), 
foi possível obter o índice de conforto para os acessos, pelas classifica-
ções dos níveis de serviço da tabela 5. Para integrar todos os fatores numa 
estrutura única, estes foram ponderados tendo como referência a técnica 
da matriz de prioridades e combinados pelo método de pesos e notas.

Tabela 3
Parâmetros de avaliação do nível de serviço do fator “sinalização e 
informações”

Nível de 
serviço

Descrição

A Existem informações visuais, sonoras e táteis, permitindo a todos os 
usuários localizar-se no espaço e prevenir-se de acidentes

B Existem algumas informações visuais, sonoras e táteis, permitindo a todos 
os usuários localizar-se no espaço e prevenir-se de acidentes

C Existem informações sobre a forma visual e tátil, permitindo a estes 
usuários localizar-se no espaço e prevenir-se de acidentes

D As informações são predominantemente visuais; informações táteis em alguns 
trechos, mas disposição confusa, podendo atrapalhar o fluxo e causar conflitos

E Informações exclusivamente visuais, precárias, confusas, atrapalhando o 
fluxo

F As informações são poucas ou inexistentes

Fonte: Sistematização adaptada de Delgado, Nascimento e Baggi, 2007.

Quanto ao fator atratividade, dado o destino no shopping, foram colhi-
das respostas diretas dos pedestres sobre a influência das condições 
de acessibilidade nesse fator.

Tabela 4
Critério de nível de serviço para “fluxos médios em passeios e calçadas”

Nível
de serviço

Espaço
(m²/p)

Taxa de fluxo 
(p/min/m)

Velocidade 
(m/s)

Razão,
v/c

A >5,6 <16 >1,3 < 0,21

B >3,7 – 5,6 >16 – 23 >1,27 – 1,30 >0,21 – 0,31

C >2,2 – 3,7 >23 – 33 >1,22 – 1,27 >0,31 – 0,44

D >1,4 – 2,2 >33 – 49 >1,14 – 1,22 >0,44 – 0,65

E >0,75 – 1,4 >49 – 75 >0,75 – 1,14 >0,65 – 1,0

F <0,75 Variável <0,75 Variável 

Fonte: HCM, 2000 (adaptado).
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ESTUDO DE CASOS

Os casos em estudo foram três shoppings em Belém do Pará, distri-
buídos entre o centro e a periferia. A decisão pela análise dos três 
shoppings ocorreu em função de estarem situados em áreas comple-
tamente diferentes quanto a uso do solo e sistema viário, além dos 
mesmos possuírem mix de facilidades bastante diversificadas.

Tabela 5
Parâmetros de pontuação

NS A B C D E F

Conceito Excelente Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

Pontos 5 4 3 2 1 0

Intervalos 5 4,0 a 4,99 3,0 a 3,99 2,0 a 2,99 1,0 a 1,99 0,0 a 0,99

Fonte: Delgado, Nascimento e Baggi, 2007.

Tem-se a localização dos shoppings na Região Metropolitana de 
Belém na figura 1.

Figura 1
Shopping (1) Pátio Belém, (2) Castanheira e (3) Boulevard

Fonte: http://www.mapsgalaxy.com/.

Características dos shoppings em estudo

Em Belém, o primeiro shopping surgiu no ano de 1993, com a bandei-
ra Iguatemi Belém Shopping (1), com lojas âncoras, lojas satélite e 
estacionamento. O mix incluiu praça de alimentação e lojas de conve-
niência. Atualmente, chamado de Shopping Pátio Belém, encontra-se 
com 222 lojas e cinco salas de cinema. Está situado na área central 
da cidade, onde se concentra um público de grande poder aquisitivo, 
assim como empresas comerciais, instituições financeiras e institui-
ções educacionais. Nesta área, 70% dos moradores são pertencentes 
às classes A, B e C, com um fluxo médio de consumidores de 
1.350.000 pessoas/mês (www.boulevardshoppingbelem.com.br).

Ainda em 1993, outro empreendimento, o Castanheira Shopping 
Center (2), foi aberto ao público na periferia da cidade, situado 
numa região limítrofe de Belém, às margens da BR 316, com os 
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demais municípios da RMB. A página eletrônica desse shopping
(www.shoppingcastanheira.com.br) informa um fluxo médio diário 
de 50.000 pessoas. Atualmente possui 180 lojas, 33 quiosques, sete 
salas de cinema e um estacionamento para 1.500 veículos. Em 2009, 
foi inaugurado o terceiro shopping de Belém, o Boulevard Shopping 
(3), com cinco lojas âncoras, 250 lojas comuns, quatro megastores,
salas de cinema, praça de alimentação e estacionamento com 2.000 
vagas, situado na área central da cidade, com direcionamento a um 
público mais sofisticado que o do seu concorrente.

O Pátio Belém e o Boulevard Shopping, apesar de edificados num 
espaço de tempo de quase duas décadas, apresentam em comum o 
fato de estarem inseridos em bairros de alta renda. O primeiro no 
bairro de Batista Campos e o segundo no bairro do Reduto, no limite 
do bairro do Umarizal, considerado um dos metros quadrados mais 
caros da cidade. Ambos os empreendimentos estão próximos do 
centro comercial de Belém. No caso do Shopping Castanheira, este 
se encontra na periferia, porém em posição estratégica de saída da 
região e por onde circula a maioria da frota de veículos (figura 2).

Figura 2
Acessos principais dos shoppings Pátio Belém, Boulevard e Castanheira, 
respectivamente

Fonte: http://patiobelem.blogspot.com/, 2011 (1ª imagem) e Acervo dos autores, 2012 (2ª e 3ª imagens).

Análise das condições de acessibilidade

Os resultados estão apresentados por meio do emprego de uma com-
binação dos métodos descritos, associando a análise técnica com a 
de percepção dos usuários.

Condições das vias de circulação: foram analisadas a largura efetiva 
e a superfície das calçadas. Os níveis de serviço estão na tabela 6. 
Neste aspecto, o pior desempenho pertence ao Shopping Castanhei-
ra, com vias em desníveis e pavimentação bastante comprometida, 
presença de buracos, rachaduras, poças d’água em diversos pontos 
com grandes possibilidades de ocorrência de acidentes. Outro aspec-
to que compromete a acessibilidade é a presença nas vias do comér-
cio informal, reduzindo de forma expressiva a largura da via. O melhor 
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nível de serviço foi auferido ao Boulevard Shopping, porém, a obten-
ção dessa pontuação se deve, principalmente, à largura efetiva da via 
existente. A qualidade da pavimentação, que apresentou buracos em 
apenas um dos trechos analisados, não compromete o caminhar devi-
do à ampla largura da calçada, e resultou numa avaliação dos trechos 
de nível de serviço entre “C” (bom) e “D” (regular). Este declínio da 
pontuação ocorreu em função da presença de pavimentação em 
pedra portuguesa e piso intertravado que provocam trepidações em 
carrinhos de bebê e usuários em cadeiras de rodas, bem como incli-
nações significativas em alguns trechos.

Tabela 6
Níveis de serviço

Local de estudo Condições das 
vias

Sinalização e 
informações

Fluidez

Pontuação NF Pontuação NF Pontuação NS

Shopping Pátio Belém 2,37 D 1,25 E 1,25 E

Shopping Castanheira 0,25 F 0 F 0 F

Boulevard Shopping 4 B 2 D 1,5 E

Sinalização e informações: os dados da tabela 6 mostram grande 
deficiência neste aspecto. No Shopping Castanheira, praticamente 
inexiste sinalização para o pedestre. No Boulevard Shopping, a pre-
sença de sinalização tátil em alguns trechos demonstra a falta de 
continuidade e confunde o usuário. O aspecto positivo é a presença 
do semáforo para o pedestre em alguns pontos de travessia.

Fluidez nos espaços de trânsito – calçadas: todos os shoppings
apresentaram baixos níveis de serviço (tabela 6). A capacidade nas 
vias de acesso a esses equipamentos urbanos está amplamente pre-
judicada: no Shopping Pátio Belém, por estar inserido próximo ao 
antigo centro comercial da cidade, a fluidez é prejudicada pela pouca 
largura de suas calçadas; o Shopping Castanheira teve o pior resulta-
do em função da grande presença de ambulantes ocupando as vias 
de acesso. Num dos trechos analisados, há, inclusive, um ponto de 
táxi obstruindo a calçada.

Em dois dos quatro trechos analisados neste item, é flagrante a utili-
zação da faixa de rolamento de veículos pelos pedestres devido às 
obstruções nas calçadas. No Boulevard Shopping, apesar das calça-
das terem boa largura efetiva, a operacionalidade foi regular em fun-
ção do grande fluxo de pessoas.

Conforto na percepção do pedestre: a análise foi feita a partir de 
entrevistas sobre a percepção dos pedestres, atribuindo-se notas de 
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0 a 5 (péssimo a excelente) para mensuração. Foram analisados os 
atributos: superfície de deslocamento (estado da calçada – contínua 
ou descontínua; obstruída ou não; íntegra ou com buracos; piso 
antiderrapante ou liso, regular ou irregular e declividade), ruído, ilu-
minação, sinalização, sujeira e arborização. Os resultados encon-
tram-se na tabela 7.

Tabela 7
Condições relacionadas à caminhada

Atributo Pior condição Melhor condição

Superfície Pátio Belém – 72% (péssimo) Boulevard – 37% (bom)

Ruído Pátio Belém – 66% (péssimo) Boulevard – 38% (bom)

Iluminação Castanheira – 40% (péssimo) Boulevard – 37% (bom)

Sinalização Castanheira – 37% (péssimo) Boulevard – 46% (bom)

Sujeira Pátio Belém – 73,8% (péssimo) Boulevard – 26% (bom)

Arborização Castanheira – 83% (péssimo) Boulevard – 34,8% (bom)

No aspecto ruído, o Shopping Pátio Belém teve o pior desempenho, 
talvez explicado por seus acessos principais estarem em via de rola-
mento de apenas três faixas, o que não ocorre nos demais shoppings.
Em relação à iluminação, o Shopping Castanheira teve a pior avalia-
ção, provavelmente pelo fato de estar implantado às margens da BR 
316, com vias duplicadas e canteiro central. A sinalização no Shop-
ping Castanheira recebeu a pior avaliação. No atributo sujeira, os 
shoppings Pátio Belém (73,8%) e Castanheira (72,3%) tiveram avalia-
ções péssimas. Ainda dentro do fator conforto, foi investigada a influ-
ência desses atributos como elementos que desencorajam os pedes-
tres a se deslocar. No Shopping Castanheira, 26% dos pedestres 
deixam de realizar viagens por questões de acessibilidade, enquanto 
no Boulevard Shopping apenas 7,7%.

Atratividade na percepção do pedestre: em uma análise superficial 
foi possível conhecer a influência do mix de facilidades (serviços, pro-
dutos) de cada empreendimento na geração de viagens pelo usuário. 
No Pátio Belém, o principal fator de atração são as lojas (20%) segui-
do pelo passeio (17%). Um dado significativo é a constatação de que 
as atividades de lazer (passeio e cinema, 17% e 13%, respectivamen-
te) são os principais motivos das viagens a este shopping.

No caso do Shopping Castanheira, a ida às lojas responde por 18% 
das viagens; em seguida vêm o passeio com 17% e o supermercado 
com 15%. As atividades de lazer – passeio (17%) e cinema (12%) em 
conjunto – são os principais motivos das viagens.
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Individualmente, o principal fator de atratividade no Boulevard 
Shopping são as lojas (24%), seguido pelos serviços bancários e 
lotéricos (17%). As atividades de lazer, se somadas (passeio e cine-
ma, 16% e 15%, respectivamente), são as principais atratoras de 
viagens. 

Percebe-se, nos três shoppings, que o lazer é o principal motivo de 
deslocamento dos pedestres.

Aspectos socioeconômicos e de viagem dos pedestres: o empreen-
dimento em que o pedestre menos utiliza outro modo para a viagem 
é o Shopping Castanheira: 40% dos pedestres fazem o percurso 
exclusivamente a pé. O Boulevard é onde 67,7% dos usuários utilizam 
o modo complementar ao modo a pé (tabela 8), predominando as 
viagens por ônibus.

Tabela 8
Modos complementares mais utilizados

Modo complementar Boulevard Pátio Belém Castanheira

Ônibus 68,18% 73,17% 64,10%

Van 2,27% 0,00% 2,56%

Táxi 4,55% 0,00% 7,69%

Veículo de passeio 22,73% 19,51% 12,82%

Bicicleta 0,00% 4,88% 10,26%

Outros 2,27% 2,44% 2,56%

No Pátio Belém, 36% dos usuários fazem as viagens unicamente pelo 
modo a pé. Dos 64% que se utilizam do modo complementar, o ôni-
bus representa 73%, seguido pelo veículo de passeio (19,5%). No 
Shopping Castanheira, os ônibus respondem por 64%, vindo em 
seguida o veículo de passeio (12,8%). As faixas etárias dos pedestres 
são diversificadas, porém, pode-se dizer que 16,9% têm, no Shop-
ping Pátio Belém, entre 26 e 37 anos e renda de um a dois salários 
mínimos, o que se repete proporcionalmente no Shopping Castanhei-
ra, porém com renda até um salário mínimo. O Boulevard Shopping
tem o público de pedestre mais jovem (20%) como principal cliente, 
com faixa etária de 18 a 25 anos e renda de até um salário mínimo.

CONCLUSÕES

A percepção dos pedestres demonstrou uma grande coerência com 
os resultados obtidos na análise técnica, comprovando que as 
impressões relatadas sobre a infraestrutura viária corresponderam à 
realidade observada na análise urbanística. A seleção dos shoppings,
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que seguiu os critérios de escolha em espaços diferenciados da cida-
de – um no centro comercial (Pátio Belém), outro em área de classe 
de renda média e alta (Boulevard) e outro na saída da cidade (Casta-
nheira) em área de classe de baixa a média renda – foi proveitosa, pois 
para cada situação os métodos empregados apresentaram aderência 
de resultados à realidade observada.

Assim têm-se os seguintes resultados principais: o Shopping Casta-
nheira teve os piores níveis de serviço, devido aos problemas com a 
pavimentação e redução da largura efetiva, em função, principalmen-
te, do comércio informal que chega, em alguns pontos, a obstruir 
totalmente a calçada. O Boulevard Shopping obteve os melhores 
resultados, ainda assim, a largura efetiva de seus acessos se mostra 
insuficiente para o atual tráfego de pedestres. O Shopping Pátio 
Belém apresenta problemas de pavimentação e largura efetiva, que 
são agravados, entre outras coisas, por estar inserido próximo ao 
antigo centro comercial – com vias de pouca largura total. Os três 
shoppings possuem, em comum, o fato de o principal modo comple-
mentar das viagens a pé ser o ônibus. Quanto à influência do mix de 
facilidades na atração de viagens, as atividades de lazer são o princi-
pal atrativo para os pedestres.

Dessa forma, conclui-se pela necessidade de melhor adequação da 
infraestrutura viária existente nos acessos aos shoppings, ressaltan-
do a importância do modo a pé como um dos principais responsá-
veis pelo acesso de clientes aos shoppings, com autonomia, confor-
to e segurança. Além disso, apresenta uma associação de métodos 
exitosa na análise empreendida para a compreensão da qualidade 
da circulação em torno dos empreendimentos sob estudo, o que 
poderá servir para uso em outros estudos sobre acessibilidade aos 
shopping centers.
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TECNOLOGIA: VEÍCULOS AUTÔNOMOS

AN P

O rápido avanço das novas tecnologias nos campos da robótica, 
comunicação e inteligência artificial tem causado profundas mudanças 
na maioria das áreas da sociedade, incluindo também a área dos trans-
portes. A aplicação dessas tecnologias nessa área vem possibilitando 
a automatização de uma função que tem sido exclusivamente humana 
desde o início da história automotiva: a direção. Tecnologias de siste-
mas avançados de auxílio à condução já são uma realidade em novos 
modelos de carro. Diversas companhias automobilísticas já buscam 
levar a automação ao nível máximo, por meio dos chamados veículos 
autônomos (VA), que são capazes de operar sem a direção humana e 
estão sendo projetados para que possam operar nas vias hoje existen-
tes em diferentes condições ambientais e de tráfego e em conjunto 
com veículos não autônomos. Várias companhias já expressam a inten-
ção de terminar o desenvolvimento de VA em um futuro próximo, o que 
evidencia o grande potencial que essas tecnologias têm de promover 
mudanças significativas no panorama do transporte atual.

