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1. INTRODUÇÃO 

Este Apêndice ao Projeto Básico de Licitação tem por finalidade orientar a CONTRATADA na 
elaboração, desenvolvimento e detalhamento de estudos de tráfego e de circulação na região do 
Complexo Viário da Lagoinha, levando-se em conta o Projeto do Parque de Integração da Lagoinha 
proposto pela SUPLAN, utilizando simulação de tráfego para suporte na definição de soluções de 
engenharia para a região. 

 

2. OBJETIVOS 

Este documento  tem por objetivo: 

● Caracterizar o objeto a ser contratado; 
● Estabelecer que todos os serviços devem obedecer às normas, especificações e 

procedimentos, que orientem os processos de desenvolvimento dos serviços,  que se 
constituem em: 

 

o Projeto Básico de Licitação – ANEXO I do Edital XXXXX; 

o Este Documento; 

o Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT; 

o Normas Técnicas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito – DNIT; 

o Normas Técnicas do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN; 

o Código de Trânsito Brasileiro – CTB;  

o A Lei n.º 7166/96, Lei n.º 8.137/2000 e o Código de Obras Município de Belo 
Horizonte; 

o A Lei n.º 9959/2010 e demais legislações Federal, Estadual e Municipal vigentes, 
incluindo as de caráter ambiental; 

o A Lei Ambiental do Município n°. 4253/1985;  

o A Deliberação Normativa Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMAM) n.° 
08/1992; 

o Manual de Elaboração de Projetos Viários para o Município de Belo Horizonte, 
disponível para download no site da PBH; 

o Procedimento para Elaboração de Projetos da SUDECAP, disponível para download 
no site da PBH; 

o As normas e especificações técnicas da BHTRANS; 

o Estabelecer o nível de qualidade desejada para os serviços, com base nos 
elementos que constituem este documento; 

o Estabelecer os critérios de aprovação e de medição para os serviços a serem 
desenvolvidos durante o cumprimento do contrato. 

 

3. OBJETO 

O objeto deste documento é orientar a elaboração dos Estudos de Tráfego para suporte na 
definição de soluções de engenharia de tráfego e para avaliação dos impactos que poderão ocorrer 
com a implantação do Projeto do Parque de Integração da Lagoinha. 

Esta etapa que consistirá em Estudos de Tráfego deverá estabelecer o máximo de conexão com 
as outras etapas que envolvem o Projeto como um todo, de modo que a rede de simulação de tráfego 
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deverá ser detalhada ao máximo para subsidiar o desenvolvimento de Projetos Executivos do Parque 
de Integração da Lagoinha em consonância com os ajustes necessários para garantia da capacidade 
e fluidez ao tráfego da região. 

4. ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

A área de abrangência do Estudo de Tráfego, é apresentada na Figura 1 a seguir, com indicação 
dos locais de intervenções. Poderão ser solicitadas atualizações de rede, conforme previsão de 
alterações futuras de circulação. 

   Figura 1 – Área de abrangência dos Estudos de Tráfego 

4.1. PRINCIPAIS INTERVENÇÕES NO SISTEMA VIÁRIO 
 

● Relocação de uma alça de ligação da Av. Pres. Antônio Carlos (sentido bairro / centro) 
com a pista da Av. Nossa Senhora de Fátima (sentido viaduto oeste). A proposta para 
operação desta alça relocada é operá-la de forma reversível. A proposta é que ela seja 
assimilada ao “Parque de Integração da Lagoinha” e, só se for necessário, é que seria 
aberta ao tráfego geral do sistema viário do Complexo da Lagoinha (por exemplo em casos 
de congestionamentos na pista da Av. Pres. Antônio Carlos de sentido centro); 

● Considerar na simulação a implantação da estação AC-26 e alterações no sistema viário 
necessárias à sua operação como implantação da alça de retorno e faixa exclusiva para 
ônibus que operarão na estação e extensão adequada ao entrelaçamento desses ônibus 
com o tráfego geral oriundo da Av. Dom Pedro II com destino à Av. Cristiano Machado ; 
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● Considerar o cenário de ampliação da estação com a existência de dois módulos, para 
atendimento às linhas de ônibus de futuras integrações do sistema MOVE, conforme 
previsto nos Estudos da Estação AC 26; 

● Considerar na simulação a alça de retorno da Av. Dom Pedro II (sentido bairro / centro) 
para a própria Av. Dom Pedro II (sentido centro / bairro); 

● Considerar na simulação a alça de retorno dos ônibus de acesso à Estação AC-26; 

● Considerar implantação de semáforos conforme Parque de Integração da Lagoinha; 

● Considerar os novos deslocamentos de pedestres, inclusive nas novas travessias; 

● Outras alterações necessárias para adaptação do sistema viário ao Parque Lagoinha de 
Integração da Lagoinha.  

 

Figura 2 – Principais intervenções no sistema viário 

5. DETALHAMENTO DO OBJETO 

Os estudos técnicos a serem desenvolvidos deverão apresentar soluções de engenharia de 
tráfego para trecho definido na região do Complexo da Lagoinha. Deverão ser observadas as diretrizes 
de operação do sistema de transporte para a operação da circulação com prioridade em faixa exclusiva 
e suas respectivas integrações com o sistema metroviário, conforme previsto nos Estudos da Estação 
AC 26. Nas interseções, observar as condições de travessia e acesso aos pontos de embarque e 
desembarque. A CONTRATADA deverá executar serviços especializados de simulação de redes de 
tráfego, com o objetivo de subsidiar a tomada de decisão. 
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O modelo computacional a ser utilizado na simulação, software de microssimulação de trânsito, 
deverá ser o Aimsun Next – versão 20, software que já vem sendo utilizado em estudos de tráfego 
pela CONTRATANTE. 

A escolha deste modelo computacional objetiva: 

 Possibilitar utilizar a mesma rede base já utilizada pela BHTRANS; 

 Possibilitar a BHTRANS acompanhar o desenvolvimento dos produtos; 

 Permitir a utilização e manipulação futura dos modelos e cenários, sem nenhuma 
restrição; 

 Impedir que haja perda de dados ou de configuração decorrentes da migração de outros 
softwares por problemas de versão ou importação/exportação de arquivos.  

A Licença do software Aimsun utilizada pela Contratada deverá atender os pré-requisitos mínimos:  

 Não ter limite de área para simulação;  

 Não ter limite de interseções a serem semaforizadas;  

 Ter alocação dinâmica de tráfego durante a simulação com base nas condições de 
tráfego; 

 Ter alocação estática de tráfego; 

 Possibilitar cálculo do nível de serviço HCM baseado nos resultados da microssimulação; 

 Possibilitar a gravação da simulação em vídeos com formato compatível com Windows; 

 Permitir a entrada de volumes veiculares por matriz OD ou diretamente nos links da rede;  

 Permitir reproduzir geometria compatível com a geometria do projeto (curvas, rampas, 
rotatórias, quantidade e largura das faixas de tráfego e de estacionamento);  

 Permitir a entrada de dados semafóricos suficientes à reprodução do real funcionamento 
do equipamento;  

 Permitir a inserção de interseções com controles semafóricos fixos, atuados ou 
adaptativos, inclusive prioridade para o transporte coletivo e veículos em situação de 
emergência;  

 Possibilitar a inserção de manobra de mudança de faixa calibrável em função do 
comportamento do motorista;  

 Permitir a inserção de manobra de passagem e compartilhamento de uma mesma faixa 
por veículos diferentes;  

 Permitir a definição de faixas exclusivas diferenciadas por tipo ou classe de veículo;  

 Possibilitar a inclusão de interseções não semaforizadas com parada obrigatória e com 
preferência de passagem;  

 Permitir a inclusão de rotatórias e mini rotatórias, com possibilidade de faixas múltiplas;  

 Permitir a simulação de sistemas diversos de transporte coletivo. Ex.: corredor rápido de 
ônibus (BRT), veículo leve sobre trilhos (VLT), metrô, terminais multimodais;  

 Permitir a simulação de terminais e paradas de ônibus com parâmetros suficientes para a 
reprodução do tempo real da operação de parada, embarque e desembarque, e manobra 
dos veículos; 

 Permitir simulação do comportamento do pedestre em áreas a ele destinadas (travessias, 
rampas, passarelas, escadas, saguões de terminais, pontos de embarque e 
desembarque, etc.) com interface com o LEGION. 
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5.1. CALIBRAÇÃO DO MODELO 

A CONTRATADA receberá da CONTRATANTE, através da BHTRANS, a rede de simulação 
de tráfego de Belo Horizonte e principais corredores da Região Metropolitana de Belo Horizonte - 
RMBH (ano base 2012), sendo que a demanda de tráfego inicial nessa rede é a da pesquisa 
Origem-Destino 2012 (OD 2012). A demanda de tráfego e a rede de simulação deverão ser 
atualizadas de forma a representar o momento atual no Pico Manhã e Tarde. Essa rede 
abrangente deve ser calibrada de forma a alcançar ajustes macros para alocação manhã e tarde. 
Devem ser ajustados parâmetros que afetam a distribuição de veículos na rede da RMBH, como 
por exemplo: capacidade, funções de atrasos, circulação. A aderência entre dados reais e dados 
alocados de volume de veículos antes e depois dos ajustes devem ser apresentados realçando 
os ganhos obtidos com calibração da rede macro. Essa rede deve corresponder ao Cenário Macro 
Pico Manhã (PM) e Cenário Macro Pico Tarde (PT). 

Dentro da área de estudo a CONTRATADA deverá corrigir a rede de forma a representar a 
situação de circulação, geometria, semáforos e rede de transporte (faixas exclusivas, quadro 
horário, itinerário, PED). Após as correções deve ser realizado o recorte da área de estudo. 

Na área de estudo a rede deverá ser calibrada com os volumes de tráfego, velocidades 
operacionais, capacidade / atratividade e condições de tráfego. Essa rede básica corresponde ao 
Cenário 1. 

Os carregamentos da rede deverão se dar, obrigatoriamente, por meio de matrizes de origem 
e destino, permitindo a identificação automática de mudanças de percurso dos veículos em 
decorrência das intervenções viárias propostas. 

Na microssimulação da área de estudo deverão ser calibrados os modelos de comportamento 
de modo a refletir o comportamento do motorista no local. Deverão ser calibrados, por exemplo, 
modelo de escolha de rota (onde se deve considerar parte da demanda utilizando o modelo USER 
EQUILIBRIUM e parte utilizando molelo STOCHASTIC ROUTE CHOICE – ONE-SHOT), os 
modelos car following, lane change e gap acceptance, podendo ser a calibração dos parâmetros 
globais ou locais na rede, visando representar de forma fidedigna o comportamento dos veículos 
na rede. 

Caso verificada a necessidade de expansão da rede básica, deverá ser consultada a 
CONTRATANTE para aprovação da expansão. 

Deverão ser utilizados modelos de microssimulação de tráfego compatível com os estudos 
que serão fornecidos pela BHTRANS - (software AIMSUN com a utilização de matriz OD) e 
capazes de reproduzir o comportamento do tráfego de veículos no sistema viário, inclusive as 
particularidades específicas dos veículos de transporte coletivo (linhas, itinerários, quadro de 
horários, pontos de paradas etc.) e suas interfaces com os pedestres, levando em consideração 
a composição do tráfego por tipo de veículo e frequência ao longo do tempo, as características 
geométricas e de sinalização das vias, os aspectos operacionais, com destaque para o controle 
semafórico, e o ambiente (urbano ou rodoviário) onde é desenvolvida a simulação. 

Como critério de avaliação dos volumes foi definido o indicador GEH, índice usado na 
modelagem de tráfego para comparar dois conjuntos de volumes de tráfego. 

O critério de validação foi definido conforme o Design Manual for Roads and Bridges (DMRB, 
1996), do Department for Transport (UK), onde valores inferiores a 5, considera-se um desvio 
reduzido, enquanto um valor superior a 10 é considerado um desvio excessivo. O manual sugere 
que a quantidade de pontos com GEH entre 5 e 10 seja no máximo 15% da amostra, o restante 
da amostra com GEH abaixo de 5. Somente serão aceitos valores superiores a 10 se esses forem 
justificados, as justificativas serão analisadas pela CONTRATANTE. 
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O GEH relaciona diferenças absolutas e relativas conforme equação: 

𝐺𝐸𝐻 =
2(𝑀 − 𝐶)²

(𝑀 + 𝐶)
 

 

em que: 

M = Fluxo Alocado 

C = Fluxo Observado 

Os tempos de viagens e velocidades levantados nas rotas e os comprimentos de fila 
pesquisados também deverão ser considerados como critério de calibração da rede de simulação. 
O critério para aceitação de tempo de viagem foi definido conforme proposto pelo FHWA (2004), 
em que as amostras deverão possuir desvios inferiores a 15% ou 1 minuto (o maior destes) em 
ao menos 85% dos casos. Para essa avaliação deverá ser apresentado no relatório tabela com 
os dados observados (tempo de viagem pesquisado) comparando com os tempos de viagens 
simulados (rotas resultantes da rede simulação). Além disso, o regime de tráfego (ex: não-
congestionado ou congestionado) nos trechos individuais devem ser compatíveis com a realidade. 

5.2. PESQUISAS DE TRÁFEGO 

 As pesquisas de tráfego necessárias para o carregamento e a calibração da rede são:  

● Pesquisas de Contagem Classificadas de Veículos (auto, ônibus, caminhão, moto);  

● Pesquisas de Velocidade e Retardamento;  

Como produto das pesquisas deverá ser elaborado o Relatório das Pesquisas, onde devem 
constar  informações como quantitativo de cada tipo de pesquisa realizada, descrição do método 
utilizado em cada tipo de pesquisa, informação da área pesquisada e a análise dos resultados 
obtidos.  

5.2.1. Contagem Classificada de veículos 

Para pesquisas de contagem classificada de veículos o Relatório deve apresentar mapa 
ampliado mostrando todos os pontos pesquisados, descrição dos tipos de veículos 
considerados na classificação, horário das pesquisas, condições do tempo no dia da 
pesquisa, etc. Para cada ponto pesquisado deve ser apresentado, croqui do ponto com 
identificação das origens e destinos e referência de direção com identificação do "Norte" e 
direção ex: "Centro" e "Bairro". 

Os resultados das pesquisas devem ser apresentados de duas formas, em planilha, 
forma de banco de dados, e, de forma resumida em um relatório. No relatório devem ser 
apresentados em forma de tabela, os intervalos horários nas linhas, agrupados de 15 em 15 
minutos e nas colunas devem constar os tipos de veículos, com os totais. No relatório também 
deve ser apresentada tabelas resumos, da seguinte forma: movimentos devem ser 
apresentados nas linhas e nas colunas devem constar o total horário em veículos e em 
Unidade de Veículo Padrão (UVP). Os volumes apresentados na tabela resumo também 
devem ser apresentados no croqui. Em caso de avaliação de diferentes picos, deve-se repetir 
toda a sequência para o outro pico. 
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Na planilha devem ser apresentados os dados desagregados, de forma estruturada, 
possibilitando a manipulação dos dados conforme necessidade da CONTRATANTE. O 
Modelo da planilha será repassado à CONTRATANTE à época do desenvolvimento. 

5.2.2. Pesquisa de velocidade e retardamento 

As Pesquisas de velocidade e retardamento deverão ser realizadas com GPS. Na 
descrição da pesquisa deve ser apresentado método utilizado, tipos de ocorrências 
consideradas, horário das pesquisas, rotas realizadas, e mapas com a visão geral das rotas. 

Para cada rota devem ser apresentados gráficos com os resultados (exemplo: gráfico 
pizza mostrando tempo de retardamento com cada tipo de ocorrência). Os resultados de 
velocidade devem ser apresentados espacialmente em um mapa, sendo que a rota deve ser 
segmentada conforme intervalo a ser definido para representar trechos com velocidades 
homogêneas. 

Devem ser entregues as rotas em gpx, de modo que seja possível abrir em programas 
de geoprocessamento e no Google Earth. 

5.3. FORMULAÇÃO DE CENÁRIOS 

Deverão ser formulados três cenários para simulação:  

● Cenário 1 - situação atual - rede de simulação atualizada, carregada e calibrada, esse 
cenário deverá ter uma variação que será o cenário 1B, o cenário 1B deve ter a 
programação semafórica ajustada. 

● Cenário 2 – situação com todas as intervenções previstas no Projeto “Parque de 
Integração da Lagoinha” mas sem a operação da alça de ligação reversível fechada para 
o sistema viário do Complexo da Lagoinha; 

● Cenário 3 – repetir cenário 2 mas considerando a operação da alça reversível operando 
no sistema viário do Complexo da Lagoinha, em uma situação de congestionamento 
atípico. Caso seja identificada a importância da operação da alça reversível por questões 
de congestionamento atípico, a CONTRATADA deverá especificar os parâmetros de filas 
ou densidades de forma a justificar a operação desta. 

A CONTRATANTE identificará, no decorrer do Contrato, a necessidade de reduzir ou 
aumentar a quantidade de cenários, levando-se em conta a necessidade de aprofundamento da 
análise e, também, o saldo de US restante; 

Todos os cenários deverão ter as programações semafóricas ajustadas, visando alcançar o 
melhor desempenho da rede, e propiciando, assim, comparação justa entre esses. A rede deve 
ser entregue com o Cenário 1 e 1B, o Cenário 1 com a programação semafórica atual e o cenário 
1B com a programação ajustada, devem ser consideradas programações semafóricas com ciclos 
reduzidos, para todos os cenários ajustados. 

Para o cenário 1B, cenário 2 e cenário 3 deverão ser criados os cenário ano-base e cenário 
futuro, para os cenários futuros deverá ser considerada uma projeção da demanda de 10 anos, 
esses novos cenários devem ser nomeados cenário 1BF, cenário 2F e cenário 3F. 

5.3.1. Compatibilização da solução viária com o sistema viário do entorno 

Eventuais alterações ou soluções adicionais, que se mostrarem necessárias na área de 
estudo, deverão ser indicadas em nível funcional, evidenciando todas as compatibilizações 
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necessárias à implantação e operacionalização da solução a ser adotada em sua plena 
capacidade. 

5.4. RELATÓRIOS DE SIMULAÇÃO 

O Relatório Técnico deverá conter descrição e detalhamento das etapas de modelagem e 
simulação, além da descrição geral da metodologia e dos resultados obtidos. O relatório deverá 
apresentar no mínimo o seguinte conteúdo: 

● Descrição do modelo computacional de simulação adotado; 

● Caracterização da área de estudo: 

o Descrever uso e ocupação do solo da área de estudo (polos geradores de 
tráfego existentes como colégios, shoppings e outros.); 

o Caracterizar a demanda - descrever as viagens, quanto a origem e destinos, 
quanto a predominância das viagens de atravessamento, internas > externas e 
vice versa; 

o Caracterizar a oferta – estrutura existente, capacidade do sistema viário, pontos 
de estrangulamentos, conflitos, obras de arte existente, elementos de controle 
como semáforos, e outros, identificar vantagens e desvantagens; 

o Transporte Coletivo – oferta do transporte coletivo na área de estudo. 

● Processamento dos dados e montagem da rede: 

o Apresentar a definição do Cenário Ano Base e justificativa; 

o Apresentar os critérios de montagem de rede: sistema viário, sistema de 
transporte coletivo; 

o Apresentar parâmetros estabelecidos e suas justificativas; 

o Programação Semafórica - ciclos da rede, nível de serviço, estágios,  

● Calibração e validação do Cenário Ano Base; 

o Metodologia de calibração; 

o Apresentar os parâmetros calibrados e as justificativas; 

o Indicador de Aderência - Apresentar resultado de aderência dos volumes e 
velocidades simulados em comparação com os valores reais. 

● Intervenções Propostas (Estudo de Melhorias): 

o Apresentar os cenários avaliados, o desenho conceitual das alternativas; 

o Propostas operacionais e funcionais dos cenários propostos. 

● Resultados: 

o Descrever indicadores de desempenho da rede – Atrasos, velocidade, 
densidade, fluxo, fila média, número total de paradas, número de parada, tempo 
de viagem médio, tempo em parada médio, tempo total de viagem, distância 
percorrida e veículos aguardando para entrar na rede e veículos dentro da rede; 

o Representação dos Cenários simulados; 

o Análises comparativas entre os indicadores de desempenho de cada um dos 
cenários estudados - Parecer Técnico;  
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o Apresentar resultados de emissão de poluentes. 

● Conclusões e Recomendações: 

o Relação de custos benefícios, considerando investimentos x benefícios sociais 
ambientais e econômicos (Estudo de Melhorias); 

o Impacto social e econômico durante a implantação das intervenções; 

o Recomendação de cenário conforme avaliação da CONTRATADA (Estudo de 
Melhorias). 

● Referência bibliográfica: 

o Anexo – Devem ser anexadas ao relatório as pesquisas utilizadas para a 
Calibração e Validação da rede. 

O Relatório deve ser entregue em papel A4, idioma português, devidamente encadernado, e 
em meio digital contendo o memorial descritivo em MS WORD (texto); em MS EXCEL (planilhas, 
gráficos e tabelas); em JPG, GIF ou BMP (figuras em geral). 

As intervenções de engenharia previstas nos Cenários deverão ser apresentadas contendo 
um conjunto de informações suficientes ao inter-relacionamento de todos os elementos 
necessários à elaboração de estudos técnicos, projetos básicos e complementares.  

As intervenções de engenharia deverão abranger planejamento de transportes, de trânsito e 
engenharia de tráfego. Deverão ser considerados os impactos positivos e negativos, vantagens e 
desvantagens das intervenções nos cenários estudados. 

O Relatório Técnico deve ser conclusivo contendo parâmetros de trânsito utilizados, 
caracterização dos veículos e dos coeficientes de consumo de combustível e de emissão de gases 
efeito estufa (GEE) utilizando o conceito de carbono equivalente, e outros insumos ambientais, 
bem como todos os dados necessários para a comparação dos cenários. 

5.4.1. Definição de nova programação de planos semafóricos 

Para comparação entre cenários deverá ser realizado ajustes semafóricos em todos os 
cenários, inclusive cenário 1, (rede ano-base), o ajuste possibilitará uma comparação mais 
justa entre cenários, devem ser considerados nas programações ajustadas ciclos semafóricos 
reduzidos para todas as interseções semaforizadas na área de abrangência, considerar 
também ajustes na distribuição dos tempos de verde em cada interseção e determinação das 
defasagens entre as interseções. As interseções semaforizadas devem ser detalhadas de 
maneira que sejam representadas todas as fases semafóricas, inclusive fases de pedestres 
de entrada e saída. O nível de detalhe da programação semafórica deve ser suficiente para a 
implementação em campo das mesmas pela BHTRANS, a BHTRANS poderá optar por utilizá-
las. 

A CONTRATANTE fornecerá, em meio digital, todas as informações relativas à 
programação semafórica que operam em campo na área de abrangência, na rede de 
simulação a ser desenvolvida deve constar essa programação e ela deverá servir de base a 
programação a ser ajustada. 

5.4.2. Apresentações 

A entrega dos estudos técnicos deverá ser feita em reunião com apresentação técnica, 
com a visualização dinâmica do cenário atual e dos cenários estudados, de modo a fornecer 
informações visuais sobre o desempenho das redes simuladas, para melhor compreensão 
dos resultados estatísticos de saída.  
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5.4.3. Fornecimento das Redes Simuladas 

Deverão ser entregues para a CONTRATANTE todos os bancos de dados e 
informações que constituem a montagem das redes de microssimulação desenvolvidas para 
todos os cenários e alternativas estudadas, bem como a rede de simulação obtida ao final dos 
estudos de forma a permitir a sua utilização pela CONTRATANTE. 

6. FISCALIZAÇÃO 

Todos os trabalhos relativos ao objeto descritivo neste apêndice serão acompanhados e 
fiscalizados por equipe da CONTRATANTE, denominada FISCALIZAÇÃO, que terá plenos poderes 
para verificar e fazer cumprir a perfeita elaboração do objeto contratado, de acordo com as exigências 
contratuais, especificações, normas técnicas e padrões de qualidade, desde o início dos serviços, até 
a sua aceitação definitiva. A FISCALIZAÇÃO realizará as medições devidas pelos serviços executados 
e aprovados e/ou quando julgar necessário deverá fazer advertências, sugerir aplicação de multas, 
efetuar retenção de medições e tomar todas as providências e demais ações necessárias ao bom 
andamento dos serviços. 