O estudo dos potenciais impactos dos VA sobre a sociedade 
mostra-se importante devido aos possíveis benefícios e desafios 
que podem advir dessa inovação. Enquanto existem diversos 
impactos positivos esperados sobre a mobilidade urbana nas áreas 
de segurança, diminuição de congestionamentos, incremento no 
acesso a transportes, redução de custos e aumento da eficiência 
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dos deslocamentos, existem também potenciais impactos negati-
vos que precisam ser estudados. Assim, para uma compreensão 
mais abrangente é necessário examinar os principais desafios à 
implantação desse tipo de sistema, presentes em áreas como a 
tecnologia, segurança, infraestrutura, viabilidade econômica e 
legislação. No contexto brasileiro, esse exame é de especial rele-
vância, tendo em vista as dificuldades de mobilidade urbana, segu-
rança viária e infraestrutura enfrentadas pelo país, bem como a 
predominância dos modais rodoviários.

Diante do contexto descrito acima, o objetivo deste trabalho é ofere-
cer um panorama geral dos potenciais benefícios e desafios da 
implantação de veículos autônomos para a mobilidade urbana, com 
foco nos veículos autônomos individuais. Assim, este trabalho apre-
senta uma revisão da literatura na área dos veículos autônomos, bus-
cando ainda aplicações dentro do contexto brasileiro por meio da 
comparação de dados nacionais e internacionais. Assim o artigo é 
composto de quatro seções: introdução, seguida da metodologia, 
seguida pela análise e síntese dos conhecimentos e terminando com 
as conclusões e recomendações.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada no presente estudo foi a revisão sistemática da 
literatura, uma metodologia originária e usualmente aplicada principal-
mente na área da saúde, mas que já passa a ser utilizada em outras 
áreas. Diferencia-se por ser um método replicável, transparente e cien-
tífico. Essas características facilitam o processo de pesquisa e evitam 
que haja parcialidade do autor no mesmo e, ainda, possibilita que 
outros pesquisadores repitam seu processo passo a passo (Tranfield et 
al., 2003). Sampaio e Mancini (2007) definem cinco passos importantes 
em uma revisão: 1) definição da pergunta; 2) busca de evidência; 3) 
revisão e seleção de estudos; 4) análise de qualidade dos estudos; e 5) 
apresentação dos resultados. Já Tranfield et al. (2003) definem três 
etapas, seguidas neste trabalho: 1) planejamento da revisão; 2) condu-
ção da revisão; e 3) relatório e disseminação. As ferramentas de pes-
quisa utilizadas foram o Portal de Periódicos Capes e o Google Scholar.

Estágio 1: Planejamento da revisão

O primeiro passo desse estágio foi a identificação da necessidade 
de uma revisão de literatura, averiguando se já existem revisões lite-
rárias sobre o tema. Foram encontrados apenas dois estudos desse 
tipo com abordagens similares à proposta neste trabalho, uma de 
Fagnant e Kockelman em 2015 e outra de Bagloee et al. em 2016, 
ambas abordando as oportunidades, barreiras e desafios da implan-
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tação de VA nos Estados Unidos, citando 73 e 128 referências, res-
pectivamente. Em seguida, foi definida a proposta da revisão: iden-
tificar quais são os potenciais benefícios e desafios, da implantação 
de veículos autônomos em diversas áreas da sociedade, especial-
mente dentro do contexto brasileiro.

O próximo passo foi a definição de um protocolo a ser seguido na pes-
quisa. A partir de uma pesquisa preliminar, foi definido um marco tem-
poral de 1980 a 2017. Existem poucas pesquisas sobre o tema anterio-
res a 1980 e a maioria apresenta conhecimentos obsoletos sobre o 
tema. Também foram escolhidas as bases da pesquisa, com o critério 
de possuir pelo menos 50 publicações não contidas em outras bases 
já incluídas, selecionando a OneFile (Gale), Scopus (Elsevier), Science 
Citation Index Expanded (Web of Science), ScienceDirect Journals 
(Elsevier), ProQuest Advanced Technologies & Aerospace Collection e 
Technology Research Database. As áreas temáticas escolhidas para 
esse estudo, considerando o foco nos VA de uso individual e seus 
potenciais impactos, foram: 1) mobilidade urbana; 2) infraestrutura; 3) 
tráfego urbano; 4) aspectos econômicos; e 5) segurança. A estratégia 
para a identificação dos estudos foi a separação dos termos de pesqui-
sa em grupos referentes a cada uma das áreas temáticas, combinando-
os a termos de pesquisa referentes a VA em geral.

Por fim, definiram-se os critérios de exclusão, inclusão e seleção para 
os artigos. Os de exclusão foram: trabalhos que não fossem artigos 
científicos e resultados repetidos. Os de inclusão foram: trabalhos 
contendo a combinação de termos dos grupos referentes aos assun-
tos relevantes e do grupo referente a veículos autônomos em geral. Os 
de seleção foram: trabalhos que atendem ao objetivo do trabalho de 
acordo com a abordagem definida.

Estágio 2: Condução da revisão

Os termos de pesquisa utilizados, aqui agrupados por assunto, bem 
como a quantidade de resultados encontrados para cada grupo, 
estão apresentados na tabela 1. Embora os artigos do grupo A não 
tenham sido integralmente incluídos na revisão, a quantidade de arti-
gos encontrados nele serve como referência do total de pesquisas 
existentes na área dos VA.

Analisando as porcentagens das quantidades de resultados de cada 
grupo com relação ao universo total de pesquisas sobre VA, represen-
tado pelo grupo A, é possível identificar as áreas onde mais estudos 
foram realizados. Os grupos com maior quantidade de estudos foram 
os da área de segurança, infraestrutura e economia, enquanto os gru-
pos menos estudados foram os do tráfego e mobilidade urbana, men-
cionados em uma quantidade bem inferior de artigos.
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Tabela 1
Resultados quantitativos das pesquisas da revisão sistemática da literatura

Termos de pesquisa Por termo % Pela
combinação
dos termos

%

Grupo A Autonomous vehicles 6.441 87,60 7.353 100

Autonomous cars 1.365 18,56

Autonomous transportation 228 3,10

Grupo B Termos do grupo A e 
urban mobility

48 0,65 82 1,12

Termos do grupo A e 
urban transportation

40 0,54

Grupo C Termos do grupo A e 
infrastructure

1.104 15,01 2.155 29,31

Termos do grupo A e roads 1.461 19,87

Grupo D Termos do grupo A e 
traffic flow

301 4,09 372 5,06

Termos do grupo A e 
travel times

89 1,21

Grupo E Termos do grupo A e costs 1.380 18,77 1.898 25,81

Termos do grupo A e 
economy ou economics

812 11,04

Grupo F Termos do grupo A e safety 2.547 34,64 2.547 34,64

Para selecionar os artigos relevantes na abordagem da pesquisa den-
tro do grande volume de trabalhos identificados, foram utilizados 
alguns filtros de assunto do Portal de Periódicos Capes, excluindo 
aqueles com assunto principal relacionado aos aspectos tecnológicos 
do VA e aos VA de aplicação naval, aérea ou fora do ambiente urbano. 
Também foi feita uma procura de artigos em que aparecessem, simul-
taneamente, termos de múltiplos dos grupos de assuntos, os quais 
serviram para fornecer um panorama geral sobre o tema e para ajudar 
na identificação dos artigos relevantes por meio da leitura, a saber, 
aqueles com abordagem aprofundada, atualizada e com o mesmo 
foco buscado por este trabalho.

Estágio 3: Relatório e disseminação

Este estágio corresponde ao presente artigo. Apresentam-se a 
seguir a análise e a síntese dos conhecimentos reunidos por meio 
dos artigos encontrados e selecionados nesta revisão e as conclu-
sões obtidas.
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ANÁLISE E SÍNTESE DOS CONHECIMENTOS

Essa seção trará uma síntese e análise dos conhecimentos reunidos 
por meio da metodologia aplicada na seção anterior, buscando ainda 
aplicações dentro do contexto brasileiro.

Contextualização

De acordo com a agência reguladora de trânsito americana NHTSA, 
os veículos autônomos são aqueles em que pelo menos alguns 
aspectos de uma função de controle crítico de segurança ocorrem 
sem controle direto do condutor (NHTSA, 2013). Ou seja, veículos 
que assumem funções como direção, aceleração ou frenagem são 
considerados autônomos, enquanto aqueles que apenas fornecem 
alertas de segurança aos motoristas (alerta de colisão frontal, por 
exemplo) não são.

Níveis de automação

A NHTSA também classifica em cinco níveis a automação de veículos, 
variando de 0 (nenhuma automação) a 4 (automação total). Na auto-
mação de nível 1, uma ou mais funções específicas de controle 
podem ser cedidas ao VA, porém apenas operando de forma indepen-
dente umas das outras. Já na automação de nível 2 pelo menos duas 
funções específicas de controle podem ser cedidas de modo que elas 
operem de forma combinada. Na automação de nível 3, o controle de 
todas as funções pode ser cedido ao VA, mas apenas em determina-
das condições, podendo exigir controle ocasional do motorista com 
condições razoáveis de tempo de transição. Para haver automação de 
nível 4 (total), o controle total precisa poder ser cedido em qualquer 
condição e sem nunca exigir que o passageiro assuma o controle do 
veículo (NHTSA, 2013).

Funcionamento dos VA

O funcionamento dos VAs requer três capacidades básicas de forma 
semelhante à grande parte dos sistemas robóticos: percepção, pro-
cessamento e reação (Bangloee et al., 2016). Essas capacidades 
devem buscar imitar as atividades realizadas pelos motoristas huma-
nos de maneira ainda menos suscetível a falhas. Um modelo de dis-
cretização das atividades de motoristas humanos é o ciclo OODA: 
Observar-Orientar-Decidir-Agir (Behere; Törngren, 2015).

A etapa de observação é realizada pelos sensores e dispositivos de 
monitoramento do veículo, correspondendo à capacidade de per-
cepção. O conjunto de sensores de um veículo pode se equiparar 
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ou até exceder a capacidade de observação humana em um futuro 
próximo (Behere; Törngren, 2015). Os tipos de sensores adotados 
atualmente nos VA são: câmeras, Lidar, Radar, ultrassônicos, infra-
vermelhos, GPS e de navegação inercial. Mesmo com a combina-
ção de todos esses sensores, os VA ainda encontram dificuldades 
para detectar todo tipo de objeto e se localizar em qualquer condi-
ção. Uma possível solução para essas limitações é a ideia de 
implantar uma comunicação de veículo para veículo (V2V) e de 
veículo para infraestrutura (V2I) que não seriam afetadas por con-
dições adversas e possuiriam maior precisão que os sensores 
(Bangloee et al., 2016).

As etapas de orientação e decisão são realizadas pelos softwares de 
controle do veículo e por sua inteligência artificial, correspondendo 
à capacidade de processamento. É na etapa de orientação que os 
motoristas humanos ainda superam em muito a capacidade dos VA 
com tecnologia atual, pois entendem o contexto externo de maneira 
muito mais rápida e ampla e possuem maior capacidade de apren-
dizagem (Behere e Törngren, 2015). A etapa de decisão pode ser 
realizada de forma mais racional, rápida e menos suscetível a erros 
por computadores, embora ela dependa da interpretação correta 
das informações obtidas na etapa de observação.

Potenciais benefícios e desafios

Mobilidade urbana

Kayal et al. (2014) define mobilidade como uma demanda por viagens 
entre uma origem e um destino utilizando um modal de transporte 
específico, o que inclui a dimensão temporal (tempo de viagem, 
tempo de espera e tempo de estacionamento), de oportunidades (em 
termos de renda, orçamento para transporte, educação, acessibilida-
de etc.) e uma dimensão de garantia de funcionamento (em termos de 
confiabilidade, conforto, acidentes, riscos etc.).

Na dimensão temporal dos deslocamentos, os VA têm a capaci-
dade de causar melhorias por meio da redução de congestiona-
mentos, reduzindo tempos de espera e de viagem, e nos tempos 
de estacionamento, que poderiam ser anulados, tendo em vista 
sua capacidade de estacionar de maneira autônoma. Na dimen-
são da oportunidade de transporte, os VA também possibilitariam 
um aumento considerável de mobilidade de pessoas incapacita-
das de dirigir, como crianças, idosos e deficientes físicos. Quanto 
à oportunidade de transporte com relação à renda ainda não é 
claro qual será o efeito dos VA, tendo em vista as possibilidades 
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de diminuição dos custos totais de transporte e, em contraparti-
da, a possibilidade de que o maior conforto dos VA leve pessoas 
a migrar do transporte público para o privado, causando piora no 
transporte coletivo (Anderson et al., 2014). Por fim, os VA têm 
potencial para melhorar significativamente a mobilidade na 
dimensão da garantia de funcionamento, devido ao expressivo 
aumento da segurança dos transportes que poderá acompanhá-
los e ao aumento do conforto dos usuários que, sem precisar 
operar os veículos, ficariam liberados para aproveitar o tempo de 
viagem com outras atividades.

No contexto brasileiro, outros fatores podem potencializar os impac-
tos dos VA sobre a mobilidade, devido à forte cultura de valorização 
do transporte rodoviário e da predominância deste modal. Note-se, a 
propósito, que entre os anos de 2001 e 2011 registrou-se o cresci-
mento de 77,8% de automóveis nas metrópoles brasileiras (Rodri-
gues, 2012). O modal de transporte rodoviário no país é o mais usado, 
correspondendo a cerca de 58% dos deslocamentos e seguido pelo 
modal ferroviário (25%), mostrando grande discrepância entre o uso 
dos modais (Colavite e Konishi, 2015).

Infraestrutura

Embora o objetivo dos fabricantes de veículos seja criar VA capa-
zes de navegar nas vias existentes atualmente, utilizando apenas 
seus sensores e possivelmente comunicação entre os próprios 
veículos, sem necessidade de mudanças significativas de infraes-
trutura, é possível que tais mudanças se tornem necessárias para 
viabilizar o uso dos mesmos ou, ao menos, para potencializar seus 
benefícios. Além dessas mudanças na infraestrutura física, a 
conectividade e compartilhamento de informações que são espe-
rados dos VA requereriam uma infraestrutura virtual capaz de 
armazenar, processar, coordenar e distribuir todas as informações 
coletadas de maneira segura e eficiente. Esse conceito, também 
chamado de internet dos veículos, oferece uma gama de possibili-
dade de melhorias na mobilidade urbana.

Zheng et al. (2015) apresenta o conceito de redes veiculares hetero-
gêneas (HetVNET) para veículos autônomos, o que inclui também 
elementos da infraestrutura física e virtual que constituem a rede. A 
comunicação com essas infraestruturas poderia melhorar a percep-
ção, pelos VA, de certos elementos de trânsito e facilitar consideravel-
mente a tarefa de conhecer sua posição exata e planejar sua rota para 
o destino. A figura 1 apresenta a infraestrutura necessária para um 
HetVNET para veículos autônomos.
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Figura 1
Infraestrutura para uma HetVNET para veículos autônomos

Fonte: Zheng et al., 2015.