A FISCALIZAÇÃO deverá analisar e deliberar sobre proposições da CONTRATADA que visem 
melhorar os estudos e projetos qualitativamente. Os estudos deverão ser previamente discutidos com 
a FISCALIZAÇÃO que conduzirá sua aprovação antes da elaboração dos projetos de transporte. 

7. COORDENAÇÃO 

Será exigida a participação efetiva de 1 (um) Coordenador da CONTRATADA, durante todas as 
etapas de elaboração dos trabalhos. Este coordenador se reportará e será orientado diretamente pela 
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO. 

A coordenação, conferência e compatibilização, em cada uma das etapas, ao longo do 
desenvolvimento dos estudos e projetos de transporte objetos da presente licitação, serão de total 
responsabilidade do Coordenador. Antes de serem entregues, todas as pranchas e planilhas deverão 
ser assinadas em carimbo específico pelo coordenador. 

As atividades, responsabilidades, critério de medição entre outros, relativos à Coordenação estão 
detalhadas no Projeto Básico de Licitação - ANEXO I. 

8.  ORDEM DE SERVIÇO 

Para início dos serviços será emitida Ordem de Serviço pela CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO, 
conforme descrito no Projeto Básico de Licitação – ANEXO I. 

O Planejamento dos Serviços e diretrizes relativas à emissão da Ordem de Serviço estão 
detalhadas no Projeto Básico de Licitação – ANEXO I. 

9. ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Após recebimento do Relatório Técnico Conclusivo, dos Relatórios de Simulação e do Relatório 
das Pesquisas serão feitas as análises pela FISCALIZAÇÃO e verificada a consistência dos mesmos. 

Aprovados os Relatórios, será autorizada a medição dos serviços de acordo com o definido no 
item 10. 
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10. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO 
 

10.1. SIMULAÇÃO DE REDES DE TRÁFEGO  

As microssimulações serão medidas por Unidades de Simulação - rede composta por 
interseções e acessos, utilizando-se a fórmula: 

∑  𝑎𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠

9
= 𝑁º 𝑈𝑆 

Por exemplo:  

 

1 𝑈𝑆 =  
9 𝑎𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠

9
 

Exemplo 01 

 

0,5555 𝑈𝑆 =
5 𝑎𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠

9
 

Exemplo 02 

Em termos gerais, a composição final do número de unidades de simulação a ser medido está 
expressa na seguinte fórmula: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎çã𝑜 =
∑ 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠

9
 

 

No cálculo de Unidades de Simulação (US) serão considerados as principais aproximações 
(representadas por segmentos de vias) de chegada em cada interseção, os seguimentos de vias 
existentes não serão considerados no cálculo, mesmo em casos onde forem necessários 
acabamentos para melhor representação de ilhas de refúgio para o pedestre e antecipação de 
conversões à direita. 

Cruzamentos: o nível de detalhe dos cruzamentos deve ser suficiente para representar o 
comportamento do tráfego no local considerando a microssimulação. 
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Figura 3 - Exemplo cálculo acessos para Interseção com travessias de pedestre 
semaforizadas de saída. 

 
Figura 4 - Exemplo cálculo acessos para interseção com travessias de pedestre isolada. 

 

Somente serão medidas as Simulações concluídas e aprovadas pela FISCALIZAÇÃO. 
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10.2. CALIBRAÇÃO PARA UM DETERMINADO PICO 

Essa etapa consiste nas seguintes atividades e remuneração: 

● Montagem de rede a partir da rede fornecida, lançamento itinerário transporte coletivo, 
atualização geometria, completar sistema viário (inclusão links e nós para os locais 
necessários), redefinição da classificação viária / capacidade. 

● Calibração para um determinado ano-base (a ser definido) e faixa horário (pico solicitado): 
inserir dados reais de contagem classificada de veículos, inserir dados de velocidade 
média e tempo de viagem real para a área de estudo, inserir programação semafórica 
(quando necessário) e calibrar a rede, definindo parâmetros globais e locais para refletir a 
realidade da operação, definir capacidades considerando a faixa horária estudada. Criar 
o cenário 1B com a programação semafórica ajustada, quando a área tiver semáforos, o 
ajuste deve considerar um ciclo reduzido, inicialmente ciclo de 90, caso seja utilizado outro 
ciclo deve ser justificado e aprovada a utilização pela CONTRATANTE. O ajuste 
semafórico, elaboração cenário 1B, não gerará remuneração adicional para a 
CONTRATADA. 

● Os resultados deverão ser apresentados para os cenário ano-base e cenários futuro, para 
os cenários futuros (F) deverá ser considerada um projeção da demanda de 10 anos, criar 
os cenários com projeção da demanda para o cenário 1B, cenário 2 e cenário 3, esses 
novos cenários devem ser nomeados cenário 1BF, cenário 2F e cenário 3F. A elaboração 
dos cenários futuros 1BF, 2F e 3F não gerará remuneração adicional para a 
CONTRATADA. 

Estudos de melhoria: 

Consiste nas seguintes atividades e remuneração: 

● Definição da circulação e operação – envolve estudos de diferentes soluções para a área 
visando identificar a solução mais adequada, contemplando definição de circulação e 
operação que seja viável, devem constar no produto (simulação e relatório) as soluções e 
os resultados, identificando qual é a solução recomentada pela CONTRATADA; 

● A programação semafórica deverá ser ajustada nas propostas apresentadas. O ajuste 
deve considerar um ciclo reduzido, inicialmente ciclo de 90, caso seja utilizado outro ciclo 
deve ser justificado e aprovada a utilização pela CONTRATANTE. 

 

10.3. CRITÉRIOS DE REMUNERAÇÃO 

ETAPA REDE TIPO 

Montagem da rede base 
para um horário de Pico 

Paga-se por 100% do total de US da área para elaboração dos 
estudos (Simulações e Relatórios) – Cenário 1 (O ajuste 
semafórico, elaboração cenário 1B, não gerará remuneração 
adicional). 

Estudo da rede para outro 
pico solicitado 

50% das US do total da rede. 
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Etapa de estudo das 
melhorias 

Paga-se a quantidade de US das interseções que sofreram 
alteração de geometria na alternativa final escolhida, cenários 2 e 
3. Será remunerado 5% do total de US da rede Base para realização 
dos cenários definidos (cenários 2 / 2F e 3 / 3F). 

Poderão ser solicitadas atualizações de rede, conforme previsão de alterações futuras de 
circulação. A solicitação de inclusão de alterações de rede serão remuneradas conforme 
remuneração de estudo das melhorias. 

10.4. LEVANTAMENTO DE DADOS DE TRÁFEGO E DE TRANSPORTE - PESQUISAS 

Considera-se unidade de pesquisa desse serviço o movimento pesquisado, por um período 
efetivo de 14 (catorze) horas, as pesquisas deverão ser realizadas no período de 06:30 às 20:30h. 

Nas Pesquisas de Velocidade de Retardamento os percursos deverão ser registrados por 
GPS. Serão considerados como unidade de pesquisa os percursos de 10 a 15 (quinze) km de 
extensão. Percursos maiores poderão ser realizados a critério da Contratada, mas não terão 
acréscimo de preço no valor de remuneração. 

 

11. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

Após 10 (dez) dias úteis da entrega da documentação por parte da CONTRATADA, a 
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO indicará nos documentos, ou outros elementos apresentados em 
atendimento às ordens de serviço, as alterações e compatibilizações necessárias para que a 
CONTRATADA faça os ajustes necessários. 

A formalização dos ajustes se dará em reunião com a participação do gestor de contrato da 
CONTRATADA ou pessoa por ela devidamente autorizada.  

Em ata de reunião, serão definidos os prazos de entrega dos produtos analisados e a Contratada 
efetuará as correções apresentadas e acordadas em ata. 

A CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para verificar se as 
correções foram atendidas. 

Atendidas as correções os trabalhos estarão RECEBIDOS. 

Caso as alterações e complementações solicitadas não tenham sido atendidas e/ou justificadas 
na íntegra, impedindo assim a aprovação e gerando nova verificação, a CONTRATADA será 
considerada inadimplente e estará sujeita às sanções previstas neste documento e Projeto Básico da 
Licitação, sendo estabelecido novo prazo de entrega. 

12. ENTREGA DO PRODUTO FINAL  

Toda a documentação técnica elaborada pela CONTRATADA será de propriedade exclusiva da 
BHTRANS, que dela se utilizará conforme melhor lhe convier. 

À CONTRATADA é vedado dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros, qualquer dado ou 
documento preparado ou recebido para a execução dos serviços, salvo com prévia autorização da 
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO. 
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A CONTRATADA se compromete a não usar, revelar, divulgar ou tornar público informações 
confidenciais, dados técnicos, documentos ou quaisquer segredos comerciais da 
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO e que tenha conhecimento em razão do CONTRATO. 

A CONTRATADA se compromete a não reproduzir ou divulgar, por qualquer meio, nem permitir o 
acesso a terceiros de informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão da prestação 
dos serviços, velando pelo sigilo dos segredos comerciais e/ou industriais, sendo responsável pela 
adoção de medidas que resguardem tal obrigação. 

O descumprimento de alguma das condições indicadas no item 12 será considerado como 
inexecução total do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a pagar multa de 10% (dez por cento) 
do valor contratual à CONTRATANTE, sem prejuízo de eventuais medidas, com o objetivo de 
reparação e indenização das perdas e danos suportados. 

Toda a documentação técnica fornecida à CONTRATADA para execução dos trabalhos deverá 
ser devolvida à CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO juntamente com os demais documentos de emissão 
final.  

13. EMISSÃO FINAL DOS ESTUDOS TÉCNICOS/PROJETOS 

Até 10 (dez) dias corridos após a autorização para emissão final, a CONTRATADA fará a entrega 
final dos produtos conforme especificado a seguir:  

● 02 (dois) CD/DVD contendo: todos os estudos, banco de dados e os seguintes relatórios: 
Relatório Técnico Conclusivo, Relatório de Simulações e Relatório das Pesquisas ; 

● 03 (três) volumes de cada Relatório:  Relatório Técnico Conclusivo, Relatórios de Simulação 
e Relatório das Pesquisas. 

14. TERMO DE RECEBIMENTO 

Recebidos os trabalhos finais, a BHTRANS emitirá o Termo de Recebimento Provisório (TRP), 
relativo aos produtos constantes deste Apêndice, desde que a CONTRATADA tenha cumprido todas 
as obrigações pertinentes à execução do projeto específico.  

Caso seja observado alguma inconformidade no período de 90 (noventa) dias, a 
CONTRATANTE/BHTRANS notificará a CONTRATADA para ajustar as inconformidades. 

Decorridos 90 (noventa) dias após a conclusão de um projeto, resolvidas todas as inconformidades 
notificadas à CONTRATADA, a CONTRATANTE/BHTRANS emitirá o Termo de Recebimento 
Definitivo (TRD), relativo aos produtos constantes deste Apêndice, desde que cumpridas todas as 
obrigações pertinentes à execução do projeto específico.  

As falhas, erros e omissões detectados nos projetos, mesmo aprovados, serão comunicados à 
CONTRATADA, que deverá corrigi-los no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, sem nenhum ônus 
adicional para a CONTRATANTE. 

15. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

A participante deverá apresentar a relação e informações da Equipe Técnica que realizará os 
serviços, com as devidas comprovações. Para a execução dos serviços descritos neste 
documento, será exigida pela CONTRATANTE uma Equipe Técnica Mínima para Estudos de 
Tráfego e Simulação, conforme apresentado no Projeto Básico de Licitação – ANEXO I, que 
descreve a composição e especialidades exigidas para cada profissional que a compôem. 

A CONTRATADA responderá perante a CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO pelo rigoroso 
cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação, quando 
houver e for aprovada pela CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO.  
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A CONTRATADA só poderá substituir os profissionais integrantes da equipe técnica por 
profissional de mesmo nível técnico, em condições idênticas de disponibilidade e dedicação aos 
trabalhos, após apresentação de justificativa. A substituição de qualquer profissional de nível 
superior da equipe somente poderá se dar após aprovação expressa da 
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO.  

O Representante da CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO poderá solicitar formalmente à 
CONTRATADA a substituição de membros de sua equipe técnica ou da Coordenação, sempre 
que seus membros não apresentarem as características técnicas necessárias ao desenvolvimento 
dos serviços contratados. O atendimento à solicitação deverá respeitar o prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, contados a partir da solicitação formal.  

 

16. ETAPAS E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Etapa 1: Planejamento e pesquisas de tráfego 

● Realização de Pesquisas de Campo: Pesquisa Contagem Classificada de Veículos (CCV) e 
Pesquisa de Velocidade e Retardamento, elaboração de relatório das pesquisas realizadas. 

Etapa 2: Macrossimulação e Microssimulação Simulações / Estudos Técnicos / Estudo de 
Melhorias 

Etapa 2.1: Diagnóstico – Elaboração rede Macrossimulação e Microssimulação - Cenário 1, 
Cenário 1B (Ajuste programação semafórica) – Estudos técnicos (Relatório) com diagnóstico da 
situação atual; 

Etapa 2.2: Estudo de Melhorias – Elaboração rede cenários 2 / 2F e 3 / 3F. Análise técnica com 
base nos resultados Cenário 1 / 1B, cenário 2 / 2F e cenário 3 / 3F – Relatório Técnico contendo 
estudos de melhorias, análise técnica dos resultados. Deverá ser entregue também, nessa etapa, 
relatório de consolidação final, contendo resumo de todo trabalho, principais resultados, dando ênfase 
à solução definida pela CONTRANTANTE, apresentando de forma detalhada o desenho conceitual, 
propostas operacionais e funcionais. 

As etapas 1 e 2 serão executadas conforme cronograma físico abaixo, podendo ser alterado com 
a aprovação da Fiscalização. 

 

 

 

  

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4

Atividades

Item 1 - Planejamento e pesquisas

Item 1.1 Pesquisa de Campo - CCV

Item 2.1 Pesquisa de Campo - Velocidade

Item 2 - Simulações / Estudos de Tráfego

Rede Base - Calibração e Diagnóstico

Redes Propostas - Estudos de Melhorias

25% 40% 35%

35%25% 40%

60%

10% 30% 60%

40%
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17. MEMÓRIA DE CÁLCULO 

17.1. ÁREA DE ESTUDO 

A seguir apresenta-se mapa com levantamento interseções na área da área de interesse. 

Figura 5 – Mapa com o levantamento de interseções na área de interesse. 

 

Belo Horizonte, 11 de março de 2022. 

 

Marcelo Emerson Ferreira Santos – BT 000578 
Supervisor de Projetos Estratégicos 

Engenheiro Civil CREA-MG 44.270/D 
GECIP/DSV/BHTRANS 

 
 
 

 

Vinícius de Magalhães – BT001760 
Supervisor de Simulação de Tráfego 

RT Engenheiro Civil CREA-MG 83.668/D 
GECIP/DSV/BBHTRANS 

Maria do Socorro Pirâmides – BT 000172 
Gerente de Estudos de Circulação e Projetos 

GECIP/DSV/BHTRANS 
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PARECER TÉCNICO BHTRANS/DSV/GECIP Nº034 /2021 

15 DE SETEMBRO DE 2021 

 

 

ASSUNTO: Diretrizes Viárias para elaboração do 

Projeto “Parque Lagoinha” no Complexo 

Viário da Lagoinha - Belo Horizonte – MG 

cuja proposta foi elaborada pela Secretaria 

Municipal de Política Urbana – SMPU - 

Subsecretaria de Planejamento Urbano – 

SUPLAN. 

  

REFERÊNCIA: - Solicitação da SUDECAP por e-mail de 

10/09/2021.  

-As Diretrizes Viárias foram baseadas nas 

análises elaboradas pela BHTRANS das 

propostas desenvolvidas pela SUPLAN 

para o “Parque Lagoinha” e que interferem 

com o sistema viário do Complexo da 

Lagoinha. Os documentos que subsidiaram 

este parecer serão apresentados no texto do 

documento 

 

 

 

1 – INTRODUÇÃO 

A Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP solicitou à 

BHTRANS por e-mail de 10 de setembro de 2021, o seguinte documento: 

 

Assunto/Pendência: Alinhamento e encaminhamento formal das diretrizes 
viárias do Parque Lagoinha 
Descrição/Relato: A SUDECAP está elaborando planilha para contratação de 
projetos do Parque Lagoinha e precisa das diretrizes que interferem com plano 
viário do local, com chancelamento do escopo proposto pela SUPLAN 
Referência SUDECAP: Daniel Toscano - DIED-SD / Viviane Ribeiro - DPRE-

SD. 
 
A Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte - BHTRANS, através da sua 

Diretoria de Sistema Viário – DSV e da Gerência de Estudos de Circulação e Projetos – 

GECIP tem as seguintes considerações a fazer: 

 

A Secretaria Municipal de Política Urbana - SMPU, através da sua Subsecretaria de 

Planejamento Urbano – SUPLAN elaborou em 2020 uma proposta em de intervenção 

no Complexo da Lagoinha denominado “Parque da Lagoinha”. Trata-se de intervenções 
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urbanas em parte das áreas degradadas, nos baixios de alguns viadutos, com a 

implantação de equipamentos voltados ao bem estar dos usuários e moradores da região, 

com o objetivo de revitalizar a região.  

Porém algumas propostas iriam interferir diretamente na capacidade e desempenho do 

trânsito local, sendo que o Complexo da Lagoinha é o local onde os principais 

corredores viários da cidade se encontram e, por isso, se trata de um grande volume 

veicular circulando pela região e um dos mais carregados e importantes da cidade. Por 

isso a BHTRANS solicitou várias alterações na proposta de forma a não interferir no 

sistema viário atual.  

A BHTRANS elaborou duas análises: a 1ª análise foi elaborada em meados de 2020 e 

onde foram feitas várias solicitações de ajuste da proposta para evitar a grande 

interferência no sistema viário do Complexo da Lagoinha. Na 2ª análise, elaborada a 

partir do dia 31/03/2021, a SUPLAN ajustou a proposta atendendo a maior parte das 

solicitações da BHTRANS feitas na 1ª análise. 

As análises foram elaboradas pela Gerência de Estudos de Circulação e Projetos – 

GECIP da Diretoria de Sistema Viário – DSV e pela Gerência de Planejamento da 

Mobilidade – GEMOB da Diretoria de Planejamento e Informação - DPI, ambas da 

Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS. 

 

Então o desenho da SUPLAN para o “Parque Lagoinha” na 2ª revisão da BHTRANS, já 

atendeu a maior parte das solicitações da 1ª análise.  

 

2 – REFERÊNCIAS PARA AS DIRETRIZES VIÁRIAS 

Para a devida compreensão de todo o processo, desde a apresentação da primeira versão 

da proposta da SUPLAN para o “Parque Lagoinha” até a apresentação do desenho 

revisado na 2ª proposta, é importante consultar os principais documentos gerados, que 

são os seguintes: 

 

2.1) 1ª ANÁLISE DA BHTRANS: 

 

 Parecer Técnico BHTRANS/DSV/GECIP Nº 029/2020 de 11/08/2020 com os 

seus 5 desenhos anexos; 

 Parque Lagoinha – Estação AC–26 – Apresentação BHTRANS – 17/08/2020; 

 PLG_03PRJ_BASE_R11a – Desenho da Proposta Preliminar da SUPLAN para 

o “Parque Lagoinha”; 

 Relatório Complementar ao Parecer Técnico BHTRANS/DSV/GECIP Nº 

029/2020. 
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2.2) 2ª ANÁLISE DA BHTRANS: 

 

 Parecer Técnico BHTRANS/DSV/GECIP Nº 0005/2021; 

 E=PT DPI 03-2020-Estação AC-26: Parecer Técnico BHTRANS/DPI Nº 

03/2020 de 06/11/2020 – Estação AC-26; 

 Proposta SUPLAN – 2ª Análise – BHTRANS – PLG_03PRJ_BASE_R17-01 

 Parque Lagoinha – Retornos Previstos – 13/09/2021; 

  Parecer Técnico – 1ª Análise – Comentado na 2ª Análise – GECIP – Parque 

Lagoinha 06/04/2021. 

 

2.3) MATERIAIS COMPLEMENTARES: 

 

 Apresentação BHTRANS 11/03/2021 – Plano de Qualificação Urbanística 

Centro – Lagoinha; 

 Plano Urbanístico Preliminar Centro – Lagoinha. 

 

3 – INFORMAÇÕES INICIAIS 

 

A GECIP/DSV/BHTRANS observa que o desenho revisado na 1ª análise, enviado pela 

SUPLAN para a 2ª análise, ainda está em um nível de “Plano Funcional”, dificultando 

uma análise minuciosa das propostas, pois as convenções e falta de detalhamentos 

geram dúvidas a respeito de parte das intervenções propostas.  

Sendo assim, pode ocorrer algum entendimento equivocado por parte da BHTRANS, 

mas que certamente poderá ser sanado pelos técnicos da SUPLAN.  

A revisão realizada pela SUPLAN no seu “Plano Funcional – Parque Lagoinha” atendeu 

as solicitações de revisões propostas pela BHTRANS na sua 1ª análise, resolvendo os 

conflitos detectados no Parecer Técnico BHTRANS/DSV/GECIP Nº 029/2020 de 11 de 

agosto de 2020. 

Mas ainda permacem alguns conflitos entre a proposta do “Parque Lagoinha” e o 

sistema viário do Complexo da Lagoinha que devem ser resolvidos na época do 

desenvolvimento do projeto executivo para não comprometer a mobilidade da região. 

No Parecer Técnico relativo à 1ª análise, a GECIP/DSV/BHTRANS sugeriu várias 

adaptações na proposta da SUPLAN, como: 

 O aproveitamento total ou parcial da passarela atual que liga a Rua Itapecerica à 

Área Central; 
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 Ampliação da área do “Parque Lagoinha”, assimilando outras áreas degradadas 

nos baixios dos viadutos, com implantação de quadras poliesportivas, academias 

e outros equipamentos; 

 Implantação de uma passarela junto ao viaduto Leste que facilitaria aos 

moradores do bairro Lagoinha a leste da Av. Pres. Antônio Carlos de terem uma 

boa opção de conexão com a Área Central (ligaria o Complexo da Lagoinha com 

a interseção da Av. do Contorno com a Rua Curitiba; 

 Melhorias no aproveitamento de áreas tratadas no Plano Funcional do Parque 

Lagoinha, além de outras sugestões. 

Mas o desenho do Plano Funcional Revisado para o Parque Lagoinha e encaminhado 

para a 2ª revisão, não acatou nenhuma delas. No entanto a BHTRANS considera que a 

SUPLAN tem competência para decidir quais intervenções são importantes e definir o 

limite da área de abrangência da proposta. Por isso a BHTRANS considera que a não 

assimilação de suas sugestões não será motivo da não aprovação por parte da empresa e 

do desenvolvimento do projeto executivo. 

Para conhecimento das sugestões da BHTRANS, se devem consultar os materiais 

anexos ao Parecer Técnico BHTRANS/DSV/GECIP Nº 029/2020 da 1ª análise. 

Porém as interferências que poderão ser prejudicais para o sistema viário da região 

deverão ser reconsideradas e estudadas na proposta da SUPLAN quando do 

desenvolvimento do projeto executivo. 

 

4 – DIRETRIZES VIÁRIAS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

EXECUTIVO. 

 

4.1 – NOVO POSICIONAMENTO DA ESTAÇÃO AC- 26 

A BHTRANS elaborou o Projeto da Estação de Transferência AC-26 que faz parte do 

BRT “MOVE” da Avenida Pres. Antônio Carlos, para complementação do sistema de 

transportes por ônibus desse corredor. Esta estação tem a função de integrar o BRT 

Antônio Carlos ao Metrô, implantado a ligação entre ela e a Estação Lagoinha. 

A BHTRANS projetou a Estação AC-26 numa posição que, atualmente, iria conflitar 

com o projeto do “Parque lagoinha”..  