Nessas redes, a comunicação V2I ainda é dividida em comunicação 
veículo com a base (V2B) e veículo com a instalação (V2F). Através da 
V2B, os veículos podem acessar a rede central e a internet para 
melhor coordenar seus deslocamentos. Já a V2F tem como função 
notificar o VA sobre informações importantes da via e do trânsito, 
podendo ser usada por departamentos de gestão de transportes para 
regular os veículos na estrada (Zheng et al., 2015) ou em intersecções 
e semáforos para diminuir consideravelmente os congestionamentos 
e acidentes gerados pelos mesmos. Ainda, mudanças na infraestrutu-
ra podem ser necessárias devido à formação de “pelotões” de VA, 
pois esse tipo de navegação pode inviabilizar ultrapassagens e atra-
palhar a entrada e saída em rodovias (Fagnant e Kockelman, 2015).

No contexto brasileiro, os sérios problemas de infraestrutura viária apa-
recem como um desafio adicional para a implantação dos VA que, apesar 
de mais seguros quando em condições padrões, têm grande dificuldade 
de lidar com situações adversas, como problemas nas vias. Uma pesqui-
sa elaborada pela CNT (2016) mostra que o Brasil enfrenta graves proble-
mas de qualidade das vias e infraestrutura, com apenas 12% das rodo-
vias em estado ótimo, 65% em estado bom ou regular e 23% em estado 
ruim ou péssimo. Ainda, 86,6% das rodovias brasileiras são pistas sim-
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ples de mão dupla ou única e 42% da extensão de suas faixas centrais 
de trânsito encontram-se desgastadas ou inexistentes. Rodovias não 
duplicadas inviabilizam a navegação em pelotões e, enquanto motoristas 
humanos ainda conseguem se orientar relativamente bem sem a visão 
perfeita das faixas de trânsito, VA com a tecnologia atual dependem 
completamente das mesmas para se manter na pista.

Tráfego e tempos de viagem

Existem diversos impactos esperados dos VA sobre o tráfego, con-
gestionamentos e os tempos de viagem no ambiente urbano, tanto 
positivos quanto negativos. Anderson et al. (2014) prevê três possíveis 
mudanças que podem influenciar fortemente o congestionamento: o 
aumento do total de quilômetros viajados por veículo (VKT), o aumen-
to da capacidade de veículos nas vias e a diminuição dos atrasos 
devido a acidentes de trânsito. Litman (2017) acredita que os VA cau-
sariam aumento da taxa VKT, principalmente em decorrência da dimi-
nuição dos custos de viagem, do aumento da demanda de viagens de 
pessoas incapacitadas de dirigir e dos deslocamentos dos veículos 
desocupados. Sivak e Schoette (2015) estimam um aumento de via-
gens em até 11% devido à demanda de pessoas incapacitadas de 
dirigir e a NHTSA (2012a) estima um aumento de demanda em 10% 
da diminuição total do custo de transporte, o “efeito rebote”. Por outro 
lado, a diminuição dos preços com a automação do transporte públi-
co poderia aumentar seu uso, diminuindo o VKT.

Um dos potenciais benefícios dos VA para a diminuição dos conges-
tionamentos no ambiente urbano seria o aumento da capacidade de 
veículos nas vias, visto que as capacidades de percepção e decisão 
mais rápidas e eficientes dos VA permitiriam a adoção de espaços 
menores entre veículos nas vias sem comprometer a segurança, 
aumentando assim a capacidade das pistas (Anderson et al., 2014, 
Bagloee et al., 2016, e Fagnant e Kockelman, 2015). Fernandes e 
Nunes (2012) realizaram simulações e encontraram um aumento de 
até cinco vezes na capacidade de carros em rodovias com a formação 
de pelotões. Anderson et al. (2014) ressalta o impacto das frenagens 
e acelerações exageradas e ineficientes efetuadas por motoristas 
humanos, enquanto os VA poderiam manter um fluxo de carros mais 
constante em condições de congestionamento. Os maiores benefí-
cios para o tráfego urbano advindos dos VA devem ocorrer devido à 
expressiva diminuição dos acidentes de trânsito que é esperada. 
Ainda, cerca de 25% dos atrasos no trânsito são causados por aci-
dentes (FHWA, 2005). Espera-se uma redução de até 90% nos mes-
mos em decorrência dos VA, conforme será visto na seção sobre 
segurança, à frente. Por fim, a magnitude dos impactos dos VA sobre 
o tráfego depende principalmente do seu grau de adoção.
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No contexto brasileiro, a redução dos congestionamentos e tempos 
de viagem urbanos seria de especial importância, tendo em vista as 
dificuldades nessa área em grande parte das regiões metropolitanas. 
A tabela 2 mostra os elevados tempos médios de deslocamento casa-
trabalho em algumas das principais metrópoles brasileiras, na maioria 
mais altos, quando comparados aos de cidades americanas. Ainda, 
esse quadro tem sofrido piora significativa nos últimos anos (IBGE, 
2014). Esse panorama mostra-se em profundo desacordo com a Polí-
tica Nacional de Mobilidade Urbana do Brasil (2012), que defende a 
diminuição dos custos sociais e econômicos dos deslocamentos de 
pessoas e cargas na cidade.

Tabela 2
Tempos médios de deslocamento casa-trabalho em metrópoles dos EUA 
e Brasil

Cidade População Tempo de viagem médio 
de casa ao trabalho 

(minutos)

Rio de Janeiro 6.498.837 49,0

São Paulo 12.038.175 45,6

Recife 1.625.583 39,9

Nova York 19.378.102 39,9

Salvador 2.938.092 39,0

Distrito Federal 2.977.216 37,8

Belo Horizonte 2.513.451 37,1

Chicago 2.695.598 34,1

Philadelphia 1.526.006 32,5

Phoenix 1.445.632 32,3

Fortaleza 2.609.716 31,6

Los Angeles 3.792.621 30,1

Houston 2.099.451 26,5

Fonte: United States Census Bureau, 2016 e IBGE, 2014.

Economia e custos

Existem diversos potenciais impactos dos VA sobre a economia e os 
custos de transporte. A possível redução dos congestionamentos e 
dos acidentes de trânsito tem o potencial de diminuir significativa-
mente, tanto em uma perspectiva global quanto individual. Também é 
esperado que ocorra uma redução no consumo de combustíveis em 
decorrência da maior eficiência de frenagem e aceleração, da forma-
ção de pelotões de VA e da diminuição dos congestionamentos. Os 
gastos com estacionamento sofreriam redução expressiva com VA de 
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automação total, já que eles seriam capazes de estacionar de forma 
autônoma. Gastos com seguros também seriam provavelmente 
menores devido à diminuição expressiva do risco de acidentes (Fag-
nant e Kockelman, 2015, e Anderson et al., 2014).

A NHTSA (2015) estimou que, anualmente, os acidentes de trânsito 
geram um custo direto de cerca de 242 bilhões de dólares. Ainda 
nesse estudo, são estimados os custos abrangentes dos acidentes 
de trânsito, procurando levar em conta os custos sociais dos feri-
mentos e fatalidades e a diminuição da qualidade de vida das víti-
mas e pessoas próximas. Os custos abrangentes estimados foram 
de cerca de 748 bilhões de dólares, representando uma parcela de 
5% do PIB americano no ano de 2010, em que o levantamento foi 
realizado. No Brasil, uma estimativa dos custos totais dos acidentes, 
feita para o ano de 2012, apresenta um valor de 51 bilhões de reais 
(Ipea, 2006 e Bastos, 2015), correspondente a cerca de 2% do PIB 
do país nesse ano.

A empresa HDR (2009) realizou um levantamento dos custos totais 
de congestionamentos, levando em consideração os custos de: 
tempos de viagem, imprevisibilidade, operação de veículo, mobili-
dade e emissões de poluentes, encontrando um valor de 85 bilhões 
de dólares anuais nos Estados Unidos. Quanto à redução de gas-
tos de combustível com a adoção de VA, Wadud et al. (2016) indica 
que esta ocorreria devido a: diminuição de congestionamentos, 
direção ecológica, direção em pelotões, velocidades máximas mais 
altas, diminuição do peso e tamanho dos veículos, abastecimento 
inteligente e à menor ênfase na aceleração dos motores. Fagnant e 
Kockelman (2015), por sua vez, estimaram a economia total espe-
rada nos Estados Unidos devido à diminuição dos acidentes de 
trânsito e do congestionamento para diversas taxas de adoção de 
VA no mercado, encontrando valores anuais de 25,5, 102,2 e 201,4 
bilhões de dólares para taxas de adoção de 10%, 50% e 90% no 
mercado, respectivamente.

Além da economia global de custos, os benefícios econômicos 
individuais se apresentam como incentivos importantes para seus 
potenciais usuários. Essa economia seria tanto direta, com custos 
de combustível, manutenção, seguros e estacionamento, quanto 
indireta, levando em conta o valor do tempo gasto com direção, 
que poderia ser utilizado de outras maneiras. Fagnant e Kockelman 
(2015) fizeram uma estimativa da taxa de retorno econômico indi-
vidual para diferentes preços adicionais de automação sobre car-
ros e diferentes valores de tempo e gastos com estacionamento, 
apresentada na tabela 3.
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Tabela 3
Taxa de retorno individual e direta para investimento na compra de VA, 
em 15 anos de uso

Custos
adicionais

Benefícios (gastos diários 
com estacionamento e valores de hora de viagem, em US$)

$0
e $0

$0
e $1

$1
e $1

$5
e $1

$1
e $5

$5
e $5

$5
e $10

$10
e $10

US$ 100.000+ -19% -17% -15% -11% -9% -6% -2% 0%

US$ 37.500 -12% -8% -6% 0% 2% 6% 12% 16%

US$ 10.000 3% 8% 11% 23% 28% 38% 56% 68%

Fonte: Fagnant e Kockelman, 2015.

Litman (2017), por outro lado, adota uma visão um pouco mais pessi-
mista, pois considera que as tecnologias associadas aos VA deman-
darão novos custos de manutenção que serão maiores do que as 
reduções, gerando custos por quilômetro maiores do que de veículos 
particulares comuns (20% a 25% superiores). Entretanto, essa esti-
mativa não considera custos de estacionamento e de economia de 
tempo. Mesmo assim, Litman (2017) prevê reduções significativas nos 
preços do transporte público com a automação, o que ajudaria a 
melhorar o acesso a ele conforme definido na Política Nacional de 
Mobilidade Urbana do Brasil (2012).

Segurança

Veículos autônomos não cometem erros de julgamento como huma-
nos, não ficam desatentos, não são afetados por álcool, drogas e 
fadiga e não cometem infrações de trânsito intencionalmente, fato-
res humanos que aparecem com maior envolvimento em acidentes 
de trânsito. Mesmo quando a causa é externa, muitas vezes também 
é combinada a erros humanos, e os acidentes ainda poderiam ser 
evitados pelos VA. As tabelas 4 e 5 apresentam dados das causas 
de acidentes nos Estados Unidos e em rodovias no Brasil. Em 
ambas existem tendências similares de causa humana para a maio-
ria dos acidentes. Dentre os acidentes de causa especificada no 
levantamento brasileiro, cerca de 90% tiveram causa humana, valor 
próximo aos 93% do levantamento americano. Pode ser que os 
níveis baixos de acidentes causados pelo consumo de álcool sejam 
explicados por essa prática ser menos comum em viagens em rodo-
vias do que no ambiente urbano, e pela não identificação do álcool 
como causa mesmo quando relacionado a alguma das causas lista-
das. Ainda, Fagnant e Kockelman (2015) estimam a redução de aci-
dentes por VA na tabela 6.
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Tabela 4
Total de acidentes em rodovias separados por causa no Brasil de 2014 a 2016

Causa do acidente 2014 2015 2016 Total %

Causas
externas

Animais na pista 3.737 3.080 2.605 9.422 2,43

Defeito mecânico em veículo 6.886 5.729 5.111 17.726 4,57

Defeito na via 2.598 1.994 1.571 6.163 1,59

Causas
humanas

Desobediência à sinalização 8.167 6.015 4.852 19.034 4,91

Dormindo 4.794 4.067 3.763 12.624 3,26

Falta de atenção 55.089 36.805 26.451 118.345 30,52

Ingestão de álcool 7.391 6.745 6.332 20.468 5,28

Não guardar distância de 
segurança

19.588 11.402 6.361 37.351 9,63

Velocidade incompatível 17.716 14.262 12.322 44.300 11,43

Ultrapassagem indevida 4.245 2.998 2.327 9.570 2,47

Outras 38.990 29.064 24.668 92.722 23,91

Total 169.201 122.161 96.363 387.725 100,00

Fonte: Polícia Rodoviária Federal, 2017.

Tabela 5
Dados sobre acidentes anuais nos EUA e causas

Total de acidentes de trânsito por ano nos EUA 5,5 milhões

% com fator humano como causa primária 93%

Total de acidentes de trânsito fatais por ano nos EUA 32.367

% envolvendo uso de álcool 31%

% envolvendo excesso de velocidade 30%

% envolvendo motorista distraído 21%

% envolvendo fuga da faixa de trânsito correta 14%

% envolvendo erro ao não ceder a preferência 11%

% envolvendo superfície da via molhada 11%

% envolvendo operação errática do veículo 9%

% envolvendo inexperiência 8%

% envolvendo uso de drogas 7%

% envolvendo gelo, neve e superfícies escorregadias 3,7%

% envolvendo motorista cansado ou dormindo 2,5%

% envolvendo outras infrações de trânsito 21%

Fonte: NHTSA 2008, 2012b.
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Tabela 6
Estimativas de redução de acidentes e vítimas fatais de trânsito nos EUA 
devido aos VA

Penetração no mercado 10% 50% 90%

Redução de acidentes 211.000 3,84% 1.880.000 34,18% 4.220.000 76,73%

Redução de mortes 1.100 3,40% 9.600 29,66% 21.700 67,04%

Fonte: Fagnant e Kockelman, 2015.

Em 2015, o Brasil figurava como país com o maior número de mortes 
no trânsito por habitante na América do Sul e 3º país com maior 
número absoluto de mortes no trânsito (World Health Organization, 
2016). De acordo com dados do seguro DPVAT (2014) e do Datasus 
(2014), acidentes de trânsito foram a quarta maior causa de morte no 
Brasil em 2013, com quase 55 mil óbitos. Foram pagas, ainda, cerca 
de 580 mil indenizações por despesas médicas e por invalidez perma-
nente. Os prejuízos sociais e econômicos dos acidentes para o Brasil 
são significativos, e os VA têm o potencial de causar expressivas 
reduções nesse quadro.

Outros desafios

Existem, ainda, outros desafios que devem ser considerados para a 
implantação eficiente dos VA no ambiente urbano. Entre eles, é impor-
tante ressaltar as limitações tecnológicas enfrentadas, o alto preço da 
tecnologia, questões de regulação, licenciamento e padrões de quali-
dade, questões legais, de responsabilidade e de seguros, dilemas 
morais relacionados à ética robótica, riscos de ataques cibernéticos, 
questões relacionadas à privacidade dos dados dos usuários, dificul-
dades referentes à percepção pública dessa nova tecnologia e a 
extinção de empregos de motoristas (Anderson et al., 2014, Fagnant 
e Kockelman, 2015, e Bangloee et al., 2016).

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Este trabalho apresentou um panorama geral dos potenciais benefí-
cios e desafios da implantação de veículos autônomos para a mobi-
lidade urbana no Brasil e no mundo, com foco nos veículos autôno-
mos individuais. Através da revisão sistemática da literatura 
executada, foi possível identificar diversos benefícios da implanta-
ção dos VA para a mobilidade urbana. É possível que o acesso ao 
transporte fosse muito melhorado e o tempo de viagem poderia ser 
aproveitado com outras atividades. Poderia haver uma redução con-
siderável nos congestionamentos, com um aumento de capacidade 
nas vias e diminuição de atrasos por acidentes. É provável que ocor-
resse uma redução significativa dos acidentes, já que a maioria das 
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ocorrências de trânsito é causada por infrações e erros humanos. 
Além da economia com a redução de congestionamentos e aciden-
tes, os VA têm o potencial de diminuir os custos de deslocamento 
por meio de uma direção mais eficiente e inteligente. Esses benefí-
cios poderiam ser de grande importância no Brasil, considerando a 
predominância de modais rodoviários de transporte e seus proble-
mas com congestionamentos e acidentes de trânsito.

Existem também desafios para essa implantação. Além das difi-
culdades tecnológicas, questões legais, de regulação, éticas, de 
mercado e de segurança ainda precisam ser estudadas. Também 
haveria, provavelmente, a necessidade de mudanças na infraes-
trutura, mediante a construção de instalações para comunicação 
com os VA e a preparação de uma infraestrutura virtual, bem 
como a implantação de comunicações V2V entre os veículos. No 
Brasil, somam-se a esses desafios vários problemas de infraes-
trutura viária que ainda precisam ser resolvidos para viabilizar a 
implantação de VA.

Assim, avalia-se que, apesar dos importantes desafios, existe viabili-
dade para a implantação de veículos autônomos, os quais trariam 
grandes benefícios para a mobilidade urbana. Entre as limitações 
deste trabalho está o não tratamento da aplicação de automação em 
transporte coletivo, de cargas ou em ambientes não urbanos, dada a 
abrangência de seu escopo. Todavia, os conhecimentos reunidos 
poderão servir como base para estudos futuros sobre desafios para 
implantação de veículos autônomos no contexto brasileiro.
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METODOLOGIA

AN P

O QUE É IRAP?

Segundo dados da Organização das Nações Unidas - ONU, sabe-se 
que, hoje, 3.500 pessoas morrerão em acidentes de trânsito no 
mundo, além de mais 100.000 pessoas que ficarão gravemente feri-
das ou inválidas. No trânsito brasileiro, segundo estatísticas Datasus, 
os acidentes de trânsito geram mais de 40.000 óbitos por ano e cerca 
de 200.000 pessoas internadas em função de lesões sofridas nos 
acidentes. Mas sabe-se também que as mortes e lesões no trânsito 
não são inevitáveis. Elas podem ser prevenidas.

O International Road Assessment Programme  - iRAP (em português 
Programa Internacional de Avaliação de Rodovias) é uma ONG britâ-
nica, sem fins lucrativos, dedicada há quase 16 anos à prevenção da 
ocorrência de óbitos e lesões graves - OLG em acidentes de trânsito 
em rodovias e vias urbanas do mundo, por meio da melhoria das 
características da engenharia viária. Já atuou em mais de 70 países, 
incluindo países de todos os diferentes níveis de renda, e já aplicou a 
metodologia iRAP a mais de 500.000 km de vias, gerando planos de 
investimento, muitos dos quais implementados com resultados sem-
pre significativos de redução de ocorrência de óbitos e lesões graves.

A prevenção é alcançada através da aplicação de metodologia, 
desenvolvida pelo iRAP, de identificação e recomendação de ajustes 
corretivos e preventivos, eficazes e economicamente eficientes, aos 
atributos físicos das vias. Em alguns casos inclui-se, como alternativa 
ao investimento em modificações da engenharia, recomendações de 
medidas de redução das velocidades dos veículos, quando excessi-
vamente altas em relação às características físicas das vias.
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A metodologia de inspeção e avaliação do iRAP pode ser aplicada a 
vias individuais ou redes de vias existentes em operação; ou a proje-
tos de engenharia de vias novas ou de alterações em vias existentes, 
em papel ou digitalizados, ainda não implantados.

A implantação das medidas mitigadoras de engenharia recomenda-
das pelo iRAP tipicamente podem resultar em reduções de 30 a 100% 
dos óbitos e lesões graves - OLG.

A ORIGEM DA METODOLOGIA IRAP

Os trabalhos e projetos do iRAP têm dois objetivos principais, ambos 
bem claros:
i. evitar a ocorrência de acidentes de trânsito, assim evitando dire-

tamente a ocorrência de óbitos e lesões graves; e
ii. minimizar a gravidade das lesões sofridas pelas pessoas envolvi-

das, quando acidentes eventualmente ocorrem.

A metodologia do iRAP surgiu a partir de observações e pesquisas de 
engenheiros rodoviários que perceberam que as características físicas 
da infraestrutura das vias urbanas e das rodovias de vários países do 
mundo, independentemente dos seus níveis de desenvolvimento, 
estavam contribuindo muito mais do que estava sendo reconhecido 
até então à ocorrência de óbitos e lesões graves em acidentes de 
trânsito. Até este momento, a visão geral sobre causas de acidentes 
era de que a grande maioria era causada por comportamentos inade-
quados dos usuários: condutores, pedestres, motociclistas e ciclistas. 
Sem diminuir a importância de comportamento inadequado dos usu-
ários como fator contribuinte aos acidentes, as pesquisas que leva-
ram à criação do iRAP identificaram também muitas características 
inadequadas da infraestrutura viária que contribuíram significativa-
mente à ocorrência dos acidentes (exemplo: erros de projeto geomé-
trico de curvas), bem como ao agravamento das consequências dos 
acidentes em termos de óbitos e lesões graves (exemplo: árvores com 
troncos rígidos e postes de concreto próximos às pistas de rolamento, 
sem defensas, que acabam resultando em óbitos e lesões graves 
devido à violência de impacto de veículos fora do controle dos seus 
condutores, quando saem da pista).

Até o surgimento da metodologia iRAP essas situações de risco esta-
vam sendo ignoradas ou estavam sendo identificadas e resolvidas por 
meio de profissionais de auditoria de segurança viária, como eu 
mesmo, que tipicamente percorriam a pista, parando para identificar e 
fotografar situações de risco, e posteriormente recomendando medidas 
corretivas e preventivas. Esta metodologia tradicional funcionava bem, 
e ainda funciona, até certo ponto. Porém, essa metodologia tradicional 
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acaba identificando apenas uma pequena parte dos locais com situa-
ções de risco; aqueles conhecidos como pontos negros ou pontos 
críticos, onde já ocorriam frequentemente altas concentrações de aci-
dentes graves com registro de óbitos e lesões graves.

Esta metodologia tradicional, em princípio, estava correndo atrás de 
problemas existentes e agudos, funcionando de maneira apenas cor-
retiva, após a ocorrência de óbitos e lesões graves, sem fazer preven-
ção que seria efetuada por meio de identificação dos muitos locais 
com situações potencialmente problemáticas, ainda sem manifesta-
ção crítica, em termos de acidentes, lesões graves e óbitos. Ainda 
mais, não havia como avaliar os níveis relativos de risco das diferentes 
situações problemáticas identificadas, imprescindível para poder prio-
rizar os investimentos necessários em termos de eficiência econômica 
(custo-benefício) para fins de planejamento prático, levando em con-
sideração recursos financeiros limitados.

A metodologia iRAP foi criada visando sistematizar a gestão do 
assunto de como evitar óbitos e lesões graves em acidentes de trân-
sito por meio de melhorias dos atributos físicos e de sinalização da 
infraestrutura viária, aproveitando as tecnologias mais modernas de 
captação, análise e manipulação de dados. Hoje a metodologia iRAP 
é utilizada em muitos países como ferramenta poderosa de gestão da 
engenharia rodoviária dentro do assunto específico de segurança viá-
ria. A metodologia gera planos de investimento economicamente 
viáveis e acompanha o desempenho dos planos após a sua implanta-
ção, em termos de prevenção efetiva de óbitos e lesões graves, bem 
como eficiência econômica dos investimentos realizados.

CONCEITUAÇÃO BÁSICA DA METODOLOGIA IRAP

Postura profissional

A metodologia do iRAP parte de uma série de premissas básicas e 
fundamentais que, conjuntamente, constituem a postura do iRAP em 
relação à prevenção de acidentes, óbitos e lesões graves:
– O foco da metodologia iRAP é a prevenção de óbitos e lesões gra-

ves no trânsito. Apenas uma parte dos acidentes de trânsito resulta 
em óbitos e lesões graves, sendo que a grande maioria resulta em 
apenas danos materiais e/ou lesões leves. Desta forma, o foco ado-
tado pela metodologia é muito importante já que certos tipos espe-
cíficos de acidentes de trânsito são mais associados com os óbitos 
e lesões graves. Atualmente no Brasil (2016) e no mundo em geral, 
são atropelamentos de pedestres e ciclistas, colisões frontais em 
geral, colisões com objetos fixos e rígidos fora da pista, colisões em 
interseções e acidentes em geral envolvendo motocicletas.
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– Os acidentes de trânsito em geral são causados por uma série de 
fatores contribuintes, presentes simultaneamente no momento da 
ocorrência.

– Destes fatores contribuintes, os atributos físicos de engenharia e 
de sinalização da infraestrutura viária são um dos tipos principais, 
sendo os demais o comportamento dos usuários e o projeto e 
estado de conservação dos veículos.

– Os atributos físicos da engenharia da via podem, e devem, ser 
projetados tanto para evitar a ocorrência dos acidentes, quanto 
para minimizar a violência física sofrida pelas pessoas envolvi-
das nos acidentes que ocorrem e, por consequência, para minimi-
zar a quantidade e gravidade das lesões resultantes.

– Para os trabalhos do iRAP não interessa a identificação de “culpados” 
pelos acidentes. Interessa apenas a identificação e implantação de 
medidas de engenharia que podem reduzir a frequência e gravidade 
de lesões sofridas pelos usuários. A metodologia tem como base a 
ideia de que os usuários, mesmo usuários com comportamento ina-
dequado por qualquer motivo, merecem ser “perdoados” pela enge-
nharia. Assim, por exemplo, o condutor de um veículo dirigindo com 
excesso de velocidade, ou caindo no sono na direção, que perde 
controle do seu veículo e sai da pista, não por isso merece morrer por 
colidir com um poste de concreto instalado muito próximo à pista, 
sem proteção por meio de defensa. O poste poderia ter sido instalado 
mais longe da pista ou com defensa metálica instalada para evitar 
impacto violento de veículos contra o poste, assim minimizando o 
potencial de ocorrer óbito ou lesão grave.

Risco de ocorrência de óbito e lesão grave existe em qualquer 
ponto da via

Em todo e qualquer ponto ao longo de uma via de trânsito existe o 
risco de um usuário se envolver em uma ocorrência de acidente resul-
tando em óbito ou lesão grave. O risco pode ser muito baixo, resul-
tando em nenhuma ou pouca chance de se envolver em algum aci-
dente grave; ou, por outro lado, pode ser muito alto, resultando em 
grande possibilidade de sofrer um acidente grave.

O nível de risco depende dos fatores contribuintes múltiplos

O nível, ou índice, de risco para um determinado usuário a qualquer ponto 
da via depende fundamentalmente dos seguintes fatores contribuintes:
– Características e condições dos atributos físicos da via;
– Características e condições dos veículos em circulação;
– Velocidades reais dos veículos em circulação;
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– Volume de veículos em circulação;
– Comportamento do usuário em risco;
– Tipo de usuário em risco (pedestre, ciclista, motociclista, ocupante 

de veículo).

Sistema seguro (Safe system)

A metodologia iRAP se insere no conceito de “sistema seguro”, cada 
vez mais comum em segurança viária. Este conceito se manifesta por 
meio de respostas adequadas à seguinte pergunta: “Dadas as reais 
características dos veículos e do comportamento dos usuários da via, 
o que posso modificar na engenharia da via para diminuir a probabili-
dade de ocorrer acidentes e/ou para minimizar a violência dos impac-
tos quando acidentes ocorrem?”

Eficiência econômica

A aplicação deste conceito de sistema seguro via a metodologia iRAP 
leva a identificação de um elenco de contramedidas (medidas mitiga-
doras) de engenharia viária, todas com potencial para prevenir aciden-
tes com óbitos e lesões graves. Quanto maior o nível de risco ao 
usuário e quanto maior o volume de usuários e veículos, maior seria a 
quantidade de óbitos e lesões graves evitados por ano pela implanta-
ção de uma determinada contramedida.

As contramedidas possuem seus custos de implantação e manuten-
ção. Mas as contramedidas geram benefícios econômicos, expressos 
pelos valores monetários dos acidentes, lesões graves e óbitos evita-
dos pelas contramedidas implantadas. Assim, a eficiência econômica 
de cada contramedida em cada trecho da via pode ser avaliada e 
utilizada na tomada de decisões para fins de planejamento, inserindo 
nos planos de investimento apenas aquelas contramedidas que 
demonstram eficiência econômica (índice de custo-benefício acima 
de um critério mínimo adotado) e priorizando as contramedidas com 
maior eficiência econômica neste sentido.

Avaliação de risco para cada tipo de usuário

Um aspecto de avaliação de risco em segurança viária, óbvio, porém 
muitas vezes ignorado e/ou não levado em consideração, são as dife-
renças significativas de nível de risco para os diferentes tipos princi-
pais de usuário da via. Assim, em um determinado trecho de via 
qualquer, com determinadas condições de trânsito, os riscos de um 
usuário se envolver em acidente e sofrer lesões graves são conside-
ravelmente diferentes para pedestres, para ciclistas, para motociclis-
tas e para ocupantes de veículos (condutores e passageiros). Reco-
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nhecendo isto, a metodologia iRAP inclui a avaliação dos riscos 
separadamente para cada um destes quatro tipos de usuário, o que 
significa que cada projeto iRAP inclui efetivamente quatro avaliações. 
O plano de investimento para vias mais seguras, que é o produto 
principal da metodologia iRAP, é composto de uma somatória das 
contramedidas recomendadas para evitar óbitos e lesões graves entre 
pedestres, ciclistas, motociclistas e ocupantes de veículos.

RESUMO DA METODOLOGIA IRAP

Registro fotográfico da rodovia

Fotografias digitais panorâmicas são gravadas a cada 20 m ao longo da 
extensão da via, utilizando uma viatura com câmeras apropriadas, em um 
só sentido para vias de pista simples, e em ambos os sentidos para pis-
tas duplas. Imagens já gravadas, antes do início de uma avaliação iRAP, 
sejam de fotografias ou de vídeo, podem ser aproveitadas, desde que 
tenham a qualidade necessária, de acordo com os protocolos do iRAP.

Codificação dos atributos relevantes

Mais de 60 atributos da via são identificados nas fotografias e codificados 
a cada 100 m da via. A codificação é feita por codificadores especialmen-
te treinados pelo iRAP. O iRAP acompanha a codificação com um proces-
so de garantia de qualidade para ter certeza da precisão dos dados, reuni-
dos em um banco de dados digitais na forma xls (csv). Este arquivo de 
dados é o insumo básico para rodar o software ViDA do iRAP de análise 
dos dados.
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Fotografias digitais panorâmicas

Ficha de codificação dos atributos da rodovia

Ficha de codificação dos atributos da rodovia

Revista dos Transportes Públicos - ANTP - Ano 40 - 2017 - 3º quadrimestre

84

PROCESSAMENTO DOS DADOS (iRAP Software: ViDA)
Cálculo dos fatores de risco e classificação por estrelas
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Classificação por estrelas e cores (de fácil compreensão)

O software ViDA calcula uma pontuação de risco para cada trecho de 100 
m de via e pode ainda “suavizar” essas pontuações para gerar trechos 
mais compridos, homogêneos em termos de nível de risco. Os níveis de 
risco representados pelas pontuações são divididos em cinco faixas de 
risco para fácil entendimento por pessoas interessado nos resultados. 
Essas faixas, cada uma com um número de estrelas e uma cor, são:

Preta – maior risco, menos segurança Verde – menor risco, mais segurança

A meta básica recomendada pelo iRAP, para aplicação geral no mundo, 
atualmente é a de eliminar trechos que apresentam apenas uma (preta) 
ou duas (vermelha) estrelas, elevando seus níveis de segurança para 
pelo menos três estrelas. Pela experiência acumulada até então isto 
resultaria em reduções significativas de óbitos e lesões graves nos tre-
chos de vias tratadas pela primeira vez em praticamente qualquer país 
do mundo e certamente no Brasil. Isto já foi comprovado nos resultados 
dos dois primeiros projetos realizados pelo iRAP no Brasil no período 
2013-2015. Nestes projetos, o iRAP avaliou 3.000 km de rodovias do 
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Estado de São Paulo (DER-SP) e 3.000 km de rodovias federais (Dnit), 
produzindo em cada caso um plano de investimento, como parte dos 
programas de melhoria das rodovias, em andamento, com financia-
mento pelo Banco Mundial (Bird).