Porém a BHTRANS, através da sua Gerência de Planejamento da Mobilidade – 

GEMOB da Diretoria de Planejamento e Informação – DPI, elaborou uma nova 

proposta para a locação da Estação AC-26 do sistema de transporte “MOVE” que foi 

assimilada na proposta revisada da SUPLAN para o “Parque Lagoinha” (ver Parecer 

Técnico BHTRANS/DPI Nº 03/2020 de 6/11/2020 – Estação AC-26). 

Como o novo local para a estação é fora da área de abrangência do “Parque Lagoinha”, 

este ganha uma área substancial para sua ampliação e muitos conflitos detectados na 1ª 

análise realizada pela BHTRANS são solucionados. 
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A nova posição da estação ainda permitirá que algumas linhas de ônibus do corredor 

“MOVE” da Av. Cristiano Machado, utilize também a estação, situação esta muito 

improvável na locação original. 

 

 

 

 

Desenho representativo da nova posição da Estação AC-26 e das alças viárias previstas  

 

 

4.2 – ELIMINAÇÃO DA ALÇA VIÁRIA DE LIGAÇÃO DA PISTA DA AV. 

PRES. ANTÔNIO CARLOS DE SENTIDO CENTRO COM A PISTA DA AV. 

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DE SENTIDO VIADUTO OESTE 

 A proposta da SUPLAN elimina a alça viária de ligação da pista da Av. Pres. Antônio 

Carlos de sentido centro com a pista da Av. Nossa Senhora de Fátima de sentido viaduto 

Oeste.  

A BHTRANS aprovou a proposta com a condição de que seja implantada toda a 

infraestrutura na caixa da atual via para circulação do tráfego geral. A ideia é que nos 

horários fora dos picos, a alça será fechada e dedicada exclusivamente ao “Parque 

NOVA POSIÇÃO DA 

ESTAÇÃO AC-26 

 

PROPOSTA SUPLAN – PARQUE 

LAGOINHA 

2ª ANÁLISE BHTRANS/DSV/GECIP 

MARÇO E ABRIL DE 2021 

 

RETORNO AV. PEDRO II 

(CENTRO) PARA AV. 

PEDRO II (BAIRRO) 

 

 

RETORNO AV. PEDRO II 

(CENTRO) PARA AV. 

NOSSA SENHORA DE 

FÁTIMA (BAIRRO) 

 

 

ALÇA DE RETORNO AV.  NOSSA 

SENHORA DE FÁTIMA(VIADUTO 

(OESTE) PARA AV. NOSSA 

SENHORA DE FÁTIMA (TÚNEL 

LAGOINHA) 
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Lagoinha”. Nos horários de pico e se for detectada a necessidade de operar a alça, ela 

será aberta para o tráfego geral. A alça seria descaracterizada como via asfáltica padrão 

e terá um tratamento urbanístico específico.  

No desenvolvimento dos estudos viários, devem-se elaborar Estudos de Capacidade e 

Simulações de Trânsito que comprovem que a intervenção não irá gerar mais problemas 

no trânsito da região, que não trará mais congestionamentos e filas, comprometendo 

inclusive a operação das linhas de ônibus do transporte público.  

Sendo assim, a BHTRANS considera fundamental a realização dos estudos e 

simulações para avaliar esta situação. 

 

 

 

 

A BHTRANS apresenta a seguir um desenho esquemático com informações dos 

volumes veiculares por hora na pista da Av. Pres. Antônio Carlos de sentido centro - 
pesquisa CCV na região em 2015 para o complexo da Lagoinha - pesquisa pico manhã. 

PROPOSTA SUPLAN – PARQUE 

LAGOINHA 

2ª ANÁLISE BHTRANS/DSV/GECIP 

MARÇO E ABRIL DE 2021 

 

NOVA POSIÇÃO DA 

ESTAÇÃO AC-26 

 

ALÇA VIÁRIA DE LIGAÇÃO DA 

PISTA DA AV. PRES. ANTÔNIO 

CARLOS (CENTRO) COM A PISTA 

DA AV. NOSSA SENHORA DE 

FÁTIMA (VIADUTO OESTE) SENDO 

ELIMINADA NA PROPOSTA 
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Em uma avaliação simplificada da situação, podemos considerar o seguinte: 

Pela figura pode-se observar que o volume veicular total que as duas alças de ligação da 

pista da Av. Pres. Antônio Carlos sentido centro com a pista da Av. Nossa Senhora de 

Fátima sentido viaduto Oeste atende atualmente, é aproximadamente 2.888 

veículos/hora. 

A alça que está sendo eliminada na proposta do Parque Lagoinha atende 

aproximadamente 798 veículos/hora, o que representa aproximadamente 28% do 

volume total, ou seja, ela opera em apoio a outra alça, não a deixando sobrecarregar. 

Cada uma das alças tem uma limitação de capacidade, pois ambas operam com apenas 

uma faixa de rolamento. 
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A capacidade máxima de uma faixa de trânsito em “vias ideais” que dispõe de várias 

faixas (em reta, sem obstáculos laterais, em nível, com larguras acima de 3,60 m) é de 

2.000 veículos/hora. 

Nas condições geométricas atuais das duas alças, a capacidade máxima que cada uma 

pode assimilar sem congestionamentos e fila é de 600 a 1200 veículos/hora (estudo feito 

por Akçelik (1991) ou de 440 a 1090 veículos /hora (estudo utilizando dados de 

sensores de tráfego em Belo Horizonte, feito por Santos et al. 2016), encontrou valores 

próximos ao estudo citado anteriormente). Ou seja, a eliminação da alça viária proposta 

pelo Plano Funcional do Parque Lagoinha poderá trazer desequilíbrio no sistema viário 

do local, pois a única alça que atenderá à demanda tem capacidade máxima de 1200 

veículos/hora e ela já iniciaria com um volume de 2.888 veículos/hora. 

Nesta situação, em tese, já teríamos congestionamento e filas. Mas essa conclusão não 

dispensa a elaboração de estudos de capacidade e simulações de trânsito com dados 

atualizados, para que se tenha certeza de como vai operar a alça reversível.  

As figuras a seguir apresentam a alça que a proposta do Parque Lagoinha elimina. 

A) ALÇA QUE LIGA A PISTA DA AV. PRES. ANTÔNIO CARLOS (SENTIDO CENTRO) À 

PISTA DA AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (SENTIDO VIADUTO OESTE) NO 

COMPLEXO DA LAGOINHA, QUE ESTÁ SENDO SUPRIMIDA NA PROPOSTA DA SUPLAN 

DA SUPLAN PARA O PARQUE LAGOINHA – AS IMAGENS MOSTRAM O GRANDE 

NÚMERO DE VEÍCULOS QUE A UTILIZAM. 

IMAGEM 1 – FIM DA ALÇA 
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                                IMAGEM 2 – ALÇA VISTA EM OUTRA POSIÇÃO 

 

IMAGEM 3 – ALÇA VISTA EM OUTRA POSIÇÃO 
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IMAGEM 4 – ALÇA VISTA EM OUTRA POSIÇÃO 

B) ALÇA QUE LIGA A PISTA DA AV. PRES. ANTÔNIO CARLOS (SENTIDO CENTRO) À PISTA DA 

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (SENTIDO VIADUTO OESTE) NO COMPLEXO DA LAGOINHA, 

QUE ESTÁ SENDO MANTIDA NA PROPOSTA DA SUPLAN DA SUPLAN PARA O PARQUE 

LAGOINHA – AS IMAGENS MOSTRAM O GRANDE NÚMERO DE VEÍCULOS QUE A UTILIZAM. 

IMAGEM 1 – FIM DA ALÇA 
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IMAGEM 2 – ALÇA EM OUTRA POSIÇÃO 

 

IMAGEM 3 – ALÇA EM OUTRA POSIÇÃO 
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4.3 – SITUAÇÃO DA RUA FRANCISCO SOUCASSEAUX E DA RUA 

ADALBERTO FERRAZ ENTRE A AV. PRES. ANTÔNIO CARLOS E A RUA 

FRANCISCO SOCASSEAUX 

A proposta para a Rua Francisco Soucasseaux ficou confusa, não sendo possível avaliar 

larguras de pistas e passeios e aparentemente a proposta remove o Cul-De-Sac (retorno 

no final da Rua Francisco Soucasseaux), sendo esta via sem saída, o que irá inviabilizar 

as manobras dos veículos, especialmente de veículos de carga. As propostas de 

intervenções indicadas para a Rua Adalberto Ferraz entre a Av. Pres. Antônio Carlos e a 

Rua Francisco Soucasseaux também ficou confusa.  

Mas como o desenho apresentado pela SUPLAN se trata de um “Plano Funcional”, sem 

detalhamento geométrico, elaborado com o objetivo de apresentar esquematicamente as 

intervenções propostas, a BHTRANS acredita que na elaboração do projeto executivo, 

os aspectos importantes para o trânsito sejam considerados. 
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No entanto a BHTRANS observa que as larguras das vias envolvidas, sejam mantidas 

ou então alargadas para implantação de passeios com larguras adequadas e das pistas 

também. 

O Cul-De-Sac (retorno no final da Rua Francisco Soucasseaux) também deve ser 

mantido e as vias não devem ser fechadas ao tráfego em função de ser um local 

residencial e o projeto deverá garantir os acessos às garagens e de veículos de serviços 

públicos. 

4.4 – TRAVESSIAS DE PEDESTRES PROPOSTAS JUNTO COM SOLUÇÃO 

EM PASSARELA 

Não ficou claro se as travessias de pedestres propostas no desenho do Parque Lagoinha 

são elevadas ou não (nas interseções da pista da Av. Pres. Antônio Carlos - sentido 

centro - com a Rua Itapecerica e com a Rua Bonfim e nas interseções da pista da Av. 

Pres. Antônio Carlos com a Rua Diamantina e com a Rua Araxá).  

 

Caso positivo, este tipo de dispositivo não pode ser implantado em vias arteriais.  

A Resolução nº 738/2018, publicada em 10 de setembro de 2018 pelo Conselho 

Nacional de Trânsito – CONTRAN revogou a Resolução nº 495/2014 e estabeleceu os 

novos padrões e critérios para a instalação de travessia elevada para pedestres em vias 

públicas.  

No seu Art. 5º Não pode ser implantada travessia elevada para pedestres em via ou 

trecho de via em que seja observada qualquer uma das seguintes condições: 

IV – em via arterial, exceto quando justificado por estudos de engenharia; 

V – em via com faixa exclusiva para ônibus; 

VI – em trecho de pista com mais de duas faixas de circulação, exceto em locais 

justificados por estudos de engenharia; 

VIII – em curva ou situação com interferências visuais que impossibilitem visibilidade 

do dispositivo à distância. 

A BHTRANS observa ainda que, mesmo se as travessias de pedestres propostas forem 

em nível com o piso asfáltico, será muito importante avaliar se os seus posicionamentos 

propostos terão visibidades adequadas de forma a garantir a travessia segura.  

Por outro lado, deve-se avaliar se a inserção de semáforos de pedestre nas pistas da Av. 

Pres. Antônio Carlos, com a presença de alto volume veicular e de muitas linhas do 

transporte público por ônibus, não irá comprometer o trânsito do Complexo da 

Lagoinha, resultando em aumento de congestionamentos e filas em um local atualmente 

saturado. 

Também se deve avaliar se será viável a implantação de solução em passarela para 

atravessamento sobre a pista da Av. Pres. Antônio Carlos ligando a Praça do Peixe com 

a área do Parque Lagoinha e a utilização de uma travessia em nível semaforizada 

atravessando esta mesma pista, ligando também a Praça do Peixe com o Parque 

Lagoinha. Não é uma intervenção muito comum. No entanto a BHTRANS acredita que, 

no desenvolvimento do projeto executivo, todos os aspectos importantes deverão ser 

levados em consideração. 
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A figura a seguir apresenta as localizações da passarela e das travessias de pedestres 

semaforizada propostas no Plano Funcional do Parque Lagoinha.  

 

4.5 – ALÇAS DE RETORNOS NA AV. DOM PEDRO II E NA AV. NOSSA 

SENHORA DE FÁTIMA 

As alças viárias de retorno que servirá para atender os ônibus da Estação AC-26, a de 

retorno na própria Av. Dom Pedro I (do sentido centro para bairro) e a de retorno 

ligando a Av. Dom Pedro I (sentido centro) com a Av. Nossa Senhora de Fátima 

(bairro) que constam no desenho da GECIP/BHTRANS devem ser consideradas no 

projeto. A alça de retorno para os ônibus do sistema “MOVE” será determinante para a 

operação da Estação AC-26. As demais também têm importância estratégica para o 

trânsito e são solicitações da comunidade. 

Estes retornos são apresentados na figura do item 3.1 deste parecer, nos desenhos da 

proposta da BHTRANS anexas ao Parecer Técnico da 1ª análise – 

BHTRANS/DSV/GECIP Nº 029/2020 de 11 de agosto de 2020 e no desenho a seguir: 

 

 

PROPOSTA SUPLAN – PARQUE 

LAGOINHA 

2ª ANÁLISE BHTRANS/DSV/GECIP 

MARÇO E ABRIL DE 2021 

 

NOVA POSIÇÃO DA 

ESTAÇÃO AC-26 

 

PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO 

DE TRAVESSIAS DE PEDESTRES 

OPERANDO COM SEMÁFOROS E 

TRECHO DE VIA COM TRÁFEGO 

SATURADO E JUNTO COM 

PROPOSTA DE PASSARELA 

 

PROPOSTA DE 

PASSARELA 
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LEIAUTE MOSTRANDO A POSIÇÃO DAS TRÊS ALÇAS DE RETORNOS 

 

A BHTRANS também solicita que a geometria e a sinalização da alça proposta para 

ligação da pista da Av. Dom Pedro II (sentido bairro/centro) com a pista da Av. Nossa 

Senhora de Fátima (sentido centro/bairro) não permita o acesso ao viaduto Oeste por 

questão de segurança. 

A BHTRANS avaliou a situação e a considerou com grande potencial de acidentes. 

 

4.6 – DIRETRIZES GERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS 

VIÁRIOS 

Para o desenvolvimento dos projetos executivos do “Parque Lagoinha”, é fundamental 

seguir as seguintes diretrizes: 

 

RETORNO AV. PEDRO II (SENTIDO 

CENTRO)  
PARA A AV. PEDRO II (SENTIDO 

BAIRRO) 
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4.6.1 – Com exceção da alça de ligação da pista da Av. Pres. Antônio Carlos de sentido 

bairro/centro, com a pista da Av. Nossa Senhora de Fátima, que será incorporada à área 

do Parque Lagoinha (com uso compartilhado), não deverá alterar a capacidade viária 

das demais vias do Complexo da Lagoinha, a não ser se for para aumento da mesma. A 

geometria e o número de faixas devem ser mantidas ou ampliadas, mas nunca reduzidas; 

 

4.6.2 – Para o desenvolvimento dos projetos executivos devem-se consultar as 

legislações vigentes, adotando todas as normas, leis e parâmetros adequados a cada 

situação, inclusive seguindo as especificações e padrões para desenvolvimento de 

projetos viários, consultando também o manual de projetos da BHTRANS e seguindo as 

recomendações dos técnicos da empresa; 

 

4.6.3 – Todos os estudos devem ser elaborados, principalmente os Estudos de 

Capacidade e Simulações de Tráfego para avaliações gerais e pontuais das intervenções, 

possibilitando os ajustes necessários nas propostas preliminares e nos projetos 

executivos. Devem ser avaliados os cenários possíveis e estes devem ser avaliados pelos 

técnicos da BHTRANS e da SUPLAN a fim de garantir a melhor opção para os 

objetivos dos dois órgãos; 

 

4.6.4 – As travessias de pedestres em nível devem receber atenção especial, pois se trata 

de um dispositivo novo na região. Deve-se elaborar simulações de tráfego para 

avaliação, já que se trata de local onde existe a maior demanda de trânsito veicular do 

município, e qualquer desequilíbrio pode significar em um grande transtorno para a 

cidade. Também tem que ser avaliada a questão da visibilidade dos motoristas e 

pedestres em relação às novas travessias e ao trânsito; 

 

4.6.5 – O Projeto Executivo deve ser elaborado utilizando Levantamento Topográfico 

Planialtimétrico Cadastral atualizado e completo, com levantamento de todos os 

elementos presentes na área de abrangência do projeto relativos ao sistema viário, 

pavimentação, sistema de drenagem, contenções, elementos dos viadutos, mobiliários 

públicos, rebaixos de garagens, rebaixos de pedestres, árvores, jardins, gramados, postes 

PVs, caixas de passagem, suportes metálicos, placas de sinalização, semáforos, 

travessias de pedestres e outros; 

 

4.6.6 – Os Projetos Executivos: Geométrico, de Sinalização Horizontal e Vertical de 

Regulamentação e Advertência, Sinalização Semafórica (inclusive as programações 

semafóricas), Sinalização Indicativa e Acessibilidade devem ser elaborados seguindo as 

Legislações, normas e parâmetros atuais, seguindo o que preconiza os manuais do 

CONTRAN, o Código de Trânsito Brasileiro - CTB e outras publicações atuais, 

inclusive da SUDECAP e em especial o Manual de Elaboração de Projetos Viários da 

BHTRANS para o município de Belo Horizonte; 

 

4.6.7 - O projeto executivo deve direcionar uma atenção especial aos objetivos 

principais a serem alcançados, sendo eles os seguintes: 
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A - Prioridade ao transporte coletivo, através de faixas exclusivas;  

 

B – Prioridade às travessias de pedestres semaforizadas e ciclovias na área de 

abrangência do projeto, incluindo travessias de pedestres e ciclovia próximas à Estação 

Lagoinha do metrô; 

 

4.6.8 – O projeto executivo deverá priorizar a segurança e a acessibilidade de pedestres 

e ciclistas, bem como a segurança dos motoristas. 

 

 

 5 – CONIDERAÇÕES FINAIS 

Para melhor compreensão de todo o processo da análise da BHTRANS/DSV/GECIP e 

elaboração destas diretrizes viária, estão sendo enviados em anexo os seguintes 

materiais relativos às 1ª e 2ª análises, sendo eles os seguintes: 

 

1) 1ª ANÁLISE DA BHTRANS: 

 

 1.1 - Parecer Técnico BHTRANS/DSV/GECIP Nº 029/2020 de 11/08/2020 com 

os seus 5 desenhos anexos (1.1.1 a 1.1.5); 

 1.2 - Parque Lagoinha – Estação AC–26 – Apresentação BHTRANS – 

17/08/2020; 

 1.3 - PLG_03PRJ_BASE_R11a – Desenho da Proposta Preliminar da SUPLAN 

para o “Parque Lagoinha”; 

 1.4 - Relatório Complementar ao Parecer Técnico BHTRANS/DSV/GECIP Nº 

029/2020. 

  

2) 2ª ANÁLISE DA BHTRANS: 

 

 2.1 - Parecer Técnico BHTRANS/DSV/GECIP Nº 0005/2021; 

 2.2 - PT DPI 03-2020-Estação AC-26: Parecer Técnico BHTRANS/DPI Nº 

03/2020 de 06/11/2020 – Estação AC-26; 

 2.3 - Proposta SUPLAN – 2ª Análise – BHTRANS – PLG_03PRJ_BASE_R17-

01; 

 2.4 - Parque Lagoinha – Retornos Previstos – 13/09/2021; 

 2.5 - Parecer Técnico – 1ª Análise – Comentado na 2ª Análise – GECIP – Parque 

Lagoinha 06/04/2021. 

 

3) MATERIAIS COMPLEMENTARES: 
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 3.1 - Apresentação BHTRANS 11/03/2021 – Plano de Qualificação Urbanística 

Centro – Lagoinha; 

 3.2 - Plano Urbanístico Preliminar Centro – Lagoinha; 

 3.3 - Estação AC-26 - Projeto Antigo de Sinalização – Folhas 01/06 a 06/06 e 

Volume Final de Sinalização Indicativa – junho de 2016. 

  

A BHTRANS observa que o Projeto de Sinalização – Estação AC-26 – junho de 2016 

descrito no subitem 3.3 – item 3 – MATERIAIS COMPLEMENTARES forma 

anexados apenas para exemplificar. Ele está desatualizado e fora do contexto atual, pois 

as novas intervenções exigirão novas soluções, principalmente pela situação da alça de 

ligação da Av. Pres. Antônio Carlos (sentido bairro/centro) com a pista da Av. Nossa 

Senhora de Fátima (sentido centro/bairro), que será anexada à área do “Parque 

Lagoinha” e só será utilizada como alça viária quando o trânsito demandar (uso 

reversível) e pela nova posição da Estação AC-26, conforme o Parecer Técnico 

BHTRANS/DPI Nº 03/2020 de 06/11/2020 – Estação AC-26. 

 

                              

Este é o nosso parecer, 
 

Elaboração: 

                         _______________________________________ 

Marcelo Emerson Ferreira Santos – BT 000578 

Engenheiro Civil – CREA 44270/D - MG 

Supervisor de Projetos Estratégicos 

BHTRANS/DSV/GECIP 
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Maria do Socorro Pirâmides Soares – BT 000172  
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Ref.: Parecer Técnico BHTRANS/DSV/GECIP Nº034/2021 - 15 de setembro de 2021

Belo Horizonte, 14 de outubro de 2021

A Subsecretaria de Planejamento Urbano de Belo Horizonte (SUPLAN), representada pela Diretoria
de Urbanismo e Espaço Público (DUEP), agradece o envio das diretrizes viárias para o avanço do
projeto do Parque de Integração da Lagoinha. As diretrizes e sugestões apontadas contribuíram no
sentido de garantir a segurança dos usuários do Parque e integrar os modais de transporte coletivo
da região.

Cabe ressaltar que a versão do projeto PLG_03PRJ_BASE_R11a, utilizada como base para
construção do Parecer em referência, passou por adequações de escopo para atendimento à
estimativa de custos da obra e redesenho urbano para atendimento à questões indicadas pela
BHTRANS. Por isso, integra esse documento o arquivo em anexo que apresenta a revisão nº 25 do
Parque de Integração da Lagoinha (PLG_03PRJ_BASE_R25.pdf).

No entanto, em atenção ao Parecer Técnico BHTRANS/DSV/GECIP Nº034/2021 (em referência),
que apresenta as “Diretrizes Viárias para elaboração do Projeto ‘Parque Lagoinha’ no Complexo
Viário da Lagoinha - Belo Horizonte - MG”, seguem nossas observações em relação às diretrizes
apontadas nos subitens do item 4:

- 4.1 NOVO POSICIONAMENTO DA ESTAÇÃO AC- 26

Conforme apontado no Parecer em referência e com o registro na revisão nº 25 do projeto do
Parque, o novo posicionamento da estação AC-26 (destaque preto) contempla as diretrizes definidas
pela BHTRANS. O Módulo 1 da AC-26 será implantado sob a Praçarela, com acesso por rampa e
escada. Já a implantação de um segundo módulo fica condicionada à existência de inclinação
máxima de 8,33% no trecho da via de acesso - dado a ser verificado após a realização de
levantamento topográfico. Em caso de viabilidade de implantação do Módulo 2, a área tratada
inicialmente como área ajardinada deverá ser utilizada para a implantação do equipamento.
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- 4.2 ELIMINAÇÃO DA ALÇA VIÁRIA DE LIGAÇÃO DA PISTA DA AV. PRES. ANTÔNIO
CARLOS DE SENTIDO CENTRO COM A PISTA DA AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
DE SENTIDO VIADUTO OESTE

A proposta de eliminação da alça viária de ligação da Av. Presidente Antônio Carlos (Sentido Centro)
com a pista da Av. Nossa Senhora de Fátima (Sentido Viaduto Oeste) sofreu alterações na revisão nº
25, conforme acordado com a equipe técnica da BHTRANS.

Considerando a necessidade de uma via alternativa para casos excepcionais, o percurso interno do
Parque foi adaptado para contemplar o referido trajeto de emergência. O trecho do percurso
(indicado pela seta preta na imagem abaixo) ficará fechado ao trânsito de veículos por padrão; no
entanto, deverá ter o piso reforçado para suportar a passagem de veículos em casos excepcionais ou
operações de emergência.

Nesse ponto, corroboramos com a necessidade de que sejam adicionados Estudos de Capacidade e
Simulações de Trânsito ao escopo do projeto executivo, visando ajustar o fluxo de veículos diante do
novo cenário de inserção do Parque.