A classificação por estrelas é feita do ponto de vista de diferentes usuários 
da via, sendo eles: ocupante do veículo, pedestres, bicicletas e motoristas

Exemplos de classificação por estrelas

Classificação como 1 estrela (pedestres)

Classificação como 5 estrelas (ocupante do veículo)
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Amostra de rodovias do Estado de São Paulo classificadas pelo 
iRAP em 2013

Podem-se observar muitos trechos de alto risco de ocorrência de 
óbito e lesão grave, marcados com as cores preto e vermelho.

A seguir, um exemplo de apresentação de resultados, usando o softwa-
re ViDA: trecho de 54 km. Classificação por estrelas e cores sem e com 
implementação de propostas iRAP. Cada bolinha branca se refere a um 
trecho de 100 m. Para quem acessa usando computador, clicando 
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numa bolinha branca, tem-se acesso aos detalhes das propostas iRAP 
para este trecho, com dados de tipo de contramedida proposta, custo 
de implementação da contramedida, número de óbitos e lesões graves 
que seriam evitados em 20 anos, valor monetário deste benefício, e 
índice custo-benefício.

Identificação de contramedidas mais economicamente eficientes (93 tipos)

Item Unidade de custo

1 Melhorar sinalização horizontal de balizamento de faixas por faixa por km

2 Ciclovia (sobre asfalto) (ciclofaixa) por km

3 Ciclovia separada da pista por km

4 Faixa de motocicleta (apenas símbolos pintados na pista) por km

5 Faixa de motocicleta (construir na pista) por km

6 Faixa de motocicleta (segregada, fora da pista) por km

7 Realinhamento horizontal por faixa por km

8 Melhorar sinalização horizontal de balizamento de curva por km por via

9 Alargamento de faixa (até 0,5 km) por faixa por km

10 Alargamento de faixa (> 0,5 km) por faixa por km

11 Faixa adicional/exclusiva para conversão (sem semáforo, três 
aproximações)

interseção

12 Faixa adicional/exclusiva para conversão (sem semáforo, quatro 
aproximações)

interseção

13 Sinalização horizontal e vertical (interseção) interseção

14 Faixa para conversão em interseção existente (três aproximações) interseção

15 Faixa para conversão em interseção existente (quatro aproximações) interseção

16 Semaforização de interseção (três aproximações) interseção

17 Semaforização de interseção (quatro aproximações) interseção

18 Construir interseção em desnível interseção

19 Melhorar interseção com ferrovia interseção

20 Construir rotatória interseção

21 Canteiro central fictício de sinalização horizontal por km

22 Sonorizadores/balizadores flexíveis por km

23 Faixa central contínua ao longo da via para conversões por km

24 Barreira no centro da pista (sem duplicação) por km

25 Duplicação de pista com barreira no centro da pista por km por via

26 Duplicação (< 1 m de canteiro central) por km por via

27 Duplicação (1-5 m de canteiro central) por km por via

28 Duplicação (5-10 m de canteiro central) por km por via

Continua
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Identificação de contramedidas mais economicamente eficientes (93 tipos) (continuação)

Item Unidade de custo

29 Duplicação (10-20 m de canteiro central) por km por via

30 Duplicação (> 20 m de canteiro central) por km por via

31 Construção de marginal, via de acesso local por km

32 Faixa adicional (via tipo 2 + 1) (duas faixas em um sentido e 
uma no outro)

por km

33 Implementar redes de vias de sentido único por km por via

34 Melhorar qualidade de travessia de pedestres em nível unidade

35 Implantar refúgio para travessia de pedestres unidade

36 Travessia sem semáforos unidade

37 Travessia com semáforos unidade

38 Passarela (ou passagem subterrânea) para pedestres unidade

39 Recuperação do piso da via por faixa por km

40 Remoção de obstáculos fixos do lado da pista – lado do passageiropor km linear

41 Remoção de obstáculos fixos do lado da pista – lado do condutor por km linear

42 Melhorar inclinação transversal – lado do passageiro por km linear

43 Melhorar inclinação transversal – lado do condutor por km linear

44 Barreiras laterais – lado do passageiro por km linear

45 Barreiras laterais – lado do condutor por km linear

46 Selar/pavimentar acostamento – lado do passageiro (< 1 m) por km linear

47 Selar/pavimentar acostamento – lado do passageiro (> 1 m) por km linear

48 Restringir/juntar acessos diretos à pista por km

49 Calçada para pedestres – lado do passageiro (do lado da pista) por km

50 Calçada para pedestres – lado do passageiro (> 3 m distante 
da pista)

por km

51 Revisão de dispositivos de controle de velocidade por km por via

52 Moderação de tráfego (traffic calming) por km por via

53 Realinhamento vertical (de grande porte) por faixa por km

54 Faixa adicional ou para ultrapassagem por km linear

55 Melhorar cruzamento de canteiro central (?) interseção

56 Remover obstáculos fixos do lado da pista (ciclovia/ciclofaixa) por km

57 Melhorar inclinação transversal (ciclovia/ciclofaixa) por km

58 Barreiras longitudinais (ciclovia/ciclofaixa) por km

59 Remover obstáculos fixos do lado da pista (faixa segregada para 
motos) – lado do passageiro

por km

60 Melhorar inclinação transversal (faixa segregada para motos) – 
lado do passageiro

por km

Continua
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Identificação de contramedidas mais economicamente eficientes (93 tipos) (continuação)

Item Unidade de custo

61 Barreiras longitudinais (faixa segregada para motos) – lado do 
passageiro

por km

62 Revisão de dispositivos de controle de velocidade (faixa para motos) por km de via

63 Barreira central (faixa para motos) por km

64 Tratamento antiderrapante (via pavimentada) por faixa por km

65 Tratamento antiderrapante (via não pavimentada) por km de via

66 Pavimentar a via por faixa por km

67 Iluminação pública (no meio do quarteirão) por faixa por km

68 Iluminação pública (interseção) interseção

69 Iluminação pública (travessia de pedestres) unidade

70 Vibradores no acostamento por km de via

71 Melhorias para estacionamento por km de via

72 Distância de visibilidade (remoção de obstruções) por km de via

73 Guard-rail para pedestres por km de via

74 Passarela para pedestres na via transversal interseção

75 Travessia de pedestres com semáforos na via transversal unidade

76 Travessia de pedestres sem semáforos na via transversal unidade

77 Construir calçada – lado do passageiro (com barreira) por km

78 Construir passeio – lado do passageiro (informal de terra > 1 m) por km

79 Construir passeio – lado do condutor (informal de terra > 1 m) por km

80 Construir calçada – lado do condutor (com barreira) por km

81 Construir calçada – lado do condutor (> 3 m distante da pista) por km

82 Construir calçada – lado do condutor (adjacente à pista) por km

83 Selar/pavimentar acostamento – lado do condutor (< 1 m) por km linear

84 Selar/pavimentar acostamento – lado do condutor (> 1 m) por km linear

85 Realinhamento (melhoria da distância de visibilidade) por faixa por km

86 Barreira central longitudinal (1 + 1) por km

87 Remover obstáculos fixos do lado da pista (faixa segregada para motos) – 
lado do condutor

por km

88 Melhorar inclinação transversal (faixa segregada para motos) – lado do 
condutor

por km

89 Barreiras longitudinais (faixa segregada para motos) – lado do condutor por km

90 Faixa central larga de separação de sentidos por km linear

91 Zona escolar – sinalização horizontal e vertical (placas) unidade

92 Zona escolar – sinalização vertical – luz piscante unidade

93 Zona escolar – orientador de travessia unidade
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PLANOS DE INVESTIMENTO PARA RODOVIAS MAIS SEGURAS
(PIRM)

Plano de contramedidas economicamente eficientes (por 
segmento de via)

Na tela a seguir, cada linha representa uma contramedida, um subpro-
grama de investimento.

Clicando em uma das linhas, cada uma das quais se refere a um tipo de 
contramedida recomendada no plano, tem-se a possibilidade de acesso 
a mapas mostrando cada trecho de 100 m onde esta medida está sendo 
proposta, detalhes da proposta e fotografias do local. A linha apresenta 
um resumo para a rede viária avaliada das quantidades, custos, óbitos e 
lesões graves evitáveis em 20 anos e índice custo-benefício para este 
subprograma. Por exemplo, a primeira linha da tela apresenta o resumo 
das propostas de implantação de defensas e barreiras do lado esquerdo 
(condutor) da pista na rede de 4.249 km de rodovias avaliadas. A propos-
ta é de implantação de defensas e barreiras em 644,3 km, podendo evitar 
14.400 óbitos e lesões graves estimadas durante 20 anos, e com índice 
de custo-benefício 7, ou seja, retorno para a sociedade de R$ 7 para 
cada R$ 1 investido em defensas. e barreiras.
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Capacitação dos gestores da rodovia (município, estado, 
concessionárias etc.)

O iRAP oferece capacitação da equipe do gestor de cada via avaliada, 
sem limite de números de pessoas treinados, em uso do software 
ViDA para administrar continuamente a segurança da infraestrutura 
viária, após a sua avaliação pela metodologia iRAP. Assim, o gestor 
pode manipular os dados, criando e testando planos alternativos, 
examinando as imagens a cada 20 m ao longo da via, trabalhando dos 
seus próprios computadores, em contato autorizado e direto com os 
computadores centrais do iRAP, com o iRAP funcionando como 
suporte e apoio técnico, quando necessário. 

O GOL DO iRAP NO BRASIL: BRASILRAP

Até agora a metodologia iRAP foi aplicada no Brasil em dois projetos: 
3.000 km de rodovias do Estado de São Paulo (DER-SP 2013-14) e 3.000 
km de rodovias federais (Dnit 2014-15). Atualmente está em andamento 
um projeto piloto em algumas vias urbanas do Município de São Paulo.

O objetivo final do iRAP após começar a trabalhar em um país é even-
tualmente deixar o país com a metodologia iRAP adotada como 
padrão por todas as entidades gestoras das rodovias e sistemas viá-
rios urbanos. Nos países onde já foi feito isto, total ou parcialmente, 
uma entidade dedicada à metodologia é criada, como AusRAP na 
Austrália, EuroRAP na União Europeia, e usRAP nos Estados Unidos. 
Assim, o objetivo para Brasil é a eventual criação de BrasilRAP, apoia-
da por pelo menos um centro de excelência na metodologia iRAP 
localizado em alguma universidade ou outra entidade.
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Sistema de Informações da Mobilidade Urbana

O Sistema de Informações da Mobilidade Urbana desenvolvido pela 
ANTP, em parceria com o BNDES, consiste em banco de dados e 
informações especialmente desenhado para permitir, aos setores 

públicos federal, estaduais e municipais, o adequado 
acompanhamento das várias facetas 

de caráter econômico e social envolvidas na dinâmica do 
transporte e trânsito urbanos dos municípios brasileiros 

com população superior a 60 mil habitantes.

O Sistema de Informações da Mobilidade Urbana foi desenvolvido 
para agregar mais de 150 dados básicos dos 438 municípios, 
com 60.000 ou mais habitantes em 2003, obtidos por meio de 

questionário enviado pela ANTP e preenchidos pelos responsáveis 
do transporte e trânsito municipais e metropolitanos. A abrangência 
das áreas consideradas são as seguintes: ônibus municipais; ônibus 

metropolitanos; metroferroviário; trânsito e mobilidade urbana.

Consulte o Sistema de Informações da Mobilidade Urbana 
no site da ANTP - www.antp.org.br
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A preservação do patrimônio 
cultural como prática de 
gestão da EFCJ

Ayrton Camargo e Silva
Diretor presidente
E-mail: acamargoesilva@gmail.com

FERROVIAS E PATRIMÔNIO CULTURAL

AN P

A centenária Estrada de Ferro Campos do Jordão - EFCJ é hoje um 
complexo que reúne a operação de variados equipamentos voltados 
ao turismo como serviços ferroviários, parques, teleférico, pedalinho e 
centros de memória ferroviária.

A ferrovia: desenvolvidos ao longo de 47 km de linha, os serviços 
turísticos e ferroviários (Trem Turístico de Piracuama, Trem do Mirante, 
Bonde Turístico, Bonde Turístico Urbano, Maria Fumaça, Trem de 
Serra) atendem as cidades de Pindamonhangaba, Santo Antônio do 
Pinhal e Campos do Jordão, localizadas no Vale do Paraíba e na Serra 
da Mantiqueira. Em Pindamonhangaba há também o serviço de trans-
porte público (o Trem de Subúrbio), oferecendo transporte regular do 
centro da cidade até o distrito de Piracuama, atravessando vários 
bairros rurais. A ferrovia apresenta características técnicas raras se 
comparada a outras ferrovias em operação no Brasil como: o trans-
porte exclusivo de passageiros, ser totalmente eletrificada, ser isolada 
da malha ferroviária nacional, apresentar rampas superiores a 10% de 
inclinação com operação em simples aderência, entre outros aspec-
tos. Conta com seis estações – Pindamonhangaba, Expedicionária, 
Piracuama, Eugênio Lefévre, Abernéssia e Emílio Ribas – e diversas 
paradas e estribos ao longo de sua extensão.

Parques: a EFCJ possui dois parques turísticos que oferecem diversas 
atrações. Em Pindamonhangaba, o parque Reino das Águas Claras tem 
como tema o universo literário de Monteiro Lobato e conta com uma 
extensa área verde, com rio e locais para passeios e atividades de um 
dia, como trilhas e áreas para piqueniques e confraternizações. Já em 
Campos do Jordão, está localizado o parque Capivari, que abriga a 
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estação Emílio Ribas e oferece os serviços de pedalinho e teleférico, 
além de um amplo espaço para passeio e uma área comercial. Em 
Santo Antônio do Pinhal, no espaço em que se localiza a estação Eugê-
nio Lefévre, está localizado o mirante do qual se descortina vista de 
várias cidades do Vale do Paraíba.

Teleférico: localizado no parque Capivari, o teleférico operado pela 
EFCJ foi o primeiro a ser instalado no Brasil, em 1970. Possui aproxi-
madamente 500 m de extensão e tem seu ponto culminante no morro 
do Elefante, um dos mais importantes pontos turísticos da cidade de 
Campos do Jordão.

Centro de Memória Ferroviária: para celebrar o primeiro centenário 
de operação dos serviços ferroviários da EFCJ, foi inaugurado, em 
novembro de 2014 em Pindamonhangaba, e em dezembro de 2016 
em Campos do Jordão, os Centros de Memória Ferroviária da EFCJ, 
um espaço que funciona como um memorial e que exibe objetos, 
maquinários e documentos históricos da EFCJ, em exposição perma-
nente à disposição do público. 