- 4.3 SITUAÇÃO DA RUA FRANCISCO SOUCASSEAUX E DA RUA ADALBERTO FERRAZ
ENTRE A AV. PRES. ANTÔNIO CARLOS E A RUA FRANCISCO SOCASSEAUX

Observamos as ressalvas do Parecer e após revisões no projeto, os referidos trechos da Rua
Francisco Soucasseux e da Rua Adalberto Ferraz (entre Avenida Presidente Antônio Carlos e Rua
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Soucasseaux) foram removidos da intervenção. É possível que os trechos venham a ser tratados em
intervenções futuras, que serão encaminhadas para nova interface junto a BHTRANS.

- 4.4 TRAVESSIAS DE PEDESTRES PROPOSTAS JUNTO COM SOLUÇÃO EM
PASSARELA

Nas revisões iniciais do projeto a proposta incluía travessias elevadas para pedestres. No entanto,
em observância à Resolução nº 738/2018 do Contran e para atendimento da primeira análise da
BHTRANS, a solução inicial foi alterada e a proposta revisada contempla a implantação de travessia
em nível, com sinalização semafórica, nos locais indicados pela BHTRANS. Diante da alteração da
solução de atravessamento, a proposta de implantação da passarela articulando Praça do Peixe e
Praça do Skate foi eliminada. Assim, entendemos que as novas soluções atendem às diretrizes da
BHTRANS.

- 4.5 ALÇAS DE RETORNOS NA AV. DOM PEDRO II E NA AV. NOSSA SENHORA DE
FÁTIMA

Os retornos “1 - para os ônibus da Estação AC-26 do MOVE” e “2 - Avenida Pedro II (sentido Centro)
para a Avenida Pedro II (sentido bairro)” foram incorporadas no escopo da primeira fase do Projeto
de Integração do Parque Lagoinha e deverão ter seu desenvolvimento continuado nos projetos
executivos a serem contratados.

Conforme acordado em reuniões, o “Retorno 3 - Avenida Pedro II (sentido centro) para a Avenida
Nossa Senhora de Fátima” deverá ser tratado em outro projeto.
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- 4.6 DIRETRIZES GERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS VIÁRIOS

Estamos de acordo com as diretrizes gerais para o desenvolvimento dos projetos viários e
informamos que deverão fazer parte do escopo de desenvolvimento dos projetos executivos.
Adicionalmente informamos que a BHTRANS continuará a participar da avaliação da proposta,
contribuindo assim para garantir o atendimento destas diretrizes gerais.

Desse modo, consideramos que o projeto está de acordo com as diretrizes viárias indicadas pela
BHTRANS.

Este é o nosso parecer.

Atenciosamente,

Carolina Amarante Boaventura - BM 920040-2
Arquiteta Urbanista

Mauro César da Silva Ribeiro - BM 79700-0
Arquiteto Urbanista

Ciente:
Laila Faria de Oliveira - BM 111448-2
Diretora de Urbanismo e Espaço Público - SUPLAN
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1 INTRODUÇÃO 

__________________________________________________________________ 

 

As metodologias deste manual de pesquisa são baseadas em publicações 

anteriores das gerências da BHTRANS: Gerência de Pesquisa e Documentação – 

GPDOC, Gerência de Pesquisa e Informação - GEPIN e Gerência de Pesquisa, 

Tecnologia e Informação – GEPTI.  

 

A partir disso, foi realizada uma nova descrição das principais pesquisas com 

alterações e adequações observadas durante a aplicação e monitoração das 

pesquisas realizadas. 

 

Salienta-se que são características comuns as pesquisas: 

 

I. Observar o horário de inicio das pesquisas, 

II. Fazer vistorias previa em campo, 

III. Agendamento da pesquisa: não se deve fazer a programação da 

pesquisa em dias que antecedem ou sucedem feriados e finais de semana. 

Além disso, não poderá ser realizada pesquisa, caso no local da área de 

estudo haja festas e eventos que possam modificar a características do 

comportamento dos pedestres, 

IV. Treinamento da equipe, 

V. Preenchimento correto e legível dos formulários  

VI. Um dimensionamento correto da equipe. 
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2 CONTAGEM DE PEDESTRES (CP) E CONTAGEM CLASSIFICADA 

DE PEDESTRES (CCP) 

___________________________________________________________________ 

 

1 OBJETIVO 

 

Esta pesquisa possibilita saber a movimentação de pedestres em determinada 

seção ou interseção. Além disso, caso seja o interesse do requerente, a pesquisa 

possibilita classificar o pedestre como criança, adulto e idoso.  

 

2 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Algumas observações devem ser consideradas quanto ao perfil do pesquisador e os 

recursos materiais utilizados, no intuito de minimizar erros e imprevistos, 

fundamentando a coleta resultante em uma aplicação eficiente para a empresa. 

 

2.1 Recursos materiais 

 

Equipamentos básicos: 

 prancheta com contadores; 

 relógio, celular ou similares; 

 banquetas.  

 

2.2 Uniforme 

 

Na execução das atividades, os pesquisadores devem estar uniformizados com 

colete com faixas reflexivas e texto com os dizeres: “Pesquisa BHTRANS”. 
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3 APLICAÇÃO DA PESQUISA 

 

As pesquisas de Contagem de Pedestres e Contagem Classificada de Pedestres 

possibilitam o levantamento do número de pedestres por sentido da travessia regular 

ou não regular com os seguintes objetivos: fornecer dados para estudos de projetos 

geométricos para redução ou ampliação de passeios, analisar ponto crítico de 

atropelamento, estimar de largura de faixa de pedestres, implantar passarelas ou 

outros dispositivos de segurança, dimensionar do tempo de travessia de pedestres 

em área de espera semaforizada. Cabe ao requerente solicitar a quantificação de 

pedestres de forma classificada ou não. 

 

4  AMOSTRAGEM 

 

A pesquisa, de forma geral, deverá ser realizada entre 06h30min. às 20h30min. de 

forma ininterrupta, entretanto, de acordo com o objetivo do requerente esse horário 

poderá ser alterado. A coleta de dados deverá ser realizada por todo período 

determinado, em movimentos de travessia regulares e irregulares1.  

 

5 PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO 

 

O planejamento é essencial para que a pesquisa ocorra de forma eficiente. Para isso 

é necessário programar visita em campo, dimensionamento da equipe e o 

treinamento da equipe. 

 

5.1 Visita técnica em campo 

 

É importante a observação de campo em no mínimo um dia típico no horário de pico 

para caracterização da pesquisa. Nessa visita técnica, o responsável pela análise 

deverá atentar-se para os seguintes questionamentos: 

 

 No local há faixa de pedestres? 

 No local há travessia irregular de pedestres? 

                                            
1
 Movimento regular é aquele realizado na faixa de pedestre, movimento irregular é realizado fora da 

faixa de pedestres. 
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 A travessia é semaforizada? 

 O passeio suporta a quantidade de pedestres ou esses se posicionam fora do 

passeio? 

 O local possui grande fluxo de pedestres? 

 O local é área comercial? 

 Próximo a travessia existe escola/faculdade? 

 O local possui gradil de segurança? 

 O local possui lombada? 

  

Esse questionamento faz parte de um check-list que possibilita evitar problemas 

durante a realização da pesquisa.  

 

5.2 Agendamento da pesquisa 

 

Salienta-se que é imprescindível a não programação de pesquisas em dias que 

antecedem ou sucedem feriados e finais de semana. Além disso, não poderá ser 

realizada pesquisa caso no local da área de estudo haja festas e eventos que 

possam modificar a características do comportamento dos pedestres.   

 

5.3 Dimensionamento da equipe e metodologia de execução 

 

O número de pesquisadores será determinado a partir dos seguintes parâmetros: 

 

a) Em caso de pesquisa de contagem de pedestres (CP), com baixo fluxo de 

pedestres, um pesquisador deverá ser responsável pelos dois sentidos da 

travessia de determinada seção, contando movimentos regulares e 

irregulares, conforme exemplo: 
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b) Em caso de pesquisa de contagem de pedestres (CP), com médio fluxo de 

pedestres, um pesquisador deverá ser responsável por um sentido da 

travessia de determinada seção, contando movimentos regulares e 

irregulares, conforme exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Em caso de pesquisa de contagem de pedestres (CP), com alto fluxo de 

pedestres, um pesquisador deverá ser responsável por um sentido da 

travessia de determinada seção, contando movimentos regulares, e outro 

pesquisador deverá ser responsável pelo mesmo sentido da travessia de 

determinada seção contando movimentos e irregulares, conforme exemplo: 
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d) Em caso de pesquisa de contagem classificada de pedestres (CCP), com 

baixo e médio fluxo de pedestres, um pesquisador deverá ser responsável por 

um sentido da travessia de determinada seção, contando movimentos 

regulares e irregulares, conforme exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Em caso de pesquisa de contagem classificada de pedestres (CCP), com alto 

fluxo de pedestres, um pesquisador deverá ser responsável por um sentido 

da travessia de determinada seção, contando movimentos regulares, e outro 

pesquisador deverá ser responsável pelo mesmo sentido da travessia de 

determinada seção contando movimentos e irregulares, conforme exemplo: 
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6 RESULTADOS E FORMULÁRIOS 

 

Os relatórios que deverão ser apresentados são: 

 

i) Objetivo e Metodologia da pesquisa; 

ii) Croqui; 

iii) Tabela e Gráfico de flutuação horária; 

iv) Resumo para elaboração de croquis contendo soma algébrica por sentido 

e classificação (adulto, criança e idoso) quando for o caso, no período total 

pesquisado, observações (ocorrências que houve durante a pesquisa ) e 

se a interseção é semaforizada ou não; 

v) Relatório por movimento (sentido de travessia) e classificado, quando for o 

caso, (Adulto, Criança e Idoso) contendo: 

 

- Volume desacumulado e classificado por movimento : em intervalos de 

15 minutos; 

- Volume horário desacumulado e classificado por movimento: Volume 

horário de adulto, criança e idoso; 

- Hora Pico Geral e Volume Hora Pico Adulto e Volume Hora Pico 

Criança e Volume Hora Pico Idoso e Volume; 
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- Volume Total no período pesquisado por movimento Classificado 

adulto, criança e idoso; 

- Volume Total de Pedestres. 
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EXEMPLO DE FORMULÁRIO CCP: 

 

 CONTAGEM 
CLASSIFICADA 

DE PEDESTRES 

 

Nº SOLICITAÇÃO DATA EXECUÇÃO DIA DA SEMANA 

LOCAL : 

TEMPO:  BOM SEMAFORIZADA? 

SIM NÃO 

REGIONAL: 
 

 CHUVOSO NSTÁVEL 
 

OBS. : 

PESQUISADOR : 

CLASSIF. HORÁRIO MOVIMENTO HORÁRIO MOVIMENTO CLASSIF. HORÁRI
O 

MOVIMENTO HORÁRIO MOVIMENTO 

    

ADULTO  
06:30 

 
 

10:15 

 ADULTO  
14:15 

 
 

18:15 

 

CRIANÇA   CRIANÇA   

IDOSO   IDOSO   

ADULTO  
06:45 

 
 

10:30 

 ADULTO  
14:30 

 
 

18:30 

 

CRIANÇA   CRIANÇA   

IDOSO   IDOSO   

ADULTO  
07:00 

 
 

10:45 

 ADULTO  
14:45 

 
 

18:45 

 

CRIANÇA   CRIANÇA   

IDOSO   IDOSO   

ADULTO  
07:15 

 
 

11:00 

 ADULTO  
15:00 

 
 

19:00 

 

CRIANÇA   CRIANÇA   

IDOSO   IDOSO   

ADULTO  
07:30 

 
 

11:15 

 ADULTO  
15:15 

 
 

19:15 

 

CRIANÇA   CRIANÇA   

IDOSO   IDOSO   

ADULTO  
07:45 

 
 

11:30 

 ADULTO  
15:30 

 
 

19:30 

 

CRIANÇA   CRIANÇA   

IDOSO   IDOSO   

ADULTO  
08:00 

 
 

11:45 

 ADULTO  
15:45 

 
 

19:45 

 

CRIANÇA   CRIANÇA   

IDOSO   IDOSO   

ADULTO  
08:15 

 
 

12:00 

 ADULTO  
16:00 

 
 

20:00 

 

CRIANÇA   CRIANÇA   

IDOSO   IDOSO   

ADULTO  
08:30 

 
 

12:15 

 ADULTO  
16:15 

 
 

20:15 

 

CRIANÇA   CRIANÇA   

IDOSO   IDOSO   

ADULTO  
08:45 

 
 

12:30 

 ADULTO  
16:30 

 
 

20:30 

 

CRIANÇA   CRIANÇA   

IDOSO   IDOSO   

ADULTO  
09:00 

 
 

12:45 

 ADULTO  
16:45 

 

CRIANÇA   CRIANÇA  

IDOSO   IDOSO  

ADULTO  
09:15 

 
 

13:00 

 ADULTO  
17:00 

 

CRIANÇA   CRIANÇA  

IDOSO   IDOSO  

ADULTO  
09:30 

 
 

13:15 

 ADULTO  
17:15 

 

CRIANÇA   CRIANÇA  

IDOSO   IDOSO  

ADULTO  
09:45 

 
 

13:30 

 ADULTO  
17:30 

 

CRIANÇA   CRIANÇA  

IDOSO   IDOSO  

ADULTO  
10:00 

 
 

13:45 

 ADULTO  
17:45 

 

CRIANÇA   CRIANÇA  

IDOSO   IDOSO  

  
 

 
14:00 

 ADULTO  
18:00 

 

   CRIANÇA  

   IDOSO  
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EXEMPLO DE FORMULÁRIO CP: 

 

 

 

 

 



18 
 

3 PESQUISA DE MOVIMENTAÇÃO DE PASSAGEIROS COM SENHA 

(SOBE E DESCE) 

__________________________________________________________________ 

1 OBJETIVO 

 

Conhecer a flutuação da demanda ao longo do percurso de uma linha do transporte 

coletivo ou do transporte suplementar, observando o local de embarque e 

desembarque de cada passageiro Identificado mediante senha. 

 

2 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Algumas observações devem ser consideradas quanto ao perfil do pesquisador e os 

recursos materiais utilizados, no intuito de minimizar erros e imprevistos, 

fundamentando a coleta resultante em uma aplicação eficiente para a empresa. 

 

2.1 Perfil do pesquisador  

 

O pesquisador deverá ter: 

 

• Boa caligrafia alfanumérica; 

• Capacidade de raciocínio lógico e abstrato; 

• Bom nível de atenção concentrada e difusa; 

• Iniciativa; 

• Estar ciente do trabalho realizado. 

 

2.2 Recursos materiais 

 

2.2.1 Uniforme 

 

Na execução das atividades, os pesquisadores devem estar uniformizados com 

colete com faixas reflexivas e texto com os dizeres: “Pesquisa BHTRANS”. 

 

2.2.2 Equipamentos básicos 
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• Pranchetas lisas; 

• Senhas; 

• Envelopes; 

• Caneta; 

• E quando for o caso aparelho GPS. 

 

3 AMOSTRAGEM 

 

A pesquisa, de forma geral, deverá ser realizada entre 06h30min. às 20h30min., 

contemplando a quantidade de viagens a serem realizadas conforme especificado 

por cálculo estatístico exemplificado abaixo, entretanto, de acordo com o objetivo do 

requerente esse horário poderá ser alterado.  

 

Erro máximo admitido: 10% 

N = Número total de viagens pesquisadas 

Média = 1,75 

Desvio Padrão = 0,34 

Variância = 0,12 

Nível de significância = 0,05 

Erro admissível = 0,18 

Za/2 = 1,96 

 

Numerador = N * variância 

Denominador = (N-1)*((Erro admissível/ Za/2)^2)+variância 

n= numerador/denominador 

 

EXEMPLO PLANILHA PARA CÁLCULO 

PC 1 Faixa 

horária 1 

Faixa 

horária 2 

Faixa horária 

3 

Faixa 

horária 4 

Faixa 

horária 5 

Soma 

Nº de viagens na faixa       

Viagens por hora       

% =Nº de 

viagens por 

hora/Soma de 

viagens por 

hora*100 

=Nº de 

viagens por 

hora/Soma 

de viagens 

por 

hora*100 

=Nº de viagens 

por hora/Soma de 

viagens por 

hora*100 

=Nº de 

viagens por 

hora/Soma de 

viagens por 

hora*100 

=Nº de viagens 

por hora/Soma 

de viagens por 

hora*100 

100% 

Viagens que devem ser 

pesquisadas por faixa 

=%/100*n =%/100*n =%/100*n =%/100*n =%/100*n  
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4 PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO 

 

O planejamento é essencial para que a pesquisa ocorra de forma eficiente. Para isso 

é necessário programar visita em campo, dimensionamento da equipe e o 

treinamento da equipe. 

 

4.1 Visita técnica em campo 

 

A visita em campo deve ser feita para levantamento do itinerário e dos pontos de 

embarque e desembarque das linhas a serem pesquisados. 

Este levantamento não deve ser feito com muita antecedência, pois poderá haver 

desvios, eventos, obras e outros fatores que possam influir no bom andamento da 

pesquisa. As alterações oficiais serão repassadas pela BHTRANS. 

 

4.2 Agendamento da pesquisa 

 

Salienta-se que é imprescindível a não programação de pesquisas em dias que 

antecedem ou sucedem feriados e finais de semana. Além disso, não poderá ser 

realizada pesquisa caso no local da área de estudo haja festas e eventos que 

possam modificar a características do comportamento dos pedestres.   

 

4.3 Levantamento de itinerário 

 

De posse do Quadro de Referência Operacional (QRO) 2ou Determinação de 

Operação da Linha (DOL), 3o técnico vai a campo para conhecimento do itinerário e 

levantamento de todos os pontos de embarque e desembarque, das linhas a serem 

pesquisadas.  

 

O levantamento é feito com um carro pequeno, seguindo o ônibus. É importante, 

solicitar ao motorista apoio, ou seja, que o mesmo sinalize, ao passar em cada 

ponto, havendo paradas ou não, e principalmente naqueles que não estejam 

sinalizados. 

                                            
2
 Transporte público coletivo por ônibus 

3
 Transporte público coletivo suplementar 
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Durante o levantamento o técnico deverá percorrer o itinerário do coletivo indicando 

o número do imóvel e uma referência que deve ser de fácil de Identificação (casa 

comercial, igreja, prédio público, praça) do PED. 

 

Caso não haja o número em frente ao imóvel pode-se usar defronte (df.), ou seja, 

quando a referência fica do outro lado da via, na mesma direção do ponto de 

embarque e desembarque. Recomenda-se evitar utilizar cor e número como 

referência, pois pode se tornar difícil a identificação à noite. 

 

Outra forma de realizar o levantamento é utilizando aparelho GPS. O técnico deverá 

acrescentar um marcador em cada PED, indicando o número do local e outra 

referência, como casa, igreja, prédio. Após a realização de todo itinerário, o técnico 

deverá salvar com o número da linha. 

 

4.4 Dimensionamento da equipe 

 

A definição do número de pesquisadores está ligada: 

 

• Ao numero de portas do veiculo. No caso de veículos de três portas, três 

pesquisadores por veículo, no caso de veículos de duas portas, dois pesquisadores 

por veículo. 

• Número de viagens que cada equipe pode fazer considerando o tempo de 

viagem acrescido de mais 15 minutos de espera no Ponto de Controle (PC). 

 

4.5 Treinamento 

 

O pesquisador deverá: 

 

• Estar ciente quais são os objetivos da pesquisa; 

• Dominar a metodologia de execução da pesquisa; 

• Preencher corretamente o envelope Pesquisa Operacional; 

• Ter polidez ao tratar o motorista, despachante e usuários do transporte 

coletivo e estar identificado ao entrar no veículo para realizar a pesquisa; 
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• Ser orientado quanto à posição que ficará dentro do ônibus: 

 

             a) se ele for ficar na porta traseira e/ou central se tiver ele deverá estar de 

posse do                                    formulário do levantamento do itinerário e algumas 

senhas. Caso a pesquisa seja realizada com aparelho GPS, o pesquisador deverá 

estar de posse do aparelho GPS, devidamente carregado e com o arquivo do 

itinerário e algumas senhas. 

 

          b) se ele for ficar na porta dianteira ele deverá estar de posse do formulário 

do levantamento do itinerário, de senhas suficientes para realizar a viagem e do 

envelope de Pesquisa Operacional preenchendo os seguintes dados: 

b.1) Número do veículo; 

b.2) Hora de Início e término da viagem; 

b.3) Catraca Inicial e final; 

b.4) Tempo (condições climáticas); 

b.5) Nome legível. 

 

Obs.: Caso a pesquisa seja realizada com aparelho GPS, o pesquisador deverá 

estar de posse do aparelho GPS devidamente carregado e com o arquivo do 

itinerário, senhas suficientes para realizar a viagem e do envelope de pesquisa 

operacional preenchendo os dados constantes nos itens “b.1, b.2, b.3, b.4 e b.5”, do 

”item b” do “subcapítulo 5.5”. 

 

4.6 Preparação do material de campo 

 

4.6.1 Recursos materiais 

 

• Senhas; 

• Gominhas; 

• Canetas; 

• Horário das viagens a serem pesquisadas; 

• Relação dos PED ou Aparelho GPS carregado e com o levantamento 

de campo. 

• Envelopes para recolhimento de senha; 
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• Caixa Box; 

• Etiquetas para identificação da caixa Box; 

• Prancheta lisa. 

 

Caso a pesquisa seja realizada por GPS, o pesquisador deverá conferir se o 

aparelho está devidamente carregado e com o itinerário da linha com os PED´s do 

levantamento de campo. 

 

4.6.2 Preparação do material de pesquisa de campo 

 

O responsável que exercer atividade de processamento de dados deverá: 

 

• Preencher o envelope Pesquisa Operacional de acordo com as, 

viagens amostradas: 

• número e nome da linha; 

• sentido; 

• endereço do ponto inicial (ponto de controle); 

• hora da viagem (programada); 

• data e dia da semana; 

• listagem com os números dos pontos de início e término do itinerário 

para anotação da hora de passagem pelos pontos respectivos ou GPS com a 

bateria carregada e com o levantamento realizado. 

 

5  METODOLOGIAS DE EXECUÇÃO 

 

De acordo com as viagens amostradas para serem executadas os pesquisadores 

devem estar de posse do material para execução da pesquisa e embarcar com 

antecedência, ou seja, devem ser os primeiros a embarcarem no ônibus, postando 

um pesquisador em cada porta. 

 

5.1 O pesquisador da porta dianteira deverá: 

 

• Seguindo o itinerário, anotar com “X” (subir pela porta da frente) no 

ponto correspondente ao embarque do passageiro entregando-lhe a senha e 
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solicitando-lhe que a devolva para o pesquisador que está junto à porta 

central e/ou traseira, ao desembarcar; 

• Caso o passageiro não queira receber a senha o pesquisador irá 

marcar um “X” (subir pela porta da frente) no ponto correspondente ao 

embarque do passageiro. . O pesquisador da porta dianteira deverá ficar de 

posse desta senha até o final da viagem; 

• Quando o passageiro descer pela porta da frente e for identificado 

como evasão, ou seja, o passageiro não se enquadra em nenhuma categoria 

de gratuidade, (deficiente físico, visual, policial e idoso), o pesquisador da 

porta dianteira deverá recolher a senha e marcar um “E” (evasão) no ponto 

referente ao seu desembarque; 

• Quando o passageiro descer pela porta da frente ou traseira e for 

identificado como gratuidade, o pesquisador deverá recolher a senha e 

marcar um “G” (gratuidade) no ponto referente ao seu desembarque. 

 

Resumindo, o pesquisador da porta dianteira terá os seguintes casos de marcação 

de senha: 

 

XE – passageiro embarcou (X) pela porta da frente e desembarcou pela porta da 

frente sendo identificado como evasão (E). Grávidas e obesos que não pagaram 

passagem ou que pagaram, mas o agente de bordo não rodou a Roleta, (estudantes 

e amigos do motorista.); 

 

XG – passageiro embarcou (X) pela porta da frente e desembarcou pela porta da 

frente ou traseira sendo identificado como gratuidade (G). (Idoso,  deficientes físico 

e/ou visual); 

XR - Se houver resíduo (no término da viagem), chegada ao ponto de controle, o 

passageiro não desembarcar  na parte dianteira do ônibus o pesquisador deverá 

conversar com o usuário, recolher a senha e marcar com um “R” ( Resíduo ). 

 

 

5.2 O pesquisador da porta traseira e ou central, deverá:  
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• Recolher a senha do passageiro e marcar um “O” (desceu pela porta 

traseira ou central) no ponto referente ao seu desembarque. 

• Caso o passageiro não queira entregar a senha por motivo de não ter 

recebido, recusado ou até jogado fora, o pesquisador irá marcar um “O” 

(desceu pela porta da traseira ou central) no ponto correspondente ao 

desembarque do passageiro. 

• Anotar com “E” (evasão - qualquer usuário que não seja gratuidade, 

que embarque pela porta (traseira ou central) no ponto correspondente ao 

embarque do passageiro entregando a senha e avisando para que o mesmo a 

devolva ao desembarcar. Quando este passageiro desembarcar, o 

pesquisador recolherá a senha e marcará com “O” (desceu pela porta traseira 

ou central) no ponto referente ao desembarque do passageiro. 

• Anotar com “G” (Gratuidade - deficiente que utiliza cadeira de rodas, 

policial) no ponto correspondente ao embarque do passageiro entregando a 

senha e avisando para que o mesmo devolva ao desembarcar. Quando este 

passageiro desembarcar o pesquisador recolherá a senha e marcará com “O” 

(desceu pela porta traseira ou central) no ponto referente ao desembarque do 

passageiro. 

 

Todas as senhas recolhidas deverão ser colocadas dentro do envelope reservado 

para o recolhimento. Ao final da viagem anotar no envelope: 

 

• a hora do término da viagem; 

• valor da catraca final; 

• se houver resíduo na parte traseira do ônibus recolher a senha e 

marcar com um “O” o último ponto do itinerário (PC) como ponto 

desembarque deste usuário. 

 

5.3 Transbordos (OO) 

 

Transbordo é muito comum ocorrer no ponto de controle das linhas. Neste caso 

surge a seguinte situação: 
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• Se a viagem que vai ser pesquisada está recebendo um transbordo no 

PC, o passageiro receberá uma senhas anotada “O (entrou pela porta 

traseira) transbordo no ponto 1, que lhe será entregue pelo pesquisador da 

porta traseira ou central. 

• No momento do desembarque deste passageiro, que deverá ser pela 

porta traseira, o pesquisador recolherá a senha anotando “O” no ponto em 

que desembarcou. 

 

Portanto registros de transbordo a ser marcado na senha é “OO”. Resumindo, o 

pesquisador da porta traseira terá os seguintes casos de marcação de senha 

 

XO – passageiro embarcou (X) pela porta da frente e desembarcou (O) pela porta 

traseira. São os passageiros de catraca, incluindo os gratuitos. 

 

EO – passageiro embarcou pela porta traseira sendo identificado como “Evasão” (E) 

e desembarcou (O) pela porta traseira.  

 

GO – passageiro embarcou pela porta traseira sendo identificado como “Gratuidade” 

(G) e desembarcou (O) pela porta  traseira. São os passageiros com gratuidade na 

porta traseira, (portador de deficiência que utiliza cadeira de rodas, policial). 

 

XR – passageiro embarcou (X) pela porta da frente, continuou dentro do ônibus após 

o término da viagem ou chegada ao PC “Resíduo” (R) considera se que ele 

desembarcou no ponto de controle PC. 

 

Ele poderá ter senhas somente com a marcação do ponto de desembarque (O), 

para os casos onde o usuário não tinha nenhuma senha para ser devolvida. Estas 

senhas deverão ter seus pares identificados com o pesquisador da frente e passado 

a limpo os pontos de embarque e desembarque. 

 

Esta descrição se refere às viagens em que, no ponto de controle, não possuíam 

nenhum passageiro remanescente embarcado, ou seja, ônibus vazio quando os 

pesquisadores se posicionavam para iniciar a viagem. 
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Para os casos em que os pesquisadores, ao se postarem no interior do ônibus, 

depararem com alguns passageiros remanescentes da viagem anterior, alguns 

cuidados deverão ser observados: 

 

a) Passageiros Remanescentes no salão traseiro: 

 

A catraca inicial da nova viagem não admitirá os passageiros remanescentes se eles 

estiverem no salão traseiro do ônibus (pós-roleta), portanto, eles serão computados 

como passageiros transportados assim que receberem a senha com a anotação (R) 

resíduo no ponto de controle (PC) embarque pela porta traseira. 

 

Esta senha deverá ser entregue, ao passageiro residual, pelo pesquisador da porta 

traseira e/ou central, se houver. 

 

No momento do desembarque deste passageiro, o pesquisador da porta traseira 

anotará na senha devolvida “O” desembarque pela porta traseira. Portanto o resíduo 

na porta traseira no início da viagem é marcado “RO”. 

 

b) Passageiros Remanescentes no salão dianteiro: 

 

O pesquisador da porta da frente anotará a catraca inicial e depois entregará a 

senha ao passageiro assinalando (X) no ponto 1. 

 

5.4 Situações atípicas 

 

Durante a realização das pesquisas podem ocorrer situações não programadas. 

Segue abaixo um roteiro de algumas delas com a respectiva solução: 

 

• O ônibus sofreu um acidente, abalroamento ou empecilho que não 

permita na seguir viagem programada, retorna ao PC , cancela esta viagem e 

começa a próxima programada. 

• Mesmo procedimento para as viagem que ocorrerem transbordo (no 

caso do ônibus da frente estragar). 
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• Passageiros que descem ou sobem fora do ponto de embarque e 

desembarque (PED) deverão ser anotados no ponto seguinte. 

 

 

6 PROCESSAMENTO DOS DADOS COLETADOS 

 

6.1 Vistorias dos formulários de campo 

 

O técnico exercendo atividade de processamento dos dados deverá: 

 

• Separar os envelopes dentro de cada caixa Box referente a cada ponto 

de controle e a cada sublinha; 

• Verificar se todos dados do envelope estão preenchidos, como hora de 

Início e término da viagem, valor da catraca inicial e final, nome dos 

pesquisadores; 

• Verificar se foi feita a anotação das horas de passagem pelo corredor. 

 

6.2 Consistências dos dados 

 

Aceitam-se um erro de diferença entre catraca e senhas com marcação XO de até 

5%. Caso ultrapasse este valor e não haja discrepância entre o valor da catraca 

anotada na pesquisa e o valor emitido pela operadora da linha por meio do MCO do 

dia da pesquisa, a viagem é invalidada. 

 

6.3 Tabulação 

 

O técnico exercendo atividade de processamento dos dados deverá: 

 

• Conferir se todos os envelopes contendo senhas estão nas caixas Box 

dos pontos de controles correspondentes ou das sub linhas correspondentes; 

• Verificar se todas as senhas têm duas marcações; 

• Quantificar as senhas de acordo com os códigos: 

 

XO – passageiros na catraca 
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XE – evasão na porta dianteira 

XG – gratuidade na porta dianteira 

XR – resíduo na porta traseira (para efeito de tabulação é considerado como 

pagante) 

EO – evasão na porta traseira 

GO – gratuidade na porta traseira 

OO – embarque no ponto inicial em estações de integração e ponto (para efeito de 

tabulação é considerado como transbordo) 

O número de passageiros que passaram na catraca é igual à diferença entre as 

catracas final e inicial tendo que ser igual ao número de senhas com marcação XO. 

Aceitam-se um erro de diferença entre catraca e senhas com marcação XO de até 

5%. Caso ultrapasse este valor, já deve se fazer uma última conferência da catraca 

comparando-a com a emitida pela empresa operadora da linha por meio do MCO* 

do dia da pesquisa. Caso coincida as catracas a viagem deverá ser realmente 

invalidada. 

 

Após a conferência das senhas deve-se dar um visto guardar as senhas nos 

envelopes e nas caixas Box correspondentes, passando imediatamente para a 

digitação. 

 

• número e nome da linha; 

• sentido; 

• data e dia da semana; 

• código e data do itinerário; 

• hora programada para viagem; 

• ponto de entrada; 

• ponto de saída; 

• total de passageiros; 

• relatório de tempo de duração da viagem por sentido/horário; 

• número e nome da linha; 

• data e dia da semana; 

• código e data do itinerário; 

• sentido; 

• hora programada; 
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• início; 

• término; 

• duração das viagens; 

• relatório de média de duração das viagens nos horários de pico. 

7 RESULTADOS E FORMULÁRIOS 

 

Os relatórios que deverão ser apresentados são: 

 

i) Objetivo e Metodologia da pesquisa; 

ii) Croqui; 

iii) Tabela e Gráfico de flutuação horária; 

iv) Resumo para elaboração de croquis contendo soma algébrica por sentido e 

classificação (adulto, criança e idoso) quando for o caso, no período total 

pesquisado, observações (ocorrências que houve durante a pesquisa ) e se a 

interseção é semaforizada ou não; 

v) Relatório por movimento (sentido de travessia) e classificado, quando for o 

caso, (Adulto, Criança e Idoso) contendo: 

 

- Volume desacumulado e classificado por movimento : em intervalos de 15 

minutos; 

- Volume horário desacumulado e classificado por movimento: Volume horário 

de adulto, criança e idoso; 

- Hora Pico Geral e Volume Hora Pico Adulto e Volume Hora Pico Criança e 

Volume Hora Pico Idoso e Volume; 

- Volume Total no período pesquisado por movimento Classificado adulto, 

criança e idoso; 

- Volume Total de Pedestres. 
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4 VELOCIDADE MÉDIA E VELOCIDADE E RETARDAMENTO DE 

AUTOMÓVEIS POR GPS 

__________________________________________________________________ 

1 OBJETIVO 

 

Fornecer informações sobre o tempo médio necessário para se percorrer uma 

determinada rota. Envolve, além da velocidade média, informações relacionadas à 

localização, duração e motivo de cada parada ou atraso. 

 

2 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Algumas observações devem ser consideradas quanto ao perfil do pesquisador e os 

recursos materiais utilizados, no intuito de minimizar erros e imprevistos, 

fundamentando a coleta resultante em uma aplicação eficiente para a empresa. 

 

2.1 Perfil do Pesquisador 

 

Pesquisador exercendo atividade de coleta de dados: 

• Boa caligrafia alfanumérica; 

• Capacidade de raciocínio lógico e abstrato; 

• Bom nível de atenção concentrada e difusa; 

• Iniciativa; 

• Bom relacionamento interpessoal; 

• Estar ciente do trabalho a ser realizado.  

 

2.2  Recursos Materiais 

 

2.2.1 Uniforme: 

• Crachá de identificação. 

 

2.2.2 Equipamentos básicos: 

• Pranchetas lisas; 

• Aparelho GPS. 
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3 APLICAÇÃO DA PESQUISA 

 

• Análise de desempenho de uma rota, da sua eficiência em fazer passar 

o tráfego: identificação de locais congestionados e seu relacionamento com 

características geométricas e de sinalização; 

• Verificar as impedâncias existentes na rota e verificar a possibilidade  

de eliminação das mesmas diminuindo o tempo de percurso e aumento da 

velocidade média; 

• Avaliação do impacto de alterações de uma rota, através dos estudos 

do tipo "antes e depois"; 

• Estudos de capacidade e nível de serviço das rotas, com o objetivo de 

estabelecer valores-padrão característicos do sistema analisado; 

• Levantamento dos tempos de percurso nos limites do sistema, para 

uso nos modelos de distribuição e atribuição de tráfego. 

 

4  AMOSTRAGEM 

 

A amostra mínima depende da variância da população analisada e do erro 

admissível na estimativa da média. Entretanto, basicamente, deverá ser realizada 

pelo menos uma viagem nas faixas de 06h, 07h, 08h (período da manhã) e nas 

faixas de 16h, 17h e 18h (período da tarde). 

 

5 PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO 

 

O planejamento é essencial para que a pesquisa ocorra de forma eficiente. Para isso 

é necessário programar visita em campo, dimensionamento da equipe e o 

treinamento da equipe. 

 

5.1 Extensão da via 

 

Recomenda-se realizar a medição da extensão da via in loco ou via internet para 

conhecimento prévio do local. Além disso, recomenda-se utilização de aplicativos de 
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tempo de deslocamento para verificar o tempo de percurso de cada rota em cada 

faixa horária.   

 

5.2 Agendamento da pesquisa 

 

Salienta-se que é imprescindível a não programação de pesquisas em dias que 

antecedem ou sucedem feriados e finais de semana. Além disso, não poderá ser 

realizada pesquisa caso no local da área de estudo haja festas e eventos que 

possam modificar a características do comportamento dos pedestres.   

 

5.3 Preenchimento do formulário de descrição da rota  

 

Após definido o início e término de cada trecho, o pesquisador preencherá um 

rascunho com a descrição da rota e repassará para ser digitado, em um formato já 

determinado. 

 

5.4 Dimensionamento da equipe 

 

Considerando o número de viagens, o horário e o tempo de execução de cada rota, 

é que se dimensionará a equipe. 

 

Serão necessários dois pesquisadores para cada veículo, o primeiro marcará as 

impedâncias da via e o outro se responsabilizará por manusear o GPS. 

 

É também importante que o motorista seja bem treinado para execução da pesquisa. 

 

5.5 Treinamento 

 

O pesquisador deverá: 

 

• Estar ciente quais são os objetivos da pesquisa; 

• Dominar a metodologia de execução da pesquisa; 

• Saber manusear corretamente o GPS e o preenchimento correto do 

formulário; 
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• Estar ciente da importância de se ter confiabilidade nos dados e do 

custo de ter que refazer uma pesquisa; 

• Deverá ser orientado quanto a função que exercerá na pesquisa; 

• Preencher o formulário com: 

a) Data e dia da pesquisa; 

b) Hora de início da viagem; 

c) Nome legível; 

d) Nome da rota; 

e) Hora de Início da viagem; 

f) Data e dia da pesquisa; 

g) Tempo (condições climáticas); 

h) Tempo de retardamento e Código de ocorrência em cada trecho; 

i) Tipo de veículo (automóvel ou ônibus); 

 

O conceito de retardamento deverá estar claro como a desaceleração do veículo, 

que pode em seguida parar ou acelerar novamente, dependendo das causas da 

desaceleração que poderão ser: congestionamento, policial, obras, veículo avariado, 

acidentes e outros. 

 

5.6 Preparação do material da pesquisa de campo 

 

5.6.1 Recursos Materiais: 

  

• Um veículo por sentido da via 

• Formulário de campo com descrição da rota por veículo; 

• 02  GPS por veículo; 

• 01 carregador veicular para GPS em cada veículo; 

• Envelope pardo tamanho ofício; 

• Caneta. 

 

 

5.6.2 Preparação do material da pesquisa de campo:  

 

De posse da ordem de serviço, o responsável deverá separar o formulário de campo 

com a rota e o registro de impedâncias, envelope A4, caneta e dois GPS por veículo. 

 



35 
 

Figura 1: Formulário de campo para Velocidade Média e Velocidade e 

Retardamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: GEPIN / 2015 

Figura 2: Aparelho GPS para pesquisa 

 

 

 

 

 

 

FONTE: GEPIN / 2015 

 

6 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

 

Os aparelhos GPS deverão estar carregados, com bateria 100%, e, além disso, os 

pesquisadores deverão assegurar que há no veículo carregador portátil compatível 

com o aparelho. 
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De posse dos 02 GPS (por veículo) e formulário de Pesquisa de Velocidade e 

Retardamento, os pesquisadores deverão sentar no banco de trás do veículo. Um 

pesquisador se responsabilizará por anotar as impedâncias no formulário e o outro 

manuseará o GPS. 

 

Para realização, os pesquisadores deverão chegar 30 min. antes do início da 

pesquisa nas rotas a serem pesquisadas. Por exemplo, quando a via for de sentido 

duplo, um veículo, com dois pesquisadores, dois aparelhos GPS, um carregador 

portátil e com um formulário deverá se posicionar no início da rota sentido 

bairro/centro, outro veículo com dois pesquisadores, dois aparelhos GPS, um 

carregador portátil e com um formulário deverá se posicionar no início da rota 

sentido centro/bairro e às 06 horas deverão iniciar os trajetos nos dois sentidos.  

 

É preciso a realização de no mínimo uma viagem válida, por sentido, nas faixas de 

06h, 07h, 08h, 16h, 17h, e 18 horas. Entende-se por viagem válida aquela que não 

teve impedância que ocasionou a parada completa (0 km/h) do veículo por mais de 

15 minutos. 

 

O pesquisador que ficar responsável pelo formulário, deverá anotar toda impedância 

do trajeto, conforme código da planilha. Colocando o horário inicial e o horário final 

do evento. 

 

Para manusear o GPS os pesquisadores deverão seguir os seguintes passos: 

 

 

 

ORIENTAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO GPS GARMIN MONTANA 650 

 

Configuração necessária para a primeira vez que for utilizar GPS: 

a) Ir em Menu / Configuração / Sistema: Configurar Idioma de texto e idioma de 

voz para português. 
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b) Ir para Menu e acessar Alterar Perfil e Escolher a opção Automóvel. 

 

c) Ir em Menu / Configuração / Apresentar: Configura Tempo da retroilumin.: 

Ficar Ligado; 

   

 

 

 

 

 

 

 

d) Ir em Menu / Configuração / Trajetos 

 

   

 

 

 

 

 

 

Em Trajetos configurar Método de Configuração como “Hora” e intervalo de 

“00:00:01”; 

 

ORIENTAÇÕES PARA REGISTRO DE TRAJETOS 

 

a) Ligar o GPS um pouco antes de iniciar a viagem para o aparelho iniciar a 

comunicação com satélites de GPS. 
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b) No momento de iniciar a Rota (no local definido como início da rota) acessar a 

área de trabalho e ir em “Comp. De Viagem” (computador de viagem) , acessar o 

menu no rodapé da tela (ícone com três barras paralelas), clicar em “Repor”, e 

Repor dados de Viagem – Cronóm, médias, etc., após clicar confirmar a opção 

“Repor”. Anotar na Prancheta horário de início. 

  

 

 

 

 

 

 

c) Durante a viagem é recomendado acompanhar os registros na tela principal 

de Comp. De Viagem, na prancheta anotar horário de início de Viagem, horário do 

fim da viagem, e eventualmente registrar na prancheta situações atípicas que 

refletem na condição de trânsito, com batidas. 

 

d) No momento de finalizar a Rota acessar (no local definido como fim da rota) 

seguir o mesmo procedimento  do início da rota: acessar a área de trabalho e ir em 

“Comp. De Viagem” (computador de viagem), acessar o menu no rodapé da tela 

(ícone com três barras paralelas), clicar em “Repor”, e Repor dados de Viagem – 

Cronóm, médias, etc., após clicar confirmar a opção “Repor”. Anotar na Prancheta 

horário do fim da rota. 

 

Caso for realizar uma nova rota em seguida refazer o mesmo ciclo. Ao finalizar o 

serviço, no retorno para escritório salvar seguir os seguintes passos: 

 

Menu / Gestor de Trajeto / Trajeto Atual / Guardar Trajeto (O Próprio GPS sugere 

nome para o Trajeto com Hora e data que está sendo salvo). Após salvar o GPS 

pergunta se pode limpar dados do trajeto atual. O procedimento correto é aceitar 

clicando em Clear, os dados serão salvos na pasta arquivos do GPS e a memória 

temporária será adequadamente esvaziada para a próxima utilização. 
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7 PROCESSAMENTO DOS DADOS COLETADOS 

 

7.1 Criação e organização das pastas para o armazenamento dos arquivos 

 

a) Crie uma pasta no computador como “Pesquisa GPS”. 

 a.1) Dentro de “Pesquisa GPS”, crie pastas para distinguir os dados, como 

por exemplo: “Arquivos GPX”, “Rotas”, ”Planilha Cálculos” ou como desejar nomear. 

 a.2) Colocar a MATRIZ da planilha, dentro da pasta “Rotas”. 

 

7.2 Extração dos dados do Garmin Montana 650 

 

a) Conecte o aparelho no computador. 

b) Clique no dispositivo “Garmin Montana 650”. 

c) Siga os seguintes passos: Garmin > GPX > Current/ Archive. 

d) Recorte os arquivos, e cole na pasta “Arquivo GPX”. 
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7.3  Abrindo os arquivos GPX com o programa MapSource 

 

a) Abra o programa “MapSource”, clique na opção “Arquivo” e em seguida em 

“Abrir”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Após clicar em “Abrir” aparecerá uma janela e procure por onde você colocou 

os Arquivos GPX. 
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c) Em seguida aparecerá o arquivo escolhido como na aba “Pista”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 Seleção dos dados para a planilha de cálculos 

 

a) Depois de feito os passos anteriores, e o arquivo aparecer como “Pista” como 

na imagem acima, dê um clique duplo para abrir os dados que foram coletados. 
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b) Selecione todos os dados e copie; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5 Gerando o resultado com a “Planilha Cálculos”  

 

a) Vá à pasta que você renomeou para armazenar as rotas. 
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b) Após localizar a pasta, faça uma cópia da matriz e renomeie. 

 
c) Abra a planilha renomeada, cole os dados na aba “Dados Originais”. 
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d) Vá à aba resultados, e veja se os dados aparecerem no gráfico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Preencha o cabeçalho de acordo com o que se pede e salve. 
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Após fazer o passo a passo com todos os dados do GPS e gerar o resultado das 

viagens, faremos uma seleção para o resultado final. 

 

Na pasta “Pesquisa GPS”, crie uma subpasta para o resultado final com o nome de 

livre escolha. 

 

f) Coloque a matriz dentro da pasta. 

g) Encontre a pasta onde estão as rotas que fizemos no tutorial anterior e 

escolha no mínimo quatro para o resultado final. 

h) Depois de feita a seleção das rotas, abra a mesma e vá à aba nos 

“Resultados”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Antes de copiar as informações que estão destacadas acima, volte na sua 

pasta que serão armazenadas os resultados finais, faça cópia da matriz e 

renomeie conforme for melhor para identificar. 

 

 

j) Feito isso, copie os dados que estão em vermelho como na imagem. 
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l) Cole os dados na planilha resultados finais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m) Faça o mesmo com todas as rotas escolhidas. 

n) Confira os resultados. 
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7.6 Reunião e condensação do material 

 

O solicitante poderá gerar os relatórios que tenha interesse na sua própria gerência. 

 

8 RESULTADOS 

 

O arquivo a ser entregue deverá possuir: 

 

i) Planilha com os dados calculados; 

ii) Arquivo GPX; 

iii) Relatório Técnico de Pesquisa (RTP) com gráficos e tabelas gerados, sendo 

uma via impressa e outra digital; 

iv) Relatório de Acompanhamento de Pesquisa (RAP), com o acompanhamento 

da pesquisa pelo Técnico de Transporte e Trânsito da BHTRANS. 

v) Localização georreferenciada da rota. 
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5 CONTAGEM CLASSIFICADA DE VEÍCULOS – CCV 

___________________________________________________________ 

1 OBJETIVO 

 

Esta pesquisa possibilita a determinar o número de veículos que passam por uma 

seção ou interseção de vias em um período de tempo prefixado, classificados por 

categorias (ônibus, carro, moto, caminhão), sentido e direção. 

 

2 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Algumas observações devem ser consideradas quanto ao perfil do pesquisador e os 

recursos materiais utilizados, no intuito de minimizar erros e imprevistos, 

fundamentando a coleta resultante em uma aplicação eficiente para a empresa. 

 

2.1 Recursos materiais 

 

Equipamentos básicos: 

• Pranchetas lisas; 

• Pranchetas com contadores mecânicos; 

• Bancos dobráveis; 

• Canetas. 

 

2.2. Uniforme 

 

Na execução das atividades, os pesquisadores devem estar uniformizados com 

colete com faixas reflexivas e texto com os dizeres: “Pesquisa BHTRANS”. 