Pedalinho: reativado em maio de 2014, após quase dez anos de 
abandono, o serviço de pedalinho, localizado no lago do parque Capi-
vari, ampliou as alternativas de lazer e turismo oferecidos pela EFCJ, 
desta vez operado por agente privado.

Após mais de duas décadas sem investimentos significativos, entre 
2011 e 2016 a EFCJ recebeu R$ 25.920.089,15 em investimentos do 
governo estadual. Os recursos foram aplicados na realização de obras 
de infraestrutura e manutenção das instalações, da via permanente e 
do material rodante, além da compra de máquinas e equipamentos 
para modernização dos serviços, e no fortalecimento operacional.

A reestruturação administrativa se deu por meio da aprovação de lei 
complementar e decretos que permitiram o fortalecimento do quadro 
funcional da EFCJ, com uma nova organização, com a solidificação 
de um plano de carreira e sistema retribuitório, com a realização de 
um concurso público para o preenchimento de 92 vagas e com a 
reformulação do Prêmio de Incentivo a Produtividade - PIP, que pre-
mia e estimula o cumprimento de metas pelos servidores da EFCJ.

Os investimentos contribuíram para o recorde de usuários transporta-
dos nos vários serviços operados pela EFCJ, totalizando, em 2016, 
537.670 passageiros. Nesse contexto, ressalta-se o recorde mensal 
de passageiros transportados no mês de julho de 2016, com 106.529 
passageiros, bem como o recorde de passageiros transportados no 
teleférico, em julho de 2016, com 49.139 usuários; o recorde alcança-
do no mesmo período no trem de subúrbio, com 6.356 passageiros e 
no bonde turístico, com 28.303 passageiros.
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AÇÃO DA PRESERVAÇÃO COMO PRÁTICA DE GESTÃO

Em 15 de novembro de 2014, a Estrada de Ferro de Campos do Jor-
dão – EFCJ completou 100 anos de operação e, há alguns anos antes, 
começou a ser renovada. As ações de modernização e ampliação da 
ferrovia focam especialmente as áreas de operação, manutenção, 
infraestrutura e administração.

Por entender que, como órgão público, o papel social da EFCJ trans-
cende sua função de operadora de serviços ferroviários, a atual dire-
ção da ferrovia passou a desenvolver ações de preservação e divul-
gação do seu rico patrimônio cultural, numa ação inédita entre 
empresas públicas de transporte de passageiros.

Ao longo de mais de 100 anos de operação ininterrupta, a ferrovia 
granjeou a formação de um acervo de peças, equipamentos, veículos 
e maquinário, que testemunha diversas fases da evolução tecnológica 
de todas as etapas da operação e manutenção dos seus serviços.

Considerando, de um lado, a extinção dos serviços ferroviários de 
passageiros de longo percurso e a eliminação ou abandono de diver-
sas ferrovias e, de outro lado, a modernização de diversas ferrovias 
para adapta-las à operação de serviços metropolitanos de passagei-
ros, em ambas as situações o acervo de interesse histórico dessas 
ferrovias praticamente se perdeu.

A identificação e organização do acervo histórico da EFCJ assegura 
em seu âmbito a preservação de bens que testemunham as eras tec-
nológicas que integram sua história. Isso reforça seus vínculos com a 
sociedade direta e indiretamente beneficiária de seus serviços, além 
de fortalecer a sua imagem institucional.

Em geral, os órgãos da administração pública, sobretudo os mais lon-
gevos, raramente cuidam da preservação, conservação e disponibiliza-
ção aos seus usuários do rico acervo de bens e documentos que tes-
temunham as diversas etapas da sua interação com o seu público 
direto (usuários dos serviços prestados) e indiretos (sociedade em 
geral). Além de não ser uma prática comum no serviço público, o acer-
vo preservado pela EFCJ ganha maior relevância por se tratar de docu-
mentos representativos de um serviço público praticamente extinto no 
Brasil, qual seja o serviço ferroviário de passageiros de longo percurso.

Sendo assim, as ações de preservação de memória da EFCJ se 
deram pelas seguintes ações:
1. Organização e preservação do arquivo de documentos
2. Identificação e preservação de bens de interesse histórico
3. Implantação dos Centros de Memória Ferroviária
4. Recuperação da frota de madeira para transporte de passageiros
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5. Comemoração do centenário da ferrovia
6. Exposição sobre a história da ferrovia
7. Uso do site para divulgação da história da ferrovia

A maior parte das ações acima elencadas, exceção feita àquelas dire-
tamente vinculadas a natureza da EFCJ, podem ser adotadas e efeti-
vadas pela maior parte dos órgãos e empresas públicas, respeitadas 
as suas particularidades.

ORGANIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO ARQUIVO DE
DOCUMENTOS

A organização do arquivo de documentos institucionais da EFCJ 
ocorreu por meio da contratação por licitação de uma empresa espe-
cializada no serviço de higienização, catalogação e acondicionamento 
de 6.648 documentos, armazenados em 1.264 caixas de arquivo.

O diagnóstico analítico da situação do acervo serviu para conhecer a 
organização, a estrutura, atribuições e atividades dos diversos setores 
da ferrovia visando identificar a produção documental, os volumes já 
acumulados e o histórico de formação dos “depósitos”. Foi responsá-
vel também por verificar as práticas de arquivamento adotadas, o 
fluxo percorrido pelos documentos nas rotinas de trabalho, os méto-
dos de busca e localização de itens do acervo, os suportes/mídias e 
políticas de arquivamentos, além de identificar os problemas e dificul-
dades enfrentados para a estruturação do conhecimento e para a 
localização de informações ou itens do acervo.

Com o diagnóstico feito, iniciou-se a fase de higienização dos arqui-
vos e dos documentos com limpeza manual (escovas e trinchas), 
retirada de material oxidante e colas, separação de documentos con-
taminados por insetos e fungos, entre outros. Assim, foi possível a 
identificação dos documentos contidos nas pastas, caixas e outros 
invólucros, indicando a procedência, a espécie, o tipo e o gênero 
documental, os suportes, as datas, as autorias etc.

Já para a concepção da organização lógica e física dos acervos foi 
necessário levar em conta as necessidades institucionais e os crité-
rios expressos no Sistema de Arquivo do Estado de São Paulo - 
Saesp (Decreto nº 22.789/1984). A organização lógica tem por base 
um plano de classificação e se completa com a tabela de temporali-
dade documental, seu acondicionamento, armazenamento e sinaliza-
ção do acervo. Ou seja, para a conclusão desta etapa, fez-se: análise 
do acervo e elaboração do plano de classificação dos documentos, 
elaboração da tabela de temporalidade dos documentos, ordenamen-
to dos documentos (de acordo com o plano de classificação), acondi-
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cionamento, armazenamento e sinalização dos arquivos, e elaboração 
do inventário dos mesmos (registro digital do acervo).

Antes Depois

IDENTIFICAÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS BENS DE INTERESSE
HISTÓRICO

A identificação dos bens de interesse histórico da EFCJ também 
ocorreu por meio da contratação por licitação de uma empresa espe-
cializada no serviço. A empresa foi responsável por localizar, identifi-
car, catalogar em fichas especialmente elaboradas, segundo critérios 
de identificação museológica, os bens móveis de propriedade da 
EFCJ, de caráter técnico, operacional ou decorativo, remanescentes 
ao longo da linha, nas oficinas e demais setores.

Para chegar a esses objetivos, o trabalho foi dividido em três partes: 
preparação, levantamento de campo e organização do acervo dos 
bens localizados. A preparação focou, basicamente, no levantamento 
de documentos de compras e/ou registros de bens móveis nos papéis 
da ferrovia. O levantamento de campo concentrou-se no desenvolvi-
mento das atividades de localização, identificação e registro fotográ-
fico, no correr da linha e em todas as instalações da ferrovia, a fim de 
fomentar o material necessário para a última etapa, a de organização 
do acervo dos bens localizados, desenvolvida a partir da classifica-
ção, catalogação e armazenamento das peças identificadas.

Como resultado, foram classificados, catalogados e armazenados 
526 bens de interesse histórico da ferrovia, divididos em dez catego-
rias diferentes e que vão desde artigos simples de escritório até gran-
des maquinários da oficina.
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Tabela de classificação dos bens móveis de interesse histórico

Código Descrição

A Artigos de estação/escritório (relógios, máquinas de escrever, calculadoras, 
computadores, carrinhos para transporte de bagagens, picotadores de 
bilhete, escadas para embarque, balanças etc.)

C Equipamentos de comunicação (telefones de parede, mesa e seletivo, 
centrais telefônicas, rádios móveis e fixos, centrais telefônicas, 
equipamentos de telégrafo, repetidores de onda etc.)

E Equipamentos de eletrificação (postes de rede aérea e transmissão, conjunto de 
equipamentos de subestação, isoladores, para-raios, tróleis de manutenção etc.)

F Ferramentas diversas de uso das oficinas, da via permanente e da 
manutenção de rede aérea (chaves de boca, pés-de-cabra, martelos, 
marretas, alicates, gabaritos, réguas, teodolitos etc.)

M Mobílias diversas (mesas, cadeiras, poltronas, prateleiras, estantes, armários, 
mapotecas, escrivaninhas etc.)

MQ Maquinarias e aparelhos diversos de uso das oficinas, da via permanente e 
da manutenção de rede aérea (tornos, serras, marteletes hidráulicos, arcos 
de pua, macacos, arcos de imersão, máquinas de solda, tratores, motores 
diversos, fresadoras, bombas, compressores etc.)

MR Material rodante e todos os seus componentes (automotrizes a gasolina e 
elétricas, locomotivas, carros de passageiro, vagões, vagonetas, truques, 
cabinas, chassis, motores de tração, rodeiros etc.)

V Vestuário (uniformes e seus componentes)

VP Artigos diversos da via permanente (aparelhos de AMV e seus 
componentes, cruzamento de via férrea, giradores, placas de sinalização e 
quilometragem, tróleis de linha etc.)

O Artigos utilizados em atividades diversas da EFCJ e/ou institucionais 
(balanças, ventiladores, miniaturas, quadros e painéis etc.)

Através deste levantamento, foi realizada a publicação de portaria 
tornando os bens históricos da EFCJ tombados, a ponto de não 
poderem ser extraviados, danificados e alterados de qualquer manei-
ra, nem mesmo arrolados em um futuro, devendo todos os servidores, 
contratados e clientes respeitarem e preservarem os bens, podendo 
assim preservar a memória da EFCJ.

Início da organização dos bens móveis feitos pela contratada
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Modelo de fichamento dos bens históricos da EFCJ

IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DE MEMÓRIA FERROVIÁRIA

Em complemento à identificação dos bens de interesse histórico, a 
EFCJ, como forma de divulgar a comunidade parte do seu acervo de 
interesse histórico, implantou dois centros de memória ferroviária.

Estes espaços dedicados à preservação e exibição de bens e docu-
mentos de interesse histórico vêm se tornando cada vez mais fre-
quentes nos organogramas de empresas e instituições. No caso da 
EFCJ, além da própria memória da ferrovia, o centro contribui para 
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preservar o papel do transporte ferroviário na constituição do cotidia-
no regional e as transformações aí transcorridas, desde a ocupação 
com finalidades de saúde até a recente valorização turística.

O primeiro Centro de Memória Ferroviária está localizado na sede da 
ferrovia, em Pindamonhangaba, inaugurado em 22 de novembro de 
2014, e o segundo faz parte da Estação Emílio Ribas antiga, localiza-
da em Campos do Jordão, inaugurado em 30 de dezembro de 2016.

O centro de memória localizado na sede do órgão, o segundo da cida-
de, reúne em seu acervo histórico, mais de 80 peças. São cadernetas 
de anotações topográficas (1912), mobiliário de escritório (1920), 
máquinas de escrever e calcular (1920), cadernetas de registro de fun-
cionários (1938), mesa de operação telefônica (1950), além de bombas 
de abastecimento, placas de identificação da frota, antigas ferramentas 
de manutenção, entre outros. Além disso, 15 painéis ilustrativos, que 
mesclam imagens e texto, guiam os visitantes ao longo da visita.

Já o centro de memória localizado na Estação Emílio Ribas antiga 
reúne em seu acervo histórico mais de 100 peças. São cadernetas de 
anotações topográficas (1912), mobiliário de escritório (1920), armário 
da subestação a mercúrio (1953), maquete com miniatura da gôndola 
G1 (1947), automotriz a gasolina Mercedes Benz (1917), máquinas de 
escrever e calcular (1920), cadernetas de registro de funcionários 
(1938), placas de identificação da frota, antigas ferramentas de manu-
tenção, entre outros. Além disso, 12 painéis ilustrativos, que mesclam 
imagens e texto, guiam os visitantes ao longo da visita.

Modelo de painel exposto no Centro de Memória
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Teodolito usado para levantamentos topográficos, exposto no 
Centro de Memória

Ex-funcionários da EFCJ e parentes visitam o Centro de Memória
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O Centro de Memória também recebe grupos de escolas e excursões

Além de turistas, os centros de memória recebem regularmente mora-
dores das cidades da região, grupos organizados, excursões, escola-
res e visitantes de fora do Brasil, como Estados Unidos e Itália, e 
outros de diferentes partes do país, como Goiânia (GO), Belo Horizon-
te (MG), Mariana (MG), Governador Valadares (MG), Ribeirão Preto 
(SP), Marília (SP), Votorantim (SP), entre outros.

O novo serviço deve se firmar como mais uma opção turística da fer-
rovia nas cidades de Pindamonhangaba e Campos do Jordão.

RECUPERAÇÃO DA FROTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS

A ferrovia possui 11 carros de madeira destinados ao transporte de 
passageiros, dos quais quatro encontravam-se fora de operação em 
2013. A maior parte deles é de origem norte- americana fabricados na 
primeira década do século passado.

De imediato a direção determinou a recuperação destes quatro carros, por 
sua importância histórica, sendo talvez esta frota a última remanescente de 
todas as ferrovias brasileiras com serviço regular de transporte de passa-
geiros. Até o momento foram integralmente restaurados dois carros que se 
encontravam fora de operação e recuperados todos os outros nove carros.

A restauração desses dois veículos buscou não só a preservação 
deste raro acervo, mas também preservar o saber da oficina de car-
pintaria na manutenção dessa frota.
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A ferrovia é dotada de uma oficina especializada para realização de 
serviços em madeira com maquinas, equipamentos e mão de obra 
altamente especializados para este fim.

Vale dizer que o serviço de recuperação de um dos carros foi total-
mente documentado pela Faculdade de Tecnologia – Fatec de Pinda-
monhangaba.

Estado anterior da CPE-7

CPE-7 recuperada
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Réplica do lustre original

CPE-7 recuperada

COMEMORAÇÃO DO CENTENÁRIO DA FERROVIA

Para os festejos comemorativos do seu centenário, em novembro de 
2014, a ferrovia preparou o lançamento de um livro comemorativo, 
intitulado Da saúde ao turismo, um século de sonhos e paixões, com 
136 páginas. O livro foi enviado para bibliotecas públicas de toda a 
região e está disponível no site da ferrovia para download no endere-
ço http://www.efcj.sp.gov.br/index.php/historia/livros-sobre-a-efcj.
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Além disso, a EFCJ propôs à Caixa Econômica Federal o lançamento de 
uma série de bilhetes alusiva à efeméride, e, aos Correios e Telégrafos, a 
emissão de selo postal e respectivo carimbo de primeiro dia de circulação.
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Como testemunho da celebração do primeiro centenário da Estrada 
de Ferro Campos do Jordão, foram implantadas duas cápsulas do 
tempo, uma na estação Pindamonhangaba e outra na antiga estação 
Emílio Ribas, em Campos do Jordão.