 

3 APLICAÇÃO DA PESQUISA 

 

• Estudos de capacidade* de vias, projetos geométricos, controle de 

tráfego; 
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• Análise dos dispositivos de controle necessários a uma dada 

interseção ou trecho de via, como no caso de implantação de semáforo, 

rotatórias* e lombadas eletrônicas; 

• Classificação de vias segundo a função (local, coletora, arterial*etc.); 

• Auxiliar na metodologia para classificação de pontos críticos de 

acidentes; 

• Estimar a receita para implantação de pedágios e/ou controle de 

acesso; 

• Estudar tendências de volume de tráfego, variações sazonais*, diárias* 

e série histórica*; 

• Fornecer insumos para a definição ou avaliação de desempenho do 

plano de circulação viária; 

• Fornecer dados para a definição dos tempos de ciclos de um semáforo 

em questão. 

 

4  AMOSTRAGEM 

 

As pesquisas serão realizadas no período de 06h30min. ás 20h30min. de forma 

ininterrupta, entretanto conforme as orientações do requerente este horário poderá 

ser adequado.   

 

5 PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO 

 

O planejamento é essencial para que a pesquisa ocorra de forma eficiente. Para isso 

é necessário programar visita em campo, dimensionamento da equipe e o 

treinamento da equipe. 

 

5.1 Visita técnica em campo 

 

O técnico deverá ir ao campo para fazer levantamentos e/ou reconhecimento do 

local, pois além de estar ciente das “atuais” características operacionais da via, ele 

também poderá avaliar questões como segurança para os pesquisadores, existência 

de desvios operacionais, obras e outros empecilhos para a realização da pesquisa. 

 



50 
 

5.2 Agendamento da pesquisa 

 

Salienta-se que é imprescindível a não programação de pesquisas em dias que 

antecedem ou sucedem feriados e finais de semana. Além disso, não poderá ser 

realizada pesquisa caso no local da área de estudo haja festas e eventos que 

possam modificar a características do comportamento dos pedestres.   

 

5.3 Dimensionamento da equipe e metodologia de execução 

 

De posse do levantamento de campo da interseção ou trecho a ser pesquisado, que 

já considera o número de movimentos e o grau de dificuldade de cada movimento, 

se dimensiona a equipe.  

 

5.4 Dimensionamento dos movimentos 

 

Para facilitar o dimensionamento de pessoal e execução da ordem de serviço, 

devem-se agrupar os movimentos conforme os parâmetros de avaliação descritos 

abaixo: 

• Estar atento ao volume de veículos que ocorre em cada movimento e 

no caso de existência  de algum movimento com grande fluxo de determinada 

categoria de veículos; por exemplo, ônibus, este movimento poderá ser 

dividido com outros pesquisadores; um pesquisador conta somente ônibus e o 

outro conta automóveis e caminhões; 

• O número máximo aconselhável de faixas de tráfego sob a 

responsabilidade de um pesquisador é três. 

• Não colocar movimentos de sentidos opostos para um mesmo 

pesquisador contar. 

 

5.5 Treinamento da equipe 

 

Todo pesquisador que exercer atividade de coleta de dados deverá: 

• Estar ciente dos objetivos da pesquisa; 

• Executar croqui; 

• Manusear corretamente o contador; 
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• Preencher o formulário contagem classificada de veículos; 

• Se posicionar em local de boa visibilidade do movimento a ser 

pesquisado; 

• Anotar todos os problemas que houver em campo como 

congestionamento, acidentes, chuva forte, obras e outros imprevistos 

indicando o horário de início e término da ocorrência; 

 

5.6 Preparação do material de campo 

 

5.6.1 Recursos materiais 

 

• Formulário: Levantamento em Campo de Contagens Classificadas com 

o cabeçalho previamente preenchido; 

• Formulário: Contagem classificada de veículos; 

• Pranchetas com contadores  

• Bancos dobráveis; 

• Envelope pardo tamanho ofício. 

 

5.6.2 Preparação do material para execução da pesquisa de 

campo 

 

• De posse da ordem de serviço e do levantamento feito em campo, o 

responsável verificará quais locais que estão programados para realização da 

pesquisa, preenchem o cabeçalho do formulário, exceto nome do pesquisador 

e clima.  

• Anexa o croqui de acordo com o levantamento de campo, 

considerando o número de movimentos para cada pesquisador. 

• Depois de realizada esta etapa ele preencherá o envelope pardo com o 

nome do local a ser pesquisado, a data da execução da pesquisa e quantas 

pranchetas com quantos contadores serão utilizadas na pesquisa. 
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6 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

 

Os pesquisadores, devidamente uniformizados, devem ficar postados ao lado da via 

em situação de boa visibilidade e segurança. Munidos de prancheta com contadores 

fixados e formulário para anotação contendo o croqui do local com os movimentos 

que irão ser pesquisados. 

 

A transcrição dos dados dos contadores para o formulário de pesquisa precisa ser 

feita rigorosamente nas horas pré-determinadas, de 15 em 15 minutos, para 

possibilitar a análise da flutuação da demanda. 

 

É fundamental  a anotação da hora de início e do término de quaisquer eventos que 

possam influir nos resultados da pesquisa como acidentes, obras, afundamento de 

pista, congestionamentos e outros; caso não forem devidamente anotados, farão 

com que o fluxo medido na seção de pesquisa seja menor do que realmente é, ou 

seja, ele não refletirá a demanda e sim a capacidade da seção nas condições 

predominantes. 

 

7 PROCESSAMENTO DOS DADOS COLETADOS 

 

7.1 Vistoria dos formulários de campo 

 

O analista/técnico responsável receberá a pesquisa, verificando se todos os dados 

estão preenchidos. No caso de alguma ocorrência, como falta de preenchimento de 

algum campo, como data, ele solucionará o problema, caso falte algum dado de 

coleta, ele analisará se comprometerá a pesquisa, caso seja negativo, ele passará 

este material para ser digitada, caso positivo, a pesquisa deverá se refeita. 

 

7.2 Cálculos estatísticos 

 

O FATOR DE PICO HORÁRIO É DADO POR:  
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FPH= VOL.TOTAL.HORA 

                 4 X V15 

 

Onde VT= Volume total da hora analisada 

V15 max = volume máximo do intervalo de 15 minutos dentro da hora analisada 

 

Os índices de equivalência utilizados em relação ao veículo de passeio 

“Unidade Veículo Padrão (U.V.P.)” são:  

• automóvel = 1,00; 

• ônibus convencional =2,25; 

• ônibus articulado = 2,75 

• caminhão = 2,00  

•  moto= 0,50. 

 

8 RESULTADOS E MODELO DE FORMULÁRIO DE PESQUISA 

 

Os seguintes resultados deverão ser apresentados em Relatório Técnico de 

Pesquisa (RTP): 

 

• Objetivo e Metodologia da pesquisa; 

• Croqui; 

• Tabela e Gráfico de flutuação horária do volume total da interseção; 

• Tabela e Gráfico de flutuação horária do volume total da interseção; 

• Volume horário de auto, ônibus e caminhão da interseção por 

aproximação e em UVP; 

• Volume desacumulado por movimento: em intervalos de 15 em 15 

minutos de auto, ônibus, caminhão e moto; volume horário de auto, ônibus, 

caminhão e moto, desacumulado em UVP; 

• Hora Pico Geral e Volume; 

• Hora Pico Auto e Volume; 

• Hora Pico ônibus e Volume; 

• Hora Pico ônibus articulado e volume; 

• Hora Pico caminhão e Volume; 
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• Hora Pico moto e Volume 

• Fator Hora Pico por Movimento 

MODELO DE FORMULÁRIO DE PESQUISA 

  

LOCAL: 

Movimento Movimento Movimento Movimento Movimento

AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO

14:45

ÔNIBUS

15:45

ÔNIBUS

16:45

ÔNIBUS

17:45

ÔNIBUS

18:45

ÔNIBUS

ÔNIBUS ARTICULADO ÔNIBUS ARTICULADO ÔNIBUS ARTICULADO ÔNIBUS ARTICULADO ÔNIBUS ARTICULADO

CAMINHÃO CAMINHÃO CAMINHÃO CAMINHÃO CAMINHÃO

MOTO MOTO MOTO MOTO MOTO

AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO

15:00

ÔNIBUS

16:00

ÔNIBUS

17:00

ÔNIBUS

18:00

ÔNIBUS

19:00

ÔNIBUS

ÔNIBUS ARTICULADO ÔNIBUS ARTICULADO ÔNIBUS ARTICULADO ÔNIBUS ARTICULADO ÔNIBUS ARTICULADO

CAMINHÃO CAMINHÃO CAMINHÃO CAMINHÃO CAMINHÃO

MOTO MOTO MOTO MOTO MOTO

AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO

15:15

ÔNIBUS

16:15

ÔNIBUS

17:15

ÔNIBUS

18:15

ÔNIBUS

19:15

ÔNIBUS

ÔNIBUS ARTICULADO ÔNIBUS ARTICULADO ÔNIBUS ARTICULADO ÔNIBUS ARTICULADO ÔNIBUS ARTICULADO

CAMINHÃO CAMINHÃO CAMINHÃO CAMINHÃO CAMINHÃO

MOTO MOTO MOTO MOTO MOTO

AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO

15:30

ÔNIBUS

16:30

ÔNIBUS

17:30

ÔNIBUS

18:30

ÔNIBUS

19:30

ÔNIBUS

ÔNIBUS ARTICULADO ÔNIBUS ARTICULADO ÔNIBUS ARTICULADO ÔNIBUS ARTICULADO ÔNIBUS ARTICULADO

CAMINHÃO CAMINHÃO CAMINHÃO CAMINHÃO CAMINHÃO

MOTO MOTO MOTO MOTO MOTO

PESQUISADOR:

RESERVA:

OBS:

Hora Hora Hora Hora Hora

TARDE

CONTAGEM CLASSIFICADA DE VEÍCULOS

DATA DIA DA SEMANA REGIONAL TEMPO  (   ) BOM                                        (   ) 

INSTÁVEL                                                                                                     

(   ) CHUVOSO
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6 MOVIMENTAÇÃO DO PONTO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE 

DE PASSAGEIROS E TEMPO DE OPERAÇÃO 

___________________________________________________________________ 

1 OBJETIVO 

 

Esta pesquisa possibilita saber a movimentação do PED4, ou seja, permite coletar o 

número de passageiros que embarcam ou desembargam em cada linha, em 

determinado PED, além disso, possibilita coletar o tempo gasto de cada veículo 

nessa operação. 

 

2 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Algumas observações devem ser consideradas quanto ao perfil do pesquisador e os 

recursos materiais utilizados, no intuito de minimizar erros e imprevistos, 

fundamentando a coleta resultante em uma aplicação eficiente para a empresa. 

 

2.1 Recursos materiais 

 

Equipamentos básicos: 

 prancheta lisa; 

 prancheta com contador mecânico se for necessário caso a quantidade de 

embarque seja muito grande criando algum tumulto; 

 relógio, celular ou similares e cronômetro.  

 

2.2. Uniforme 

 

Na execução das atividades, os pesquisadores devem estar uniformizados com 

colete com faixas reflexivas e texto com os dizeres: “Pesquisa BHTRANS”. 

 

3 APLICAÇÃO DA PESQUISA 

 

                                            
4
 PED – Ponto de Embarque e Desembarque 
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A pesquisa de Movimentação de Embarque e Desembarque de Passageiros e 

Tempo de Operação possibilita avaliar as condições dos PED´s quanto ao 

rendimento5, verificando quantos veículos param simultaneamente, analisando o 

número de passageiros que embarcam e desembarcam no PED dentro de uma faixa 

horária, verificando o tempo de ocupação por veículo em cada vaga, possibilita, 

além disso, observar o nível de saturação do PED. Com tais dados, a pesquisa 

possibilita subsidiar a reespecificação de PED, como recálculo da área necessária 

para o embarque, bem como adequações relativas as linhas que param em cada 

PED.  

 

4  AMOSTRAGEM 

 

A amostragem será de forma global, cujo objetivo é coletar todos os veículos que 

passaram no PED de estudo. Além disso, será em locais previamente selecionados, 

nos picos manhã, entre as 06h e as 09 h, e tarde, entre 16h e as 19 h, nos dias úteis 

de segunda a sexta feira. 

 

5 PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO 

 

O planejamento é essencial para que a pesquisa ocorra de forma eficiente. Para isso 

é necessário programar visita em campo, dimensionamento da equipe e o 

treinamento da equipe. 

 

5.1 Visita técnica em campo 

 

É importante a observação de campo em no mínimo um dia típico no horário de pico 

para caracterização da pesquisa. Nessa visita técnica, o responsável pela análise 

deverá atentar-se para os seguintes questionamentos: 

 

 No PED há formação de fila? 

 Os passageiros ficam mais concentrados ou dispersos ao longo da área de 

embarque do PED? 

                                            
5
 Rendimento (RD) é a vaga ocupada por cada veículo 
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 Os passageiros extrapolam a área de embarque permanecendo na pista de 

rolamento? 

 Existe abrigo para ônibus? 

 A linha opera no PED para embarque e desembarque ou só apenas 1 das 

operações? 

 A operação ocorre irregularmente, ou seja, ônibus parado fora do ponto ou 

em fila dupla? 

 Ocorre comboio? 

 Foi verificado as películas informativas contendo o número da linha que opera 

no PED? 

 Qual o numero de PED no quarteirão? 

 

Esse questionamento faz parte de um check-list que possibilita evitar problemas 

durante a realização da pesquisa.  

 

5.2 Agendamento da pesquisa 

 

Salienta-se que é imprescindível a não programação de pesquisas em dias que 

antecedem ou sucedem feriados e finais de semana. Além disso, não poderá ser 

realizada pesquisa caso no local da área de estudo haja festas e eventos que 

possam modificar a característica do sistema de transporte público.   

 

Além disso, recomenda-se checar se há alguma previsão de desvio operacional de 

linhas na data definida para pesquisa. 

 

5.3 Dimensionamento da equipe e metodologia de execução 

 

O número de pesquisadores será determinado a partir dos seguintes parâmetros: 

 

i) cada PED, considerar o rendimento de dois veículos de forma simultânea; 

ii) considerar pesquisar de forma simultânea até dois PED´s em um espaço 

de até 300m; dessa forma, cada Unidade Padrão de Pesquisa (UPP) 

deverá ser considerada como 2 PED´s e 2 vagas (rendimento). 
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Para cada vaga é necessário dois pesquisadores, levando em consideração que 

cada UPP possui 4 vagas (2 PED´s com 2 vagas) é preciso 8 pesquisadores para 

realização da pesquisa. Além disso, é imprescindível que haja uma dupla reserva de 

pesquisadores, somando dessa forma 10 pesquisadores por UPP. 

 

Os pesquisadores deverão formar duplas ao longo dos PED´s, permanecendo cada 

dupla em espaço que opere um veículo, com a denominação Pesquisador A e B.  

 

O Pesquisador A será responsável por: 

 

i) anotar horário de chegada do veículo que será repassado pelo 

Pesquisador B; 

ii) anotar nº de ordem do veículo; 

iii) anotar nº da linha do veículo; 

iv) anotar nº de passageiros que embarcaram e desembarcaram;  

v) anotar o tempo que o veículo permaneceu na vaga com as portas abertas 

que será repassado pelo Pesquisador B. 

 

O Pesquisador B será responsável por: 

 

i)  manusear o cronômetro e verificar o tempo que o veículo permaneceu na 

vaga com as portas abertas e repassar para o Pesquisador A; 

ii)  verificar o horário que o veículo parou no PED e repassar para o Pesquisador 

A.   

 

6 ANÁLISES E RESULTADOS 

 

A BHTRANS adota, para análise desta pesquisa, o software estatístico SPSS versão 

12.0. Esse programa apresenta as seguintes tabelas: 

 

i) quantificação horária de embarques e desembarques de cada linha que parou 

em 1 PED; 

ii) frequência horária das linhas que não tiveram embarque e desembarque no 

PED. 
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Além disso, em planilhas do Excel possibilita o cálculo da área necessária para 

embarque para cada linha que opera em um PED e o grau de saturação.  
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 7 OCUPAÇÃO VISUAL DE PASSAGEIROS E DEMANDA REPRIMIDA 

___________________________________________________________________ 

1 OBJETIVO 

 

Esta pesquisa possibilita o levantamento da ocupação do veículo, por meio da 

estimativa visual do número de passageiros no seu interior, com base em gabaritos 

para registro visual de carregamento, em pontos preestabelecidos de uma via, por 

um determinado período de tempo, e possibilita quantificar demanda reprimida ou 

não. 

 

2 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Algumas observações devem ser consideradas quanto ao perfil do pesquisador e os 

recursos materiais utilizados, no intuito de minimizar erros e imprevistos, 

fundamentando a coleta resultante em uma aplicação eficiente para a empresa. 

 

2.1 Perfil do pesquisador 

 

• Boa caligrafia alfanumérica; 

• Capacidade de raciocínio lógico e abstrato; 

• Raciocínio espacial; 

• Bom nível de atenção concentrada e difusa; 

• Iniciativa; 

• Estar ciente do trabalho a ser realizado. 

 

2.2 Recursos materiais 

 

Equipamentos básicos: 

 Pranchetas lisas; 

 Gabaritos 

 Bancos dobráveis; 

 Relógio, celulares ou similares. 

 

2.3 Uniforme 
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Na execução das atividades, os pesquisadores devem estar uniformizados com 

colete com faixas reflexivas e texto com os dizeres: “Pesquisa BHTRANS”. 

 

3 APLICAÇÃO DA PESQUISA 

 

• Estimar e/ou avaliar o nível de serviço da linha pesquisada; 

• Permitir avaliar se a frequência de viagens da linha analisada atende a 

demanda solicitada; 

• Eliminar pontos de embarque e desembarque e ou redimensionamento 

desses; 

• Auxiliar no processo de modelagem de viagens e de sua atribuição à 

rede viária existente; 

• Permitir a decisão de priorização dos recursos disponíveis uma vez que 

identifica os locais que transportam mais pessoas; 

• Permitir quantificar, se a pesquisa for realizada em ponto de embarque 

e desembarque, o número de passageiros que tentam embarcar e não o 

conseguem, por linha, a cada passagem de um veículo de transporte coletivo; 

que é definido como demanda reprimida no ponto; 

• Estimar o nível de serviço da linha naquele ponto no período 

pesquisado; 

• Aferir índice de rotatividade; 

• Avaliar o cumprimento do quadro de horário; 

• Apresentar a flutuação do índice de ocupação, no local pesquisado, no 

tempo (hora-a-hora) , no espaço (via-a-via) na região etc.; 

• Aferição aproximada das informações contidas no Mapa de Controle 

Operacional (M.C.O); 

• Avaliação do volume de passageiros que passam por um determinado 

corredor ou ponto num intervalo de tempo. 
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4  AMOSTRAGEM 

 

A pesquisa, de forma geral, será em locais previamente selecionados, nos picos 

manhã, entre as 06h e as 09h, e tarde, entre 16h e as 19 h, nos dias úteis de 

segunda a sexta feira. No entanto, conforme solicitação do requerente o horário e o 

dia poderão ser ajustados. 

 

5 PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO 

 

O planejamento é essencial para que a pesquisa ocorra de forma eficiente. Para isso 

é necessário programar visita em campo, dimensionamento da equipe e o 

treinamento da equipe. 

 

5.1 Visita técnica em campo 

 

O técnico deverá ir a campo para verificar as condições do trecho e/ou do PED a ser 

pesquisado, assim evitará possíveis surpresas que poderão interferir na coleta dos 

dados. 

 

5.2 Agendamento da pesquisa 

 

Salienta-se que é imprescindível a não programação de pesquisas em dias que 

antecedem ou sucedem feriados e finais de semana. Além disso, não poderá ser 

realizada pesquisa caso no local da área de estudo haja festas e eventos que 

possam modificar a características do comportamento dos pedestres.   

 

5.3 Dimensionamento da equipe e metodologia de execução 

 

O número de pesquisadores vai depender da quantidade de linhas e sua frequência. 

Caso seja, apenas uma linha a ser pesquisada, apenas um pesquisador é suficiente 

no ponto de embarque e desembarque ou trecho; mas se no mesmo ponto ou trecho 

houver várias linhas será necessário aumentar o número de pesquisadores. 

 



63 
 

Este critério deverá ser analisado pelo técnico após vistoria em campo; ao conhecer  

o número de linhas que param no PED ou que passa pelo trecho pesquisado,  

determinando a quantidade de pesquisadores necessários. 

 

5.4 Treinamento da equipe 

 

O pesquisador deverá: 

•  Estar ciente quais é os objetivos da pesquisa; 

•  Dominar a metodologia de execução da pesquisa; 

•  Preencher corretamente o gabarito; 

•  Ser orientado quanto á posição que ficará na calçada; 

•  Como preencher os gabaritos. 

 

5.5 Preparação do material de campo 

 

Os seguintes materiais são imprescindíveis para a realização da pesquisa: 

• Canetas; 

• Formulários dos gabaritos 

• Prancheta lisa. 

 

6 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

 

O método utilizado para coleta de dados é o de observação visual da ocupação de 

passageiros por ônibus quando da sua passagem pelo ponto analisado. Para facilitar 

a observação, o formulário de campo possui gabarito para registro visual de 

carregamento, contendo desenhos que representam a situação observada no 

momento de passagem do ônibus no ponto de embarque D) ou trecho da via. 

 

O pesquisador exercendo função de coleta de dados ficará postado na calçada junto 

ao ponto de embarque e desembarque ou a algum trecho do itinerário previamente 

determinado e anotará o código de ocupação correspondente a situação na 

passagem do ônibus, de acordo com o gabarito para registro visual. 

 

Os códigos de ocupação são: 
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• Cód. A- Nenhum em pé visualizado; 

• Cód. B- Até um passageiro em pé visualizado por vão de portas ou 

janelas; 

• Cód. C- Até dois passageiros em pé visualizados por vão de janelas e 

até três através das portas; 

• Cód. D- Até quatro passageiros visualizados por vãos de janelas e até 

5 por vãos de portas; 

• Cód. E- Cinco ou mais passageiros visualizados por vão de janelas e 6 

ou mais através das portas. 

 

Imediatamente após deverá anotar: 

 

• O horário de passagem do ônibus pelo trecho ou PED a ser 

pesquisado; 

• O número da linha; 

• O tipo de ônibus: (P) Padron   (M) Micro-ônibus  (A) Articulado   (MM) 

Micro Metropolitano 

• O número do veículo. 

 

7 PROCESSAMENTO DOS DADOS COLETADOS 

 

7.1 Vistoria dos formulários 

 

O técnico exercendo atividade de processamento de pesquisa receberá a pesquisa 

verificando se todos os dados estão preenchidos. No caso de alguma ocorrência, 

como falta de preenchimento de algum campo, ele reportará ao técnico responsável 

que após solucionar o problema passará este material para ser digitado.  

 

O analista/técnico responsável receberá a pesquisa, verificando se todos os dados 

estão preenchidos. No caso de alguma ocorrência, como falta de preenchimento de 

algum campo, como data, ele solucionará o problema, caso falte algum dado de 

coleta, ele analisará se comprometerá a pesquisa, caso seja negativo, ele passará 

este material para ser digitado, caso positivo, a pesquisa deverá se refeita. 
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7.2 Consistências dos dados 

 

Feita a digitação, o técnico exercendo atividade de processamento de pesquisa fará 

uma triagem nos relatórios e caso encontre erros, como valores discrepantes, datas, 

nome de logradouro, referência e outros, a pesquisa retornará para digitação com a 

indicação precisa dos locais onde se torna necessário à correção. 

 

7.3 Tabulação 

 

Como esta pesquisa não necessita passar pela fase de tabulação, os dados são 

diretamente digitados numa planilha de Excel que contém as colunas informativas 

de: horário, linha, número do veículo, código de ocupação e se houve demanda 

reprimida ou não. 

 

7.4 Reuniões condensação do material  

 

Após lançamento dos dados, os mesmos são filtrados por nível de serviço (código 

de ocupação) por horário e por linha, gerando um relatório contendo uma tabela e 

seu respectivo gráfico. Tal tabela apresenta o nível de serviço para cada hora de 

passagem do ônibus no PED e/ou num determinado trecho acompanhada do 

número da linha pesquisada. 

 

8  RESULTADOS 

 

8.1 Relatórios apresentados no Relatório Técnico de Pesquisa 

(RTP) 

 

• Planilha contendo o nível de serviço por linha e o horário de passagem 

pelo PED e/ou trecho; 

• Gráfico de Ocupação Visual no PED Horário X Nível de Serviço X 

Linhas; 

• Gráfico de Ocupação Visual da Linha Horário X Nível de Serviço 
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8.2 Anexos 

 

8.2.1 Estudo sobre o gabarito da Pesquisa de Ocupação Visual 

ônibus Considerações e Justificativa 

 

Neste tipo de pesquisa é usado um formulário que contém gabarito com desenhos 

mostrando cada situação de carregamento do ônibus pesquisado. 

 

Estes gabaritos possuem para cada situação um código de ocupação seguido de 

suas respectivas classes. 

 

Para definição das classes de ocupação é recomendado normalmente que seja feita 

em passo de 20 em 20 (0---20, 20---40, 40---60, 60---80, 80---100 - Boletim Técnico 

nº 31 da CET). 

 

Alterações Realizadas 

 

Dentro da frota gerenciada pela BHTRANS, temos uma variação nos padrões dos 

ônibus conforme: chassi, carroceria, posição do motor, ano de fabricação e 

comprimento. 

• Cód. A- Nenhum em pé visualizado; 

• Cód. B- Até um passageiro em pé visualizado por vão de portas ou janelas; 

• Cód. C- Até dois passageiros em pé visualizados por vão de janelas e até três 

através das portas; 

• Cód. D- Até quatro passageiros visualizados por vãos de janelas e até 5 por 

vãos de portas; 

• Cód. E- Cinco ou mais passageiros visualizados por vão de janelas e 6 ou 

mais através das portas  
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Classes de ocupação por tipo de ônibus: 

Código Padron Média das 

Classes 

Micro 

Ônibus 

Média 

das 

Classes 

Articulado Média das 

Classes 

1 0-----30 15 0----15 7,5 0---32 16 

2 31---45 38 16---23 19,5 33---60 46,5 

2 46---55 50,5 24---27 25,5 61---91 76 

4 56---75 65,5 28---33 30,5 92-124 108 

5 76--95 85,5 34---40 37 125-140 132,5 

 

Os intervalos das classes para cada tipo de ônibus foram estabelecidos observando 

a descrição de cada situação de carregamento, com seus respectivos desenhos, 

considerando também o número de passageiros assentados e a capacidade total de 

ocupantes. 

 

• Ônibus tipo Padron: 

Número médio de passageiros 

assentados = 38 

Média da capacidade total de 

ocupantes = 80 

• Ônibus tipo Micro 

(Padrão 10): 

Número de passageiros 

assentados = 20 

Capacidade total de ocupação = 

35 

• Ônibus tipo Articulado 

(Padrão 3): 

Número de passageiros 

assentados = 46 

Capacidade total de ocupação = 

130 

• Ônibus tipo Micro 

Metropolitano 

Número de passageiros 

assentados =  

Capacidade total de ocupação =  

 

Observações: 

• Para todos estes cálculos foram levados em consideração o número de 5 

passageiros/m2 (hora Pico) e 3 passageiros/m2 (fora Pico). 

• Número de passageiros para cada código de ocupação será a média da 

classe. 
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ANEXOS – GABARITOS 
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8 PESQUISA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL 

___________________________________________________________________ 

1 OBJETIVO 

 

Realizar a coleta de informações de quilometragem percorrida e volume de 

abastecimento de óleo diesel em uma empresa pré-determinada, possibilitando 

verificar o consumo de combustível por tipo de serviço, por linha e padrão de 

veículo. 

 

2 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

O período mínimo de pesquisa deverá ser de 5 (cinco) dias em uma semana típica. 

Sugere-se que tenha início em uma quinta-feira e término em uma segunda-feira, 

incluindo sábado e domingo.  

 

Quando for o caso, a pesquisa deverá ser realizada simultaneamente em todas as 

garagens do grupo de empresas, com o objetivo de evitar “fugas” de veículos para 

outras garagens e consequentemente perda na população pesquisada. A coleta de 

dados deverá ocorrer em todos os veículos da frota.   

 

As observações quanto ao perfil do pesquisador e os recursos materiais utilizados 

devem ser considerados, no intuito de minimizar erros e imprevistos fundamentando 

a coleta resultante em uma aplicação eficiente para a empresa. 

 

2.1 Equipamentos básicos 

 

• Pranchetas lisas; 

• Bancos dobráveis; 

• Veículos para transporte de material e pessoal; 

• Galão de aferição de combustível de 20 litros; 

• Canetas azuis ou pretas; 

• Lanternas; 
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• Pacote de Estopa; 

• Luvas látex;  

• Lacres adesivos. 

 

2.2. Uniforme 

 

• Utilizar uniforme da BHTRANS ou crachá funcional, conforme 

orientação da coordenação; 

• Capa de chuva, quando for o caso. 

 

2.3 Perfil do pesquisador 

 

Os requisitos para um pesquisador exercendo atividade de coleta de dados na 

bomba de combustível são: 

 

• Técnico ou fiscal de transporte e trânsito;  

• Boa caligrafia alfanumérica; 

• Capacidade de raciocínio lógico e abstrato; 

• Bom nível de atenção concentrada e difusa; 

• Iniciativa; 

• Bom relacionamento interpessoal; 

• Estar ciente do trabalho a ser realizado.  

 

Os requisitos para um pesquisador exercendo atividade de colocação e retirada de 

lacre no tanque do combustível são: 

 

• Estar no mínimo cursando o Ensino Médio;  

• Capacidade de raciocínio lógico e abstrato; 

• Bom nível de atenção concentrada e difusa; 

• Iniciativa e agilidade; 

• Bom relacionamento interpessoal; 

• Estar ciente do trabalho a ser realizado. 
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2.4 Equipe de campo 

 

• Coordenador (Analista ou Técnico de Transporte e Trânsito); 

• Pesquisador na bomba (Fiscais ou Técnicos de Transporte e Trânsito); 

• Vistoriador; 

• Pesquisador para o lacre (Profissional de nível médio). 

 

3 APLICAÇÃO DA PESQUISA 

 

• Estudo de custo tarifário; 

• Estudo operacional de desempenho da frota; 

• Estudos de redução de custos de operação; 

• Avaliação dos custos de consumo de combustível por tipo de serviço; 

• Avaliação dos custos de consumo de combustível por tipo de veículo; 

• Avaliação dos custos de consumo de combustível em veículos com ar 

e sem ar condicionado. 

 

4  AMOSTRAGEM 

 

A pesquisa deverá ser realizada no horário de abastecimento da empresa a ser 

pesquisada. Toda a frota deverá ser pesquisada.  

 

5 PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO 

 

O planejamento é essencial para que a pesquisa ocorra de forma eficiente. Para isso 

é necessário programar visita em campo, dimensionamento da equipe e o 

treinamento da equipe. 

 

5.1 Visita técnica  

 

É de fundamental importância que o (s) coordenador (es) e o vistoriador realizem 

visita técnica na(s) garagem(ns) onde ocorrerá(ão) a pesquisa, pois assim será 

possível verificar o período de abastecimento dos veículos, a quantidade de bombas 
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para dimensionamento da equipe, o posicionamento dos veículos para retirada dos 

lacres e o local de estocagem dos veículos para vistoria quando o vistoriador e/ou o 

coordenador julgarem necessário. 

 

A visita técnica poderá ser agendada com apoio da gerência responsável pela 

gestão do contrato de concessão do transporte coletivo, atualmente a Gerência de 

Controle, Estudos Tarifários e Tecnologia – GCETT. A GCETT indicará um contato 

das empresas operadoras do sistema de transporte para agendamento de visita à(s) 

garagem(ns). 

  

5.2 Agendamento da pesquisa 

 

Salienta-se que é imprescindível a não programação de pesquisas em dias que 

antecedem ou sucedem feriados e finais de semana. Além disso, não poderá ser 

realizada pesquisa caso no local da área de estudo haja festas e eventos que 

possam modificar a características do comportamento dos pedestres.   

 

5.2.1 PSE 

 

Os responsáveis pela execução do serviço deverão elaborar o documento de 

Procedimento de Serviço Eventual (PSE) para ser encaminhado à empresa uma 

semana antes da execução da pesquisa. O PSE deverá seguir o modelo 

especificado no Anexo II. 

 

5.3 Dimensionamento da equipe e metodologia de execução 

 

A equipe mínima por dia de pesquisa, em uma garagem e para uma jornada máxima 

de 8 horas, deverá ser composta por: 

 

• 1 Coordenador; 

• 2 Pesquisadores por bomba de combustível; 

• 1 Pesquisador reserva para cada bomba; 

• 1 Vistoriador; 
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• 2 Técnicos de nível médio para colocação e retirada de lacres para 

cada 60 veículos. Exemplo: Para uma garagem cuja frota total é de 120 

veículos serão necessários 4 técnicos de nível médio para essa atividade. 

 

5.4 Preparação do material  

 

Para a realização da pesquisa deverão ser impressos e colocados em envelope: 

 

• Folha de aferição das bombas (Anexo III), uma folha para todos os dias 

da pesquisa; 

• Formulários de pesquisa de consumo de combustível (Anexo IV), 

quantidade de acordo com a frota da empresa; 

• Formulário de vistoria de veículos (Anexo V), uma folha para cada dia 

de pesquisa; 

• Formulário de verificação de abastecimento (Anexo VI), uma folha para 

todos os dias de pesquisa; 

• Lacres adesivos para proteção de bocal 

 

5.5 Execução da Pesquisa 

 

A equipe deverá chegar à garagem 30 minutos antes do início da pesquisa. O 

coordenador deverá contatar o responsável designado pela empresa para 

acompanhar a pesquisa. A equipe deverá aguardar caso haja algum veículo 

abastecendo para iniciar o trabalho. 

6.5.1 Aferição da bomba 

 

O vistoriador deverá realizar a aferição da bomba de combustível obrigatoriamente 

antes do início e ao término da pesquisa diariamente. O vistoriador deverá anotar o 

número que consta na bomba de combustível.   

O galão de 20 litros (Figura 1) deverá ser posicionado em uma superfície nivelada, 

próximo à bomba que será aferida e o bombista da empresa deverá encher o galão 

até sua capacidade total. O vistoriador deverá assegurar que não haja espuma no 

galão.  
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Figura 1 – Galão de aferição de combustível 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: GEPTI 

 

O vistoriador deverá anotar o valor em litros que consta na bomba de combustível e 

o valor que consta no galão, além de anotar o número em série que consta na 

bomba. Esse procedimento deverá ser realizado em todas as bombas que serão 

utilizadas para abastecimento dos veículos a serem pesquisados. 

 

O coordenador e o vistoriador poderão realizar esse procedimento quantas vezes 

acharem necessário durante a execução da pesquisa. O formulário que deverá ser 

utilizado consta no Anexo III. 

 

5.5.2 Execução da pesquisa 

 

Os pesquisadores responsáveis pela coleta de informações deverão se posicionar 

próximo a bomba de combustível equipados com prancheta, formulário (Anexo IV), 

canetas e lanternas. Entende-se por P1 o pesquisador que ficará posicionado 

próximo à bomba e P2 o pesquisador que realizará a coleta do odômetro. 
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Quando o veículo se posicionar para abastecer, o vistoriador deverá observar se há 

alguma irregularidade, tais como vazamento de óleo diesel, pneus vazios, etc.. As 

ocorrências encontradas deverão ser assinaladas em formulário devido (Anexo V).  

 

O P2 deverá entrar no veículo e anotar o número do odômetro. Sugere-se que este 

esteja equipado com lanterna para melhorar a visibilidade. Após a anotação o P2 

deverá repassar o valor para o P1. O P1 deverá anotar o valor total da litragem 

abastecida, o número que consta na bomba e o odômetro que foi informado pelo P2. 

O vistoriador deverá acompanhar o bombista e verificar se o veículo foi 

completamente abastecido para excluir possibilidade de espuma e tanque 

parcialmente cheio.  Após o abastecimento, o responsável pelo lacre deverá lacrar o 

bocal e a tampa de inspeção do tanque, conforme Figura 2: 

 

Figura 2 – Lacre bocal e tampa de inspeção do tanque 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: GEPTI 

 

O coordenador deverá anotar o veículo que foi abastecido no formulário de 

verificação de abastecimento (Anexo VI). A partir do segundo dia de pesquisa, um 

técnico deverá retirar o lacre antes do abastecimento, utilizando a estopa para retirar 

todo o lacre. 

 

Caso o veículo chegue à garagem sem o lacre ou com este rompido/danificado, o 

técnico deverá informar imediatamente ao vistoriador ou coordenador para que estes 

façam as devidas anotações.  
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Este procedimento deverá ser realizado em todos os veículos da frota da empresa. 

O coordenador é responsável por fazer o rodízio entre os pesquisadores e os 

reservas. Além disso, também é de responsabilidade do coordenador observar 

movimentações diferentes dentro da garagem, por exemplo, caso o abastecimento 

ocorra no horário de pico se a há muitos veículos parados. 

 

Após o término da pesquisa o vistoriador deverá realizar a aferição da bomba, 

conforme descrito no item 6.1. 

 

5.5.3 Acompanhamento da frota 

 

Sugere-se o acompanhamento da frota ainda que de forma amostral no período de 

pesquisa. Esse acompanhamento deverá ser realizado em viagens a bordo de forma 

incógnita.  

 

O objetivo dessa ação é verificar o comportamento dos motoristas na direção dos 

veículos e observar condutas que poderiam gerar aumento no consumo de 

combustível, tais como excessos de velocidade, “trancos” nos veículos. 

 

6 DIGITAÇÃO E CONSISTÊNCIA DE DADOS 

 

Após a conclusão da pesquisa deve-se realizar a digitação dos dados coletados de 

volume de óleo diesel e quilometragem da frota em planilha, conforme modelo no 

Anexo VII.   

 

A consistência dos dados deverá ser realizada observando se há valores outliers, 

este deverá ser calculado através de Desvio Padrão. Caso seja constatado algum 

valor outlier deverá ser conferida a digitação e se esta estiver errada proceder à 

correção, caso contrário o valor deverá ser desprezado.  
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7 RESULTADOS 

 

A pesquisa deverá fornecer o consumo de combustível por tipo de veículo, por tipo 

de serviço, veículos com ar e sem ar condicionado e o consumo por linha operada 

pela empresa. Para saber em qual linha o veículo rodou no dia analisado, é preciso 

acessar ao CITOP e retirar o MCO da empresa. Conforme Figura 3: 

 

FIGURA 3 – Relatório MCO empresa por dia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: CITOP - http://citop.transfacil.com.br:8080/ecitop 

 

O MCO trabalhado fornecerá a linha que o veículo rodou e assim será possível 

analisar por tipo de serviço o consumo de combustível. 

 

Dados sobre a frota deverão ser requeridos na Gerência de Controle de Permissões 

– GECOP e dados referentes ao tipo de serviço de cada linha, bem como extensão 

deverão ser requeridos na Gerência de Programação e Redes de Transporte - 

GESPR.  
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7.1 Consumo de combustível por dia de pesquisa  

 

 O cálculo de consumo de combustível por dia de pesquisa deverá ser 

realizado da seguinte forma: 

 

 

 

 

Exemplo: 

 

1. No dia 27/09/18, primeiro dia de pesquisa, o odômetro do veículo 40611 

marcava 226.941,80 km. 

2. No dia 28/09/18, segundo dia de pesquisa, o odômetro do veículo 40611 

marcava 226.579,30 km e este abasteceu 170,90 litros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Consumo de combustível média mensal (ponderada) 

 

A média geral ponderada é utilizada para estabelecer o consumo de combustível 

mensal, considerando dias úteis, sábados e domingos. 

  

Cálculo da média ponderada:  

 

(MÉDIA DE CONSUMO DOS DIAS ÚTEIS X 22)+(MÉDIA CONSUMO 

SÁBADO X 4) + (MÉDIA CONSUMO DOMINGO X 4) 

30 

 

ODÔMETRO DIA A SER ANALISADO – ODÔMETRO DIA ANTERIOR 

LITRAGEM DE ABASTECIMENTO DO DIA ANALISADO 

226.941,80 km – 226.579,30 km        

               170,90 litros 

= 2,12 km/l 

e/o

u   1 

2,12  

0,472 l/km = 
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Exemplo: 

 

A pesquisa foi realizada no período de quinta a segunda-feira. A média de consumo 

foi: 

 

Sexta-feira = 2,78 km/l 

Sábado = 3,10 km/l 

Domingo = 3,12 km/l 

Segunda-feira = 2,90 km/l 

 

((Média: 2,78;2,90) x 22) + (3,10 x 4) + (3,12 x 4) 

30 

 

= 2,91 km/l 

 

7.3 Comparativo Semana Anterior e Semana Posterior  

 

Para verificar se houve alteração do comportamento de alocação e operação dos 

serviços executados pelos veículos pesquisados, alterando assim o consumo real 

dos veículos, sugere-se a realização de um comparativo do comportamento da 

operação na semana da pesquisa com as semanas anterior e posterior quanto ao 

número de viagens, frota empenhada e velocidade média. 

O procedimento deverá ser o mesmo da Figura 1 (página 11). Retira-se o MCO da 

semana anterior e posterior, verifica-se o número de viagens e frota empenhada a 

partir da extração de dados deste relatório.   

 

Outro objeto de estudo é a velocidade média das linhas. Esse estudo se justifica 

para averiguar se houve queda de velocidade média significativa que possa interferir 

no resultado da pesquisa. Calcula-se a velocidade média a partir das seguintes 

informações: 

 

 O MCO fornece o tempo de viagem (em hora) para cada veículo em 

operação; 



 
 

82 
 

 O MCO fornece a distância percorrida (em metros) para cada veículo 

realizando uma viagem; 

 Transformar a hora em decimal (no Excel multiplicar a hora por 24); 

 Transformar a distância em quilômetros (no Excel dividir o valor por 1000). 

 

Velocidade Média = Distância (km) 

                                 Hora (Decimal) 

 

8 RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA 

 

Os relatórios que deverão ser apresentados no Relatório Técnico de Pesquisa (RTP) 

são: 

 

vi) Objetivo e Metodologia da pesquisa; 

vii) Tabela e Gráfico; 

viii) Resultados apurados conforme Item 8. 

 

 

ANEXO I  

 

Aferição da bomba – Atividade exercida pelo vistoriador para verificar se o 

equipamento de abastecimento está abastecendo corretamente a quantidade de 

combustível indicada. 

 

CITOP – Aplicativo online com informações do transporte coletivo. 

 

Fugas de veículo – Veículo não recolhido para garagem de origem da pesquisa. 

 

MCO – Mapa de Controle Operacional. Relatório com informações da viagem, tais 

como: tempo, distância percorrida, passageiros transportados. 

 

Odômetro – Instrumento para medir distância percorrida. 
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Outlier – Valor discrepante ou atípico que representa grande afastamento da série, 

inconsistente.  

 

P1 – Pesquisador responsável pelo preenchimento do Formulário do Anexo IV que 

ficará fixo na bomba de combustível. 

 

P2 – Pesquisador responsável pela coleta do odômetro dos veículos. 

 

Procedimento de Serviço Especial (PSE) – Documento expedido pela BHTRANS 

para autorização de ingresso de pesquisadores na garagem a ser pesquisada. 

 

Semana Típica – Semana que não possui feriados, recessos ou outros fatores que 

interferem na fluidez do trânsito. 

 

ANEXO II PSE 
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ANEXO III – AFERIÇÃO DAS BOMBAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

Mat:__________

Cód:__________

Bomba Bomba 1 Bomba 2 Bomba 3 Bomba 4

BOMBA

 número

ÍNICIO: ÍNICIO: ÍNICIO: ÍNICIO: ÍNICIO: ÍNICIO:

FINAL: FINAL: FINAL: FINAL: FINAL: FINAL:

ÍNICIO: ÍNICIO: ÍNICIO: ÍNICIO: ÍNICIO: ÍNICIO:

FINAL: FINAL: FINAL: FINAL: FINAL: FINAL:

ÍNICIO: ÍNICIO: ÍNICIO: ÍNICIO: ÍNICIO: ÍNICIO:

FINAL: FINAL: FINAL: FINAL: FINAL: FINAL:

Pesquisador:

Matrícula:

Assinatura:

PESQUISA DE MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ÓLEO DIESEL

Modelo "B": Pesquisador de Garagem

Nome do pesquisador: __________________________________ Turno:

Empresa pesquisada: __________________________________ Horário inicial:_____________________

Garage: _____________________________________________ Data:__/__/____

Horário final:______________________

Dia da semana:________________

Leitura

3

2

1

DIA 6

___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___

DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5
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ANEXO IV – PESQUISA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL 
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ANEXO V - VISTORIADOR 
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ANEXO VI – VERIFICAÇÃO DE ABASTECIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDENADOR (A): 

Nº VEÍCULO DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5

10091 X X X X

10092 X X X X

10093 X X X

40406 X X X X

40506 X X X

40201 X X X X

40630 X X X

22222 X X X

33333 X X X X

44444 X X X

7777 X X X

7766 X X X X

20202 X X X

EXEMPLO DE PREENCHIMENTO
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ANEXO VII– EXEMPLO DE BANCO DE DADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veículo Marca/Modelo 27/09/2018 Litros Odometro 28/set Litros Odometro KM/L

10533 MBENZ 1722 CONV 01:24 1,40 355.941,70 01:28 120,90 356.125,10 1,52

10534 MBENZ 1722 CONV 00:31 136,50 409.902,60 20:04 113,70 410.082,50 1,58

10535 MBENZ 1722 CONV 23:36 151,70 413.175,40 21:31 110,00 413.427,60 2,29

10537 MBENZ 1722 CONV 18:16 36,40 392.166,50 00:56 108,40 392.381,30 1,98

10538 MBENZ 1722 CONV 00:07 97,00 354.362,60 23:59 136,70 354.607,90 1,79

10570 MBENZ 1721 CONV 18:01 0,30 398.842,30 00:13 101,30 399.020,20 1,76

10571 MBENZ 1721 CONV 23:39 129,70 394.530,90 17:09 61,30 394.638,20 1,75

10574 MBENZ 1721 CONV 23:27 71,10 299.296,30 00:25 74,70 299.458,20 2,17

10575 MBENZ 1721 CONV 23:53 169,00 328.286,00 21:08 69,80 328.487,70 2,89

10576 MBENZ 1721 CONV 19:23 34,40 259.806,70 19:52 112,90 259.997,30 1,69

10577 MBENZ 1721 CONV 00:15 120,30 303.900,50 19:26 106,80 304.079,00 1,67

10578 MBENZ 1721 CONV 19:51 72,40 295.941,40 00:02 103,60 296.106,30 1,59

10580 MBENZ 1721 CONV 20:13 86,20 296.685,90 22:33 122,00 296.865,00 1,47

10668 MBENZ 1721 CONV 18:43 0,80 299.408,90 01:22 132,70 299.665,60 1,93

10669 MBENZ 1721 CONV 18:26 0,20 329.391,90 00:39 127,70 329.641,50 1,95

10670 MBENZ 1721 CONV 01:18 68,70 295.402,20 22:01 126,00 295.574,00 1,36

10671 MBENZ 1721 CONV 00:36 137,60 274.411,40 01:50 127,80 274.615,80 1,60

10672 MBENZ 1721 CONV 20:10 24,30 226.312,60 01:39 98,00 226.479,70 1,71

10673 MBENZ 1721 CONV 21:36 54,00 241.100,40 21:35 114,70 241.303,90 1,77

10674 MBENZ 1721 CONV 20:59 113,70 263.301,30 23:52 127,90 263.504,30 1,59

10847 MBENZ 1724 BRT 23:12 114,60 197.394,30 21:28 140,60 197.600,80 1,47

10848 MBENZ 1724 BRT 00:34 74,30 238.927,70 20:35 117,10 239.124,10 1,68

10849 MBENZ 1724 BRT 00:41 23,80 226.383,40 01:18 82,30 226.550,40 2,03

10850 MBENZ 1724 BRT 22:47 91,30 184.493,50 21:46 52,60 184.561,00 1,28

10962 MBENZ 1721 CONV 01:41 93,40 107.762,10 20:27 99,90 107.932,60 1,71

10963 MBENZ 1721 CONV 23:03 62,30 102.224,50 00:22 114,10 102.445,80 1,94

30505 MBENZ 1721 CONV 01:26 71,20 348.350,20 02:00 123,20 348.520,30 1,38

30506 MBENZ 1721 CONV 18:06 57,70 350.157,90 19:08 89,60 350.276,60 1,32

30507 MBENZ 1721 CONV 21:43 92,60 361.480,30 21:23 128,60 361.718,70 1,85



90 

 

90 
 

9 ESTACIONAMENTO E PARADA 

___________________________________________________________________ 

1 OBJETIVO 

 

Esta pesquisa possibilita mapear a utilização das vagas de estacionamento para 

viabilizar a implantação de estacionamento rotativo.   