Ambas só poderão ser abertas em 15 de novembro de 2064 e são 
uma forma de comunicação com o futuro ao conservarem documen-
tos representativos da ferrovia no ano do seu centenário, como jor-
nais, revistas, cartas dos prefeitos de Pindamonhangaba e Campos 
do Jordão, fotos de funcionários, entre outros.

Foi realizado concurso cultural que objetivou premiar trabalhos de 
artes plásticas, fotografia, literatura e vídeo, nas categorias nacional e 
de desenho, aberto para alunos da rede municipal de ensino.

PW EDITORES
Carimbo ANTP



109

A preservação do patrimônio cultural como prática de gestão da EFCJ

EXPOSIÇÃO SOBRE A HISTÓRIA DA FERROVIA

A EFCJ produziu uma exposição sobre sua história para exibição per-
manente nos centros de memória em Pindamonhangaba e Campos 
do Jordão. Distribuída em 10 painéis, a exposição apresenta por meio 
de textos, reproduções de fotos históricas, documentos, plantas e 
desenhos técnicos, toda a rica trajetória da estrada de ferro.

Foram produzidas também outras duas cópias para exibição itineran-
te nos principais equipamentos públicos do vale do Paraíba e na rede 
de estações do Metrô e da CPTM em São Paulo.

Exposição itinerante na estação Abernéssia

Exposição itinerante nas principais estações do Metrô e da CPTM
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USO DO SITE PARA DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DA FERROVIA

Em 2011, foi implantado o site da EFCJ, com versões em português, 
inglês e espanhol. Ele possibilita ao usuário visualizar a disponibilida-
de dos serviços e assentos (atualizada automaticamente de acordo 
com as vendas nas estações) e traz informações sobre a EFCJ, fotos, 
downloads de livros sobre a EFCJ, entre outros.

O site oferece ainda conteúdo referente a notícias e reportagens sobre 
a ferrovia, publicadas na imprensa nacional entre 1909 e 1994, a legis-
lação básica entre 1908 e 2014 (leis, decretos leis e decretos) inciden-
te sobre a ferrovia, documentos técnicos diversos, livros e bibliografia 
sobre a ferrovia e a região, vídeos históricos entre outros documentos.
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O conteúdo do site busca, além de disponibilizar informações de 
caráter histórico sobre a ferrovia para os seus usuários, auxiliar nas 
pesquisas desenvolvidas por estudantes e especialistas nos temas 
relacionados à história da EFCJ.

CONCLUSÃO

Os objetivos principais da EFCJ ao realizar esta série de ações em 
relação à recuperação e manutenção de sua memória são preservar e 
divulgar sua centenária história, cumprir com seu papel social e dis-
ponibilizar à sociedade seu rico acervo.

O site da ferrovia (www.efcj.sp.gov.br) também disponibiliza uma série 
de documentos e fotos históricas que já foram digitalizadas e que hoje 
ajudam a compor o acervo eletrônico da EFCJ. Os centros de memó-
ria e o site, ambos sem nenhum custo para quem deseja conhecer 
mais sobre a ferrovia e a história do transporte ferroviário no Brasil, 
demonstram a clara preocupação da EFCJ em cumprir seu papel 
social de disseminação de informação.

Em suma, vale ressaltar que a EFCJ realizou e realiza todas essas ações 
de forma responsável e transparente, sempre buscando auxílio profis-
sional para as tarefas que o necessitam. Ou seja, a EFCJ reconhece a 
importância da preservação de sua memória, bem como de sua rele-
vância sendo um órgão centenário de transporte/turismo ferroviário.

Revista dos Transportes Públicos - ANTP - Ano 40 - 2017 - 3º quadrimestre

112

CONHEÇA MELHOR A ANTP

Suas Comissões Técnicas e Grupos de Trabalho

Seus Programas e Projetos
Sistema de Informações da Mobilidade Urbana

Programa ANTP de Qualidade
Bienal ANTP de Marketing

Prêmio ANTP - ABRATI de Boas Práticas
Rede Compara

Visite o site da entidade - http://www.antp.org.br
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USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

AN P

A recente mudança no cenário das cidades, onde a população neces-
sita de deslocamentos diários entre suas atividades, por vezes ocu-
pando períodos significativos de tempo, tem consequências diretas 
na mobilidade urbana e na qualidade de vida das pessoas. Por isso, 
esta mudança precisa ser acompanhada de estratégias de gerencia-
mento dos transportes.

Neste sentido, o transporte aéreo possui papel fundamental para pro-
porcionar agilidade e conforto no transporte de passageiros e cargas. 
Pode-se dizer que toda esta facilidade tornou o transporte aéreo 
acessível à população, com boa relação custo-benefício (preço x efi-
ciência). No entanto, devido ao crescimento populacional, aumento 
da renda média do brasileiro e à falta de investimento público ou pri-
vado adequado, por muitas vezes o sistema não suporta a alta 
demanda, nestes casos ocasionando o comprometimento de seus 
serviços e do meio ambiente, como também o consequente impacto 
na malha urbana das cidades.

A atividade aeroportuária pode produzir um grande impacto ambiental 
e social em virtude do ruído proveniente das operações das aerona-
ves. Pode-se definir impacto ambiental como qualquer alteração das 
propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causa-
da por atividades humanas que, direta ou indiretamente, positiva ou 
negativamente, afetam a saúde e o bem-estar da população. Já por 
impacto social, pode-se tomar como exemplo o setor imobiliário que, 
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devido ao incômodo gerado em alguns casos, aponta crescente 
perda de valor (Eller, 2000). Um indivíduo exposto a ruídos aeronáuti-
cos não adequados por longos períodos de tempo pode sofrer danos 
permanentes ou temporários.

Segundo Rylander (2004), ruídos ambientais podem induzir a altos 
níveis de estresse e, por exemplo, relacionando o aumento da 
pressão sanguínea a exposição prolongada ao ruído. De acordo 
com Griggs et al. (2008) e Tomkins (1998), no Reino Unido, estudos 
relatam os efeitos causados pelo ruído das aeronaves, tanto na 
piora do bem-estar e qualidade do ar, como na desvalorização da 
terra e dos imóveis próximos aos aeroportos (apud Furlanetto, 
2012). Entretanto, devemos esclarecer que nem sempre a desvalo-
rização acontece de fato. Segundo Scatolini (2009), o aeroporto de 
Congonhas apresenta o maior adensamento da área do entorno e, 
mesmo sendo o mais problemático do Brasil, não se apodera do 
efeito negativo dos preços abaixo do mercado dos imóveis. Duas 
razões para o impacto não provocar esse efeito podem ser relati-
vos ao uso do solo na área central de São Paulo que é escasso 
para novas construções e o fechamento do aeroporto no período 
noturno, embora esta seja uma medida extrema, pois afeta finan-
ceiramente o aeroporto.

De todo modo, caso as curvas de ruído de um aeroporto mostrem 
interferência deste no entorno, e os órgãos responsáveis pelo uso e 
ocupação do solo do município estejam em desacordo, podem-se 
sugerir algumas ações mitigadoras depois de findadas todas as pos-
sibilidades de restrição e tratamento do entorno do aeroporto:
– Desapropriações de áreas altamente impactadas pelo ruído aero-

náutico;
– Alteração do mix de aeronaves;
– Alteração do horário de funcionamento do aeroporto, restringindo, 

por exemplo, horários noturnos (de maior impacto);
– Mudança de rotas de aproximação e partida do aeroporto;
– Alterações na pista, caso haja possibilidade.

A partir do modelo da International Civil Aviation Organization, que 
normatiza parâmetros de uso e ocupação do solo no entorno dos 
aeródromos, em 1987, no Brasil, foi publicada a Portaria 1.141/GM5 
do Comando da Aeronáutica, que regulamentava os Planos de Zona 
de Proteção de Aeródromo (PZPA) e os Planos de Zoneamento de 
Ruído (PZR). Entretanto, essa portaria foi revogada em 2011, passan-
do a valer o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil - RBAC nº 161, 
que trouxe requisitos para a elaboração de novos PZR, definindo 
inclusive a metodologia básica a ser utilizada.
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Para definir as zonas que deverão ser analisadas, necessitamos de 
diversos dados (os quais apresentaremos no desenvolvimento do 
trabalho), estudo do local e um software de simulação computacio-
nal segundo a metodologia da Agência Nacional de Aviação Civil 
(Anac, 2013), na métrica day night level. Neste trabalho, é utilizado 
o Integrated Noise Model - INM, que foi fornecido pela Federal 
Aviation Administration (FAA) para fins acadêmicos, que possibili-
tará a realização das curvas de ruído do Aeroporto Internacional de 
Boa Vista.

Desta forma, este estudo tem por objetivo representar geografica-
mente a área de abrangência do ruído decorrente das operações de 
pouso e decolagem no aeroporto de Boa Vista, localizado no estado 
de Roraima, por meio de curvas limitadas a partir de pontos de 
mesmo nível de ruído, as quais poderão ser utilizadas como propos-
ta para um PEZR do aeroporto. Ademais, o estudo objetiva fazer 
uma breve análise do uso e ocupação do solo no entorno do aeró-
dromo e sua compatibilidade aos limites do zoneamento de ruído 
dados por regulamentação vigente.

DESENVOLVIMENTO

Nesta seção serão apresentados parâmetros, metodologia e resulta-
dos obtidos.

Parâmetros

Para dar início à execução das curvas de ruído de um aeroporto, 
devemos compreender quais fatores as influenciam. Nesta seção ire-
mos expor as necessidades de cada uma.

Localização – É essencial para qualquer análise de ruído em aeropor-
tos que se saiba a localização exata de seu estudo. Devem ser obti-
das latitude e longitude em graus decimais (atendendo a exigência do 
INM), encontradas nas cartas do Instituto de Cartografia Aeronáutica 
(ICA), observando que para localidades a oeste do meridiano central 
no hemisfério sul, caso de Boa Vista, ambas serão precedidas de sinal 
negativo. Também serão necessárias informações de localização das 
cabeceiras da pista em questão.

Temperatura – A temperatura de referência é a média das temperatu-
ras máximas diárias do mês mais quente do ano (Icea, 2017), e

(...) são a base para calcular o comprimento das pistas a serem cons-
truídas, visto que as aeronaves necessitam de extensões maiores de 
pista quando em situações de temperaturas mais elevadas, justamen-
te pelo efeito de maior rarefação do ar e menor sustentação nos pro-
cedimentos de pouso e decolagem (Cabral, 2005).
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Pressão – A pressão é obtida através de estações meteorológicas 
em campo. O INM traz em seu banco de dados um valor usual desta 
variável.

Dimensões da pista e elevação – As dimensões da pista e eleva-
ção podem ser encontradas no Departamento de Controle do 
Espaço Aéreo (Decea). As dimensões da pista estão intimamente 
ligadas ao tipo de aeronaves que a utiliza, tanto no comprimento 
como em dimensões transversais e curvaturas. Segundo Alves 
(2014), há correlação positiva entre os aspectos físicos do aeropor-
to e a aeronave, como:
a. Comprimento de pista – potência/peso e projeto da asa;
b. Largura de pista – bitola e envergadura;
c. Acostamento – posição da turbina mais externa;
d. Separações – envergadura e comprimento da aeronave;
e. Gradiente de pista – trem de pouso e velocidade da aeronave;
f. Pavimento – peso e trem de pouso;
g. Gates (posições de parada no pátio) – envergadura.

De mesma forma, a elevação do sitio aeroportuário deve ser informa-
da, pois a altitude influencia diretamente nas dimensões da pista, 
devido ao ar ser mais rarefeito, alterando a resistência do ar ao avan-
ço e sustentação de um avião.

Rampa de planeio (glide slope) – Segundo a FAA, glide slope faz 
parte do instrument landing system (ILS), o sistema de pousos por 
instrumentos em português, que projeta um feixe de rádio em um 
ângulo de aproximadamente três graus a partir da extremidade de 
aproximação de uma pista. Ele fornece orientação vertical para aero-
naves na aproximação final. O INM já traz em suas configurações o 
valor de três graus, mas o usuário pode alterar este valor ao consultar 
as cartas de aproximação do aeroporto.

Altura de cruzamento da cabeceira – O threshold crossing height
(altura de cruzamento da cabeceira) pode ser encontrado nas cartas 
de aproximação como TCH e é a altura acima do limite da pista na 
qual a antena do glide slope estaria se a aeronave mantivesse sua 
trajetória estabelecida pelo sistema ILS.

Mudança de vento de proa – Segundo a FAA, o vento de proa (hea-
dwind) atua oposto ao percurso de voo da aeronave. O vento irá 
gerar parte do esforço de elevação da aeronave, resultando em uma 
menor velocidade desta. Quando a velocidade aerodinâmica é recu-
perada, a quantidade de empuxo necessária é menor do que a exi-
gida pelo vento de proa anterior. De mesmo modo, a aterrissagem 
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tem vantagens ao pousar com auxílio do vento, pois usa menos 
pista, a velocidade é menor no momento da aterrissagem e é menor 
o desgaste da aeronave.

Mix de aeronaves – Como comentado em dimensões da pista e 
elevação, as aeronaves utilizadas têm influência no dimensionamen-
to do lado ar (sistemas de pista e pátio de aeronaves) de um aero-
porto. A falta de compatibilidade das aeronaves causa o mau funcio-
namento do aeroporto, aumenta o risco de acidentes e reduz a 
capacidade aeroportuária.

O INM permite a análise de diversas aeronaves, previamente cadas-
tradas em seu banco de dados, e permite a inclusão de novas aero-
naves. Informações sobre as aeronaves como tipo, motor, peso, 
configuração e potência de motor são necessárias para gerar as cur-
vas de ruídos adequadamente.

Operações – Dados de operação são importantes, pois indicam a 
pista de operação e se ocorreu decolagem, aterrissagem ou toque e 
arremetida (touchand go).

No INM é necessário adicionar para cada aeronave o seu tipo de 
operação, conhecendo a distância da rota oferecida, para que, 
desta maneira, seja escolhida a padronização correta com relação 
a seu peso.

Tabela 1 
Padrão de operação x distância da rota

Padrão Milhas náuticas

Padrão 1 0 a 500

Padrão 2 501 a 1.000

Padrão 3 1.001 a 1.500

Padrão 4 1.501 a 2.000
Fonte: Manual INM 7.0.

Movimentação – A quantidade de movimentos exprime a frequência 
dos voos, implicando no aumento ou diminuição do ruído aeroportu-
ário. A movimentação determina o tipo de plano a ser elaborado (bási-
co ou específico). Para aeroportos com movimentação superior a 
7.000 movimentos de aeronaves (média anual de movimentos dos 
últimos três anos), deve ser aplicado o Plano Específico de Zonea-
mento de Ruído. Para os demais aeroportos, fica facultado ao opera-
dor do aeródromo o plano a ser executado.

No INM, ao selecionar a métrica de ruído DNL, solicitada pela RBAC 
n° 161 para PEZR, os valores serão para um dia médio anual nos 
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intervalos de tempo apropriados (day, evening, night). Também serão 
indispensáveis o percentual de uso touchand go, percentual do uso 
noturno, percentual de uso por aeronave e percentual de uso de 
cada cabeceira.

Teste de motores – Caso o aeroporto venha a apresentar teste de 
motores, devem ser informados os dados de qual aeronave faz o 
procedimento, o local do teste, a direção do teste (a direção é medi-
da em graus no sentido horário a partir do norte verdadeiro), potên-
cia do motor, tempo de duração do teste e a quantidade de testes 
em um dia médio.

Caracterização e localização do aeroporto

A limitação das zonas de ruído depende basicamente de característi-
cas físicas e operacionais do aeroporto. Entretanto, será apresentada 
neste item uma breve descrição a respeito da cidade de Boa Vista 
bem como de seu aeroporto para melhor compreensão da região.

Localização – A cidade de Boa Vista, localizada na microrregião de 
mesmo nome, é capital do estado de Roraima, região Norte do país. 
Boa Vista foi planejada e possui um traçado urbano de forma radial, 
em alusão às ruas de Paris. A cidade concentra cerca de 60% da 
população e é o centro mais importante de Roraima, sendo sua eco-
nomia baseada em comércio e serviços.

A figura 1 apresenta a localização do município dentro da microrregião 
e sua posição no estado de Roraima.

Figura 1 
Mapa de localização da cidade de Boa Vista (RR)

Fonte: Sislog. Elaborado pelos autores.
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Aeroporto Internacional de Boa Vista – Atlas Brasil Cantanhede – O 
aeroporto de Boa Vista foi inaugurado em 1973, e é o mais importan-
te aeroporto do estado de Roraima, sendo também o aeroporto servi-
do por voos regulares localizado mais ao norte do Brasil. Dista cerca 
de 3,5 km do centro da capital e apresenta as seguintes coordenadas 
geográficas: latitude 02°50’29” Norte e longitude 60°41’32” Oeste.

Na figura 2 é possível visualizar a localização do aeroporto em relação 
à malha urbana da cidade de Boa Vista.

Figura 2 
Aeroporto e cidade de Boa Vista

Fonte: Google Earth.

Metodologia

O Aeroporto Internacional de Boa Vista faz parte da rede de aeropor-
tos da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), a 
qual proveu dados necessários para a realização deste estudo.

A única pista de pouso e decolagem em operação no aeroporto pos-
sui 1.700 m de comprimento por 45 m de largura. Sua pavimentação 
é do tipo asfáltica e suas cabeceiras possuem orientação 08/26. No 
que diz respeito à quantidade de operações, a cabeceira 08 apresen-
ta maior frequência de pousos e decolagens.

Para fins de dimensionamento das curvas das zonas de ruído, serão 
considerados os dados estabelecidos pelo critério utilizado para os 
PEZR. No caso de Boa Vista, foi tomada a movimentação de novem-
bro de 2015 a novembro de 2016, concedida pela Infraero, apresen-
tando 2.414 movimentos.
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Os demais dados como localização, dimensões, glide slope e altura 
de cruzamento da cabeceira foram obtidos através das cartas aero-
náuticas do Decea.

Obtenção das curvas de ruído através do INM 7.0 – Após obter e 
inserir os dados de entrada no INM, foram geradas as curvas de ruído 
para o aeroporto de Boa Vista.

Para quantificar o ruído do aeroporto, usou-se a métrica annual day-
night sound level (DNL). Segundo o manual do INM 7.0, o programa, 
quando operado em DNL, utiliza o conceito “dia médio anual”, sendo 
uma melhor representação das condições médias em longo prazo 
para o aeroporto. Estas condições médias incluem o número e o tipo 
de operações, estrutura de roteamento, configuração da pista, peso 
da aeronave, temperatura e vento.

A Environmental Protection Agency – EPA estabeleceu a curva de DNL 
65dB (A) como o limite de zoneamento com base no incomodo das 
pessoas, restringindo o uso residencial e alguns serviços para pontos 
onde o DNL seja inferior a 65dB (A). A Anac utiliza este valor como 
referência para o uso do solo, conforme o Regulamento Brasileiro da 
Aviação Civil – RBAC n° 161. As curvas de ruído estarão dispostas por 
níveis decibéis de 65, 70, 75, 80 e 85.

As curvas de ruído foram geradas com o INM a partir destes dados:
– Latitude do aeroporto: 02°50’29’’ N
– Longitude do aeroporto: 60°41’32’’ O
– Elevação do aeroporto: 84,12 m
– Temperatura: 28 °C
– Pressão: 754,11 mmHg
– Cabeceira 1: 08
– Latitude e longitude CAB08: 02°50’27’’ N / 60°42’03’’ O
– Elevação CAB08: 82,6 m
– Cabeceira 2: 26
– Latitude e longitude CAB26: 02°51’07’’ N / 60°40’45’’ O
– Elevação CAB26: 83,21 m
– Largura de pista: 45 m
– Comprimento de pista: 2700 m
– Glide Slope: 3 graus
– Altura de cruzamento da cabeceira: 15,55 m
– Mix de aeronaves:

– A319
– A320
– B737
– B738
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– B763
– E190
– MD83

– Movimentação anual: 2.414 movimentos
– Uso noturno: 47,75%
– Uso por aeronave: variável
– Uso por cabeceira:

– CAB08: 96,35%
– CAB26: 3,65%

Resultados

Na figura 3 estão representadas as curvas de ruído de 65dB em verde, 
70dB em azul, 75dB em amarelo e 80dB em vermelho, sobre a pista do 
aeroporto. Estas curvas, representativas na questão de ruído aeronáutico, 
estão inteiramente dentro do sítio aeroportuário, não interferindo significa-
tivamente na poluição sonora nas propriedades vizinhas ao aeroporto.

Na figura 4 estão representadas as curvas de 55, 60, 65, 70, 75 e 80 
decibéis, de acordo com o contorno, de fora para dentro. Estas foram 
geradas sem quaisquer obrigações por norma, para visualizarmos a par-
tir de qual nível sonoro será sobreposta a curva com edificações vizinhas.

Podemos notar que o aeroporto, no cenário atual, dispõe da relação 
adequada de espaço x ruído, uma vez que este somente ultrapassa o 
limite aeroportuário entre valores de 55 e 60 decibéis e mantém o sítio 
aeroportuário no interior do limite de 60 a 85 decibéis (sendo 65 dB o 
limite imposto por norma). Assim, no aeroporto, poderiam operar aero-
naves de maior capacidade ou maior movimentação anual, respeitando 
um novo estudo em que fosse atingida situação ótima de aproveita-
mento entre os limites do sítio aeroportuário e ruído aeronáutico (65dB).

CONCLUSÃO

A RBAC n° 161 estabelece os requisitos de elaboração do Plano de 
Zoneamento de Ruído de aeroportos brasileiros, a fim de definir crité-
rios de compatibilizações e incompatibilizações quanto ao uso do uso 
em áreas delimitadas por curvas de ruído.

Os órgãos municipais são responsáveis pelo uso do solo do entorno 
de um aeroporto. O município de Boa Vista está em concordância 
com as regras vigentes – RBAC n° 161, de parâmetro de adequação 
do uso e ocupação do solo em função de seu movimento operacional. 
Desta maneira, este é um exemplo de aeroporto de médio porte que 
não perturba os sítios vizinhos, mantendo uma qualidade de vida ade-
quada a seus cidadãos no quesito ruído aeroportuário.
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Figura 3 
Curvas de ruído de 65, 70, 75 e 80 decibéis

Fonte: Elaborada pelos autores.
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Figura 4
Curvas de ruído de 55, 60, 65, 70, 75 e 80 decibéis

Fonte: Elaborada pelos autores.
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Associação Brasileira da Indústria Ferroviária - Abifer
Associação das Empresas de Transportes Coletivos Urbanos de 

Campinas
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Metrô - Aeamesp
Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos - NTU
BB Transporte e Turismo Ltda.
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
Companhia de Engenharia de Tráfego - São Paulo
Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô - Sede
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A.
Departamento de Ciências Exatas e da Terra
Departamento de Engenharia de Transportes da Faculdade de 

Engenharia Civil - Unicamp
ECOS - Empresa de Construções, Obras, Serviços, Projetos, 

Transportes e Trânsito de Betim
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba Ltda.
Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - Emdec
Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte S/A - BHTrans
Fabus - Associação Nacional dos Fabricantes de Ônibus
Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado 

do Rio Janeiro - Fetranspor
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Federação das Empresas de Transportes de Passageiros por 
Fretamento do Estado de São Paulo - Fresp

Instituto de Energia e Meio Ambiente
Instituto de Mobilidade Sustentável - Ruaviva
Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento
Kapsch Trafficom Controle de Tráfego e de Transportes do Brasil Ltda.
Marcopolo S/A
Metra - Sistema Metropolitano de Transporte Ltda.
Oficina Consultores Associados S/c Ltda.
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Prefeitura Municipal de Corumbá
Prime Engenharia e Comércio Ltda.
Prodata Mobility Brasil Ltda.
RedeMob Consórcio
Santo André Transportes / SA-Trans
São Paulo Transportes S.A.
Secretaria de Transportes e Trânsito de Guarulhos
Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito - Santarém
Secretaria Municipal de Transportes - Maringá
Secretaria Municipal de Transportes - São Paulo
Secretaria Municipal de Transportes de Jundiaí
Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro - 

Rio Ônibus
Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de 

Passageiros de São Paulo - Urbanuss
Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo 

Horizonte
Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Salvador
Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de 

São Paulo
Sindicato das Empresas de Transporte Urbano e Metrop. de Passag.

de Curitiba e Reg. Metrop.
Sindicato dos Permissionários Autônomos do Transporte Suplementar 

de Passageiros de Belo Horizonte e Região Metropolitana
Sindicato Interestadual Indústrias de Materiais e Equipamentos 

Ferrov. Rodov.
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Entidades associadas

Sinergia Estudos e Projetos Ltda.
Socicam Administração, Projetos e Representação - SP
Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa
Superintendência Municipal de Transportes Urbanos – SMTU - Manaus
Tacom - Engenharia Projetos Ltda.
Termini Ltda.
TTC - Engenharia de Tráfego e de Transportes S/c Ltda.
Urbanização de Curitiba S/A
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Conselho Diretor 
(biênio 2016/2017)

Ailton Brasiliense Pires -  
presidente

Antonio Carlos Araújo -  
vice-presidente
Antonio Luiz Mourão Santana - 
vice-presidente
Celio Freitas Bouzada -  
vice-presidente
Claudio de Senna Frederico - 
vice-presidente
Francisco Christovam -  
vice-presidente
José Antonio Fernandes Martins -  
vice-presidente
Otavio Vieira da Cunha Filho - 
vice-presidente
Plinio Oswaldo Assmann -  
vice-presidente
Vicente Abate - vice-presidente 
Wilson Unterkircher Filho -  
vice-presidente

Antonio Carlos Araújo (URBS); 
Antonio Luiz Mourão Santana 
(Oficina); Archimedes A. Raia Jr. 
(UFSCar); Celio Freitas Bouzada 
(BHTrans); Cesar A. Gabriel 
(Socicam); Claudio de Senna 
Frederico (Membro Individual); 
David Borille (Trensurb); Fernando 
da Costa (Secr. Transp e Vias Púb. 
SBC); Francisco Christovam 
(SPUrbanuss); Joaquim Lopes da 
Silva Junior (EMTU/SP); José 
Antonio Fernandes Martins 
(Simefre); Joubert Fortes Flores 
Filho (Concessão Metroviária do 
Rio de Janeiro); Lélis Marcos 
Teixeira (Rio Ônibus); Leonardo 
Ceragioli (Prodata); Marcos Bicalho 
dos Santos (SETRABH); Otavio 
Vieira da Cunha Filho (NTU); Paulo 
de Magalhaes Bento Gonçalvez 
(CPTM); Paulo Meneses Figueiredo 

(Metrô – Sede); Pedro Armante 
Carneiro Machado (Aeamesp); 
Plinio Oswaldo Assmann (Membro 
Benemérito); Rodolfo Torres 
(BNDES); Rogério Belda (Membro 
Individual); Sergio Henrique Passos 
Avelleda (SMT/São Paulo); Vicente 
Abate (Abifer); Wilson Unterkircher 
Filho (Urbes).

Suplentes
(biênio 2016/2017)

Clarisse Linke (Instituto de 
Políticas de Transporte e 
Desenvolvimento); Eduardo 
Germani (TTC); Franklin Pinto 
(ManausTrans); Giuliano 
Vincenzo Locanto (Secretaria 
de Transportes e Trânsito de 
Guarulhos); Julio Grilo (Tacom); 
Luis Antonio Lindau (EMBARQ 
Brasil); Nazareno S. N. Stanislau 
Affonso (Instituto de Mobilidade 
Sustentável – Ruaviva); Rômulo 
Dante Orrico Filho (Fundação 
COPPE RJ); Wagner Colombini 
Martins (Logit); Willian Alberto de 
Aquino Pereira (Sinergia)

Conselho Fiscal

Titulares
Carlos Alberto Batinga Chaves 

(SETPS/BA)
João Carlos Camilo de Souza 

(SETPESP)
Roberto Renato Scheliga 

(membro benemérito)

Suplentes
Arnaldo Luis Santos Pereira 
(membro individual)
Silvestre Eduardo Rocha Ribeiro 
(Secretaria Municipal de 
Transportes de Jundiaí)

Membro nato (ex-presidente)

Ailton Brasiliense Pires

ANTP/São Paulo
Rua Marconi, 34, 2º andar, 

conjs. 21 e 22, República,  
01047-000, São Paulo, SP

Tel.: (11) 3371.2299
Fax: (11) 3253.8095
E-mail: antpsp@antp.org.br
Site: www.antp.org.br

Equipe ANTP
Luiz Carlos M. Néspoli -

superintendente
Nazareno Stanislau Affonso - 

escritório de Brasília
Eduardo Alcântara Vasconcellos - 

assessor técnico
Cassia Maria Terence Guimarães - 

administração/finanças

Gerência Executiva do Prêmio 
ANTP Qualidade
Alexandre Rocha Resende 
(coordenador nacional);
Miguel Sérgio Lima; João Batista 
de Moraes Ribeiro Neto;  
Paulo Afonso Lopes da Silva; 
Jackson Mattos da Rocha;  
Cássia Maria Terence Guimarães; 
Andréia Lopes Catharina

Sistema de Informações da 
Mobilidade Urbana
Eduardo A. Vasconcellos;  
Adolfo Mendonça

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTES PÚBLICOS - ANTP

Escritório Brasília (ANTP/BSB)
Fabio Antinoro
Tel.: (61) 3447.6529
E-mail: fabioantinoro@antp.org.br

Coordenadores Regionais

Regional Centro Oeste (ANTP/CO)
Diretoria Regional
Paulo Souza
E-mail: psouzan@uol.com.br

Espírito Santo (ANTP/ES)
Denise de M. Cadete Gazzinelli Cruz
Av. Hugo Viola, 1.001, Bl. A,  

Sala 215, Mata da Praia
29060-420, Vitória, ES,
Tel. e fax: (27) 3223.9100
E-mail: denise@antp.org.br

Minas Gerais (ANTP/MG)
Ricardo Mendanha Ladeira
Rua Januária, 181 - Floresta
31110-060, Belo Horizonte, MG
Tel: (31) 3224.0906
E-mail: antpmg@antp.org.br

Norte (ANTP/N)
Patrícia Bittencourt Tavares das Neves
Av. Duque de Caxias, 863,  

apto. 301, Marco
66093-400, Belém, PA
Cel.: (91) 8804.7651
E-mail: pbneves@ufpa.br

Nordeste (ANTP/NE)
César Cavalcanti de Oliveira
GR/CTM
Cais de Santa Rita, 600 -  

Santo Antonio
50020-360, Recife, PE
Tel.: (81) 3182.5609
Fax: (81) 3182.5610
E-mail:  cesar.antp@gmail.com

Paraná (ANTP/PR)
Rosangela Maria Battistella 
Av Pres. Affonso Camargo, 330  
80060-090, Curitiba, PR 
Tel.: (41) 3221.2159
E-mail:

rosangela@setran.curitiba.pr.gov.br 
rbattistella@hotmail.com

Rio de Janeiro (ANTP/RJ)
Willian Alberto de Aquino Pereira
Praia do Flamengo, 278, cj. 52
22210-030, Rio de Janeiro, RJ
Tel. e fax: (21) 2553.3994
E-mail: willian@sinergiaestudos.com.br
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