 

2 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Algumas observações devem ser consideradas quanto ao perfil do pesquisador e os 

recursos materiais utilizados, no intuito de minimizar erros e imprevistos, 

fundamentando a coleta resultante em uma aplicação eficiente para a empresa. 

 

2.1 Recursos materiais 

 

Equipamentos básicos: 

 prancheta lisa; 

 relógio, celular ou similares; 

 

2.2. Uniforme 

 

Na execução das atividades, os pesquisadores devem estar uniformizados com 

colete com faixas reflexivas e texto com os dizeres: “Pesquisa BHTRANS”. 

 

3  METODOLOGIA 

  

Cada vaga de estacionamento da área de pesquisa definida deverá ser pesquisada 

com a seguinte frequência: 

 pelo menos dez vezes por dia pesquisado, no intervalo de 08:00 às 18:00, sendo 

que os dados deverão ser coletados com intervalo mínimo de uma hora para 

cada vaga; 

 pelo menos três dias distintos, de segunda a sexta-feira, de 8:00 às 18:00 e aos 

sábados (se for o caso) de 8:00 às 13:00 horas. 

Na coleta de dados são utilizados três impressos: 
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 Folha 1- Mapeamento e Regulamentação das vagas existentes;  

 Folha 2- Ocupação urbana por imóvel; 

 Folha 3- Estatística de ocupação das vagas. 

 

3.1 Sugestão de operação 

 

Sugere-se que sejam definidas rotas para cada pesquisador dentro da área de 

pesquisa. Cada rota deve ter duração mínima de uma hora e máxima de uma hora e 

15 minutos e deve terminar no mesmo ponto de início. Considerando-se uma 

velocidade de 1km/h (0,28m/s) como suficiente para percorrer a rota a pé e fazer a 

coleta das informações, cada rota definida deve ter cerca de 1km. 

 

Destaca-se que em casos de vias com estacionamento dos dois lados da via, deve 

ser considerado que cada lado da via compõe um sentido da rota.  

 

Dessa forma, o mesmo pesquisador pode recomeçar a coleta de dados na rota, 

assegurando que sejam coletados dados de cada vaga com intervalo mínimo de 1h. 

Ao final do turno de 6h, cada pesquisador terá coletado dados de cada vaga pelo 

menos cinco vezes. Ao final de dois turnos de 6h, teremos cerca de dez coletas de 

dados para cada vaga.  

 

3.2 Mapeamento e Regulamentação das vagas existentes 

 

Os dados de regulamentação das vagas devem ser anotados uma única vez na 

Folha 1- Mapeamento e Regulamentação das vagas existentes. 

Deve ainda ser apresentado um mapa esquemático para cada face de quadra, 

conforme croquis explicativos abaixo:  
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Figura 1 – Exemplos de Mapeamento esquemático das vagas: Rua X, sentido Rua A/Rua B: 8 

vagas de estacionamento em paralelo. 

 

As vagas indicadas no campo “IDENTIFICAÇÃO DAS VAGAS” devem ser 

previamente mapeadas, referenciando a localização de cada vaga (número do 

imóvel, trecho). 

A regulamentação de cada vaga deve ser registrada, bem como a sua extensão. Em 

caso de uma extensão maior de estacionamento, deve ser registrado o número de 

vagas de estacionamento de veículos de passeio possíveis no respectivo trecho. A 

quantidade de vagas a ser registrada depende da posição do estacionamento 

regulamentado, devendo ser considerados: 

 

a) 5,80m para cada vaga de estacionamento em paralelo; 

b) 3,25m para cada vaga de estacionamento a 45º; 

c) 2,30m para cada vaga de estacionamento a 90º; 

d) 2,64m para cada vaga de estacionamento a 60º; 

e) 4,60m para cada vaga de estacionamento a 30º; 

f) 0,80m para cada vaga de estacionamento de motocicletas; 

 

Rua 

X 

R
u
a

 

R
u
a

 

 

Nº 220 Nº 230 Nº 240 Nº 260 

Nº 280 

Nº 260 
 

Nº 220 Nº 230 Nº 240 

Rua 

X 
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g) Medidas específicas conforme levantamento de campo para vagas 

específicas tais como de carga e descarga e ponto de embarque e 

desembarque de ônibus. 

As vagas existentes devem ser mapeadas inclusive quanto a restrições físicas para 

estacionamento, tais como:  

a) Presença de parklets; 

b) Guias rebaixadas para entrada e saída de veículos. 

As vagas existentes podem ser regulamentadas como: 

a) Estacionamento livre (sem regulamentação R6a, R6b ou R6c); 

b) Estacionamento regulamentado R6b com as condições específicas de 

estacionamento de veículos, através de informação complementar, tal como: - 

categoria e espécie de veículo; carga e descarga; ponto de ônibus; tempo de 

permanência; posicionamento na via; forma de cobrança; delimitação de 

trecho; motos; bicicletas; “Início”, “Término”.  

c) Estacionamento proibido R6a com mensagem complementar para restrição 

de horário; 

d) Estacionamento proibido R6a sem mensagem complementar para restrição 

de horário; 

e) Estacionamento e parada proibidos R6c com mensagem complementar para 

restrição de horário; 

f) Estacionamento e parada proibidos R6c sem mensagem complementar para 

restrição de horário. 

Os tipos de estacionamento regulamentados podem ser: 

a) Estacionamento Rotativo; 

b) Vagas credenciadas para pessoas com deficiência em áreas de 

estacionamento rotativo; 

c) Vagas credenciadas para pessoas idosas em áreas de estacionamento 

rotativo; 

d) Estacionamento compartilhado com horário – rotativo e outros usos; 

e) Estacionamento para Motocicletas; 

f) Estacionamento para carga e descarga; 

g) Carga e descarga na área central e corredores, com restrição de horário; 

h) Carga e descarga construção; 

i) Carga e descarga de valores; 

j) Estacionamento para veículos escolares; 

k) Estacionamento embarque e desembarque de escolares; 

l) Estacionamento para ambulância; 

m) Estacionamento de ambulância para embarque e desembarque; 

n) Estacionamento para veículos do corpo consular; 

o) Estacionamento para veículos oficiais; 

p) Estacionamento para viaturas policiais; 

q) Estacionamento por 10 minutos com pisca alerta ligado; 
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r) Estacionamento por 10 minutos em hotéis; 

s) Estacionamento para ponto de táxi; 

t) Estacionamento para veículos de frete e carreto; 

u) Estacionamento para ônibus de turismo; 

v) Estacionamento para veículos credenciados (veículos de pessoas com 

deficiência com dificuldade de locomoção); 

w) Estacionamento para pessoas idosas; 

x) Estacionamento para ônibus de transporte público (PC – ponto de controle); 

y) Ponto de embarque e desembarque de passageiros de ônibus (PED); 

z) Estacionamento para coleta de lixo; 

aa) Estacionamento para táxi lotação; 

bb) Estacionamento de bicicletas; 

cc) Proibição de estacionamento e parada em área de segurança; 

dd) Proibição de estacionamento em área de manobra. 

 

Atenção especial deve ser dada á existência de vagas de estacionamento 

compartilhado, como por exemplo: 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Exemplos de estacionamento compartilhado com horário. De segunda a sexta: de 7 

às 20h: R6a, de 20 às 7h: livre; Sábados: de 7 às 13h: R6a, de 13às 24h: livre; Domingos e 

feriados: livre. 

 

3.3 Coleta de dados de ocupação urbana 

 

Os dados de ocupação urbana devem ser anotados uma única vez na Folha 2- 

Ocupação urbana por imóvel. 

 

As vagas indicadas no campo “IDENTIFICAÇÃO DAS VAGAS” devem ser 

previamente mapeadas, referenciando a localização de cada vaga. Para se obter um 

diagnóstico da utilização do estacionamento em determinada área, faz-se 

necessária uma análise apurada do uso e ocupação do solo da área. 
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O propósito das viagens dos usuários é um fator importante na estimativa da 

demanda de estacionamento e está diretamente ligado às atividades e serviços 

desenvolvidos na região. Portanto, é essencial fazer um levantamento criterioso do 

uso e ocupação do solo, registrando o maior número possível de informações sobre 

as atividades e serviços prestados na região. Para subsidiar e auxiliar a análise do 

uso e ocupação do solo classificou-se diversas atividades em função do maior ou 

menor potencial de geração de demanda por estacionamento e do tempo gasto para 

sua realização. Estas atividades foram distribuídas em quatro grupos, conforme o 

quadro apresentado a seguir: 

 

Grupo 1: Comércio de 
conveniência 
e pequenos serviços 

Grupo 2:  
Comércio em geral 

Grupo 3: 
Serviços diversos 

Grupo 4: 
Residências 

Açougue 
Armarinhos 
Artigos religiosos 
Bar 
Bijuterias 
Casa lotérica 
CDs e DVDs 
Chaveiro 
Copiadora 
Correios 
Farmácia e Drogaria 
Floricultura 
Fotos 
Lavanderia 
Lanchonete 
Livraria 
Molduras e quadros 
Oficina de consertos de 
aparelhos 
eletrodomésticos 
Oficina mecânica 
Padaria 
Papelaria 
Peixaria 
Revistas e jornais 
Sacolão 
Sapateiro 
Sorveteria 
Vidraçaria 

Agência de turismo 
Agência de propaganda 
Antiquário 
Artigos de couro 
Artigos esportivos 
Artigos para cama, mesa 
e banho. 
Artigos de informática 
Artigos para jardins e 
piscinas 
Automóveis e acessórios 
Calçados e bolsas 
Colchões 
Cortinas e tapetes 
Decorações 
Eletrodomésticos 
Ferragens 
Ferramentas 
Joalheria e relojoaria 
Lustres 
Materiais de construção 
Móveis 
Ótica 
Presentes 
Restaurante 
Shopping 
Supermercado 
Tecidos 
Telefones 
Tintas 
Vestuários 

Academia 
Banco 
Cartório 
Centro de Formação de 
Condutores 
Cinema 
Consultório 
Clube recreativo 
Clínica 
Escola 
Escritório 
Hospital 
Igreja 
Imobiliária 
Laboratório 
Órgãos públicos 
Salão de beleza e 
estética 
Teatro 

Unifamiliar 
Multifamiliar 

 

O grupo 1 contem as atividades de comércio de conveniência e pequenos serviços, 

determinados pelo comércio de consumo básico ou de serviços de utilidade 
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imediata. Trata-se de atividades geralmente realizadas a pé, com duração de até 30 

minutos. 

 

Já no grupo 2 procurou-se abranger as atividades comerciais em geral, com 

predominância para compras de artigos de uso pessoal e utilidades domésticas. 

 

Estima-se para a realização destas atividades a permanência por um período de 30 

minutos à 2 horas. 

 

No grupo 3 são apresentados os demais serviços, principalmente os relacionados à 

saúde, lazer e educação, além dos referentes a órgãos públicos em geral. Estima-se 

um tempo para realização destas atividades de 30 minutos a 3 horas. 

 

No grupo 4 estão apresentadas as residências, que devem ser especificadas na 

pesquisa se unifamiliares ou multifamiliares. No último caso, deve ser apresentado o 

número de unidades. 

 

Os diversos aspectos observados em campo, os resultados obtidos com as 

pesquisas e as informações sobre o uso e ocupação do solo devem ser analisados 

em conjunto pela BHTRANS para contextualizar medidas que alcancem o objetivo 

de atender o maior número possível de usuários. 

 

 Assim, os quarteirões com permanência de 1 hora são normalmente 

regulamentados em áreas que apresentam elevada concentração de atividades 

comerciais, bancárias e pronto atendimento de saúde, proporcionando maior 

facilidade para o usuário chegar a seu destin 

 

o. Os de 2 horas atendem aos usuários que utilizam serviços de média duração, 

como visita a enfermos em hospitais, consultas médicas, exames laboratoriais, 

compras em geral, etc., enquanto os de maior duração (5 horas) atendem àqueles 

que necessitam de um tempo maior para utilizar os serviços oferecidos, 

principalmente os que estudam ou trabalham na região. 
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4 ESTATÍSTICA DE OCUPAÇÃO DAS VAGAS 

 

Os dados de estatística de ocupação das vagas devem ser anotados na Folha 3- 

Estatística de ocupação das vagas. 

 

Na Folha 3- Estatística de ocupação das vagas deve ser registrada a ocupação 

de cada vaga de estacionamento (anotação da placa do veículo) e horário da coleta 

de dados. 

 

Cada vaga deverá ser pesquisada com a seguinte frequência: 

• pelo menos dez vezes por dia pesquisado, no intervalo de 8:00 às 18:00, sendo 

que os dados deverão ser coletados com intervalo mínimo de uma hora para 

cada vaga; 

• pelo menos três dias distintos, de segunda a sexta-feira, de 8:00 às 18:00 e aos 

sábados (se for o caso) de 8:00 às 13:00 horas. 

 

Devem ser pesquisados todos os tipos de regulamentação na área de interesse, tais 

como estacionamento proibido, estacionamento para moto, táxi, carga e descarga, 

ambulância, ponto de embarque e desembarque - ônibus, veículos credenciados, 

estacionamento permitido 10 minutos – com “pisca-alerta” ligado, etc. Assim, pode-

se avaliar o comportamento dos usuários e acompanhar o desempenho destes 

quarteirões, após o tratamento estatístico das informações. 

 

A estatística de ocupação das vagas consiste na coleta de dados por amostragem. 

Para cada vaga devemos obter periodicamente amostras representativas da 

utilização, para cada vaga de estacionamento, independente do tipo de 

regulamentação. Devem ser coletados dados de veículos estacionados em áreas de 

estacionamento proibido, inclusive. 

 

O objetivo é avaliar com exatidão o comportamento dos usuários dessas vagas sem 

que precisemos coletar dados diariamente em todas elas. Desta forma, coletam-se 

amostras diariamente, entre 08:00 às 18:00 nos dias úteis e, quando for o caso, aos 
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sábados entre 08:00 às 13:00. A pesquisa deverá ser realizada em cada vaga por no 

mínimo três dias úteis diferentes. 

 

A Folha 3- Estatística de ocupação das vagas permite a coleta de dados de um 

quarteirão no período de um dia de funcionamento, isto é, entre 8:00 e 18:00, de 2ª a 

6ª feira e aos sábados, quando for o caso, de 08:00 às 13:00. Ela reflete a utilização 

de cada uma das vagas do quarteirão pesquisado, anotando a placa do veículo na 

vaga correspondente. As anotações são feitas pelo menos dez vezes em cada dia 

pesquisado, com um intervalo mínimo de uma hora entre cada coleta de dados. 

Com a Folha 3- Estatística de ocupação das vagas é possível perceber eventuais 

interrupções em vagas do quarteirão pesquisado, citando o motivo (caçamba, obra, 

entulho, etc.) e o período da interrupção, bem como a quantidade de veículos em fila 

dupla por faixa horária.  

 

A estatística de ocupação das vagas registra e reflete o comportamento do 

quarteirão e da região no período pesquisado, especificando: o número de dias 

pesquisados, o tempo de permanência, o número de vagas cadastradas e 

oferecidas, o número de veículos estacionados, a rotatividade, a taxa de ocupação 

média e máxima, o número de veículos estacionados em situação de infração (em 

desacordo com a regulamentação existente) e o número de veículos estacionados 

em fila dupla. 

 

A avaliação destes relatórios permite realizar as modificações necessárias para 

adaptar as regulamentações de estacionamento à real necessidade dos usuários, 

compatibilizando-as com as demais regulamentações existentes no quarteirão. 

 

4.1.  Preenchimento do Formulário Folha 3- Estatística de 

ocupação das vagas 

   

O pesquisador percorre o quarteirão anotando as placas dos veículos estacionados 

em cada vaga, escrevendo nos quadros da folha de estatística um “X” se a vaga 

estiver vazia ou o número da placa e o tipo do veículo estacionado na vaga 
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determinada ou, ainda, um sinal de “=” (igual) nas próximas rodadas, enquanto o 

mesmo veículo ocupar a mesma vaga. 

 

Atenção especial deve ser dada à observação se cada veículo estacionado 

apresenta alguma credencial (veículo com credencial de idoso ou veículo com 

credencial de pessoas com deficiência com dificuldade de locomoção) pois nesse 

caso, isso vai definir o tipo específico do veículo no preenchimento da Folha 3. 

O pesquisador também anota as placas a quantidade dos veículos estacionados em 

fila dupla, anotando no campo “FD” da respectiva faixa horária. 

 

Caso exista estacionamento de Moto no trecho pesquisado, o pesquisador anota na 

vaga correspondente a quantidade de motos e de outros veículos estacionados 

(placa, tipo). Deve ser registrada a eventual existência de vagas interrompidas 

(caçamba, obra, entulho, etc.) com um “O” nos respectivos espaços do formulário. 

 

Caso exista estacionamento de Táxi regulamentado, o pesquisador anota a placa e 

o tipo de veículo para cada vaga ocupada por táxis ou outros veículos estacionados 

(infratores) e a existência de vagas interrompidas, com um “O” nos respectivos 

espaços do formulário. 

 

No caso das outras regulamentações, tais como Estacionamento Proibido, Carga e 

Descarga e Embarque e Desembarque de Ônibus, as anotações deverão ser feitas 

pelo pesquisador com um “X” se a vaga estiver vazia ou com o número da placa e o  

tipo do veículo na rodada em que for encontrado ocupando determinada vaga, e um 

sinal “=” nas próximas rodadas, enquanto o mesmo veículo ocupar a mesma vaga. 

Ao final de cada rodada, o pesquisador anota a placa do veículo que está em fila 

dupla (caso houver) nos quadrinhos “FD” para cada vaga, na faixa horária 

correspondente.  
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5 PROCESSAMENTO DE DADOS 

 

O processamento de dados será feito pela BHTRANS a partir dos dados coletados 

pelos pesquisadores. 

 

Todo o material deve ser entregue à BHTRANS para conferência e tabulação dos 

dados pesquisados e para elaboração do Relatório de Desempenho do 

Estacionamento. 

 

Com os dados a BHTRANS gera o Relatório de Avaliação de Desempenho do 

Estacionamento, que permite identificar o número de dias pesquisados, o número de 

vagas livres oferecidas, o número de veículos estacionados, a taxa de ocupação 

média e máxima, a taxa de veículos infratores, a rotatividade e a fila dupla dos 

quarteirões pesquisados. 

 

6 IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ÁREAS 

 

O critério básico adotado é a verificação da taxa de ocupação das vagas existentes, 

identificando se as mesmas estão sendo intensamente utilizadas ao longo do 

período ou se existem vagas disponíveis.  

 

Outro critério analisado é a rotatividade, definida como sendo o número de veículos 

que utilizam uma mesma vaga ao longo de determinado período. Este critério 

permite avaliar o tempo de permanência a ser implantado: 1, 2 ou 5 horas. 

 

Os dados são coletados anotando-se as placas que assim, permitem identificar o 

tempo de permanência, bem como os tipos de veículos que utilizam cada vaga 

(veículos de passeio, Kombi, caminhões, táxi, veículos de valores, etc.) e a 

existência de veículos em fila dupla. 

 

Além disto, para auxiliar na análise é importante verificar o tempo real de 

permanência dos veículos nas vagas, a partir dos dados coletados na pesquisa. O 
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critério adotado pela BHTRANS é de que o tempo máximo de permanência a ser 

adotado deve atender em torno de 70% dos usuários que utilizam o quarteirão. 
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Folha 1- Mapeamento e Regulamentação das vagas existentes  

  

PESQUISADOR: DATA: DIA DA SEMANA:

08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30

13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30

VIA:

TRECHO:

Observações:

1- Devem ser identificadas todas as vagas de estacionamento físicas existentes, independente da regulamentação existente.

2- Devem ser identificadas inclusive as vagas regulamentadas com proibição de estacionamento e com proibição de parada, 

.    pois pode ser verificado estacionamento nessas vagas durante a pesquisa.

3- Cada vaga deve ser identificada com 5,80m de extensão, em caso de estacionamento em paralelo.

4- Cada vaga deve ser identificada com 3,25m de extensão, em caso de estacionamento a 45º.

5- Cada vaga deve ser identificada com 2,00m de extensão, em caso de estacionamento a 90º.

6- Cada vaga deve ser identificada com 2,64m de extensão, em caso de estacionamento a 60º.

7- Cada vaga deve ser identificada com 4,60m de extensão, em caso de estacionamento a 30º.

8- Cada vaga para caminhão ou outro veículo de maior porte deve ser identificada com a dimensão da regulamentação em campo ou

.   com a extensão correspondente ao número de veículos de passeio estacionados (5,80m cada).

9- Cada vaga deve ser identificada com 0,80m de extensão, em caso de estacionamento para motos ou com a extensão 

.   correspondente ao número de veículos de passeio estacionados (5,80m cada). Cada vaga de veículo de passeio comporta cerca de 7 motos.

Vaga: Número do logradouro

1 paralelo 45º 90º 60º 30º

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

FOLHA 1

Faixa Horária: 

FACE DE QUADRA:

Ponto de embarque e desembarque de passageiros de ônibus (PED)

 Estacionamento para coleta de lixo

Estacionamento para táxi lotação

Carga e descarga de construção

(1) Regulamentação existente:

Estacionamento Rotativo

Vagas de estacionamento especial para pessoas com deficiência em áreas de estacionamento rotativo

Vagas de estacionamento especial para idosos em áreas de estacionamento rotativo

Estacionamento para motocicletas
Estacionamento para carga e descarga

Estacionamento especial para idosos
Estacionamento para ônibus de transporte público (PC - ponto de controle)

 Estacionamento por 10 minutos com pisca alerta ligado 

Estacionamento por 10 minutos em hotéis

Carga e descarga de valores

 Estacionamento para veículos escolares

 Estacionamento para embarque e desembarque de escolares

 Estacionamento para ambulância

Estacionamento para ponto de táxi

Estacionamento para veículos de aluguel (frete e carreto)

 Estacionamento para ônibus de turismo
Estacionamento especial para pessoas com deficiência 

 Estacionamento de ambulância para embarque e desembarque

Estacionamento para veículos do corpo consular

 Estacionamento para veículos oficiais 

Estacionamento para viaturas policiais

 PESQUISA ESTACIONAMENTO -  CADASTRO VAGAS EXISTENTES

(1) Regulamentação existente: Tipo de estacionamento (ângulo)

Estacionamento para bicicletas 

Proibição de estacionamento e parada em área de segurança 

Proibição de estacionamento em área de manobra

R6a- Proibido Estacionar

R6c- Proibido Parar e estacionar
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Folha 2- Ocupação urbana por imóvel  

  

ÁREA: DESCRIÇÃO: DATA:

PESQUISADOR: INÍCIO DIA DA SEMANA:

08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30

13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30

HI

HT

Vaga: Tipo de Ocupação Vaga: Tipo de Ocupação Vaga: Tipo de Ocupação

1 11 21

2 12 22

3 13 23

4 14 24

5 15 25

6 16 26

7 17 27

8 18 28

9 19 29

10 20 30

Código: Código: Código:

110 210 310

111 211 311

112 212 312

113 213 313

114 214 314

115 215 315

116 216 316

117 217 317

118 218 318

119 219 319

120 220 320

121 221 321

122 222 322

123 223 323

124 224 324

125 225 325

126 226 326

127 227

128 228

129 229

130 230

131 231

132 232

133 233

134 234

135 235

136 236

137 237

Código: Código: Código:

401 421 441

402 422 442

403 423 443

404 424 444

405 425 445

406 426 446

407 427 447

408 428 448

409 429 449

410 430 450

411 431 451

412 432 452

413 433 453

414 434 454

415 435 455

416 436 456

417 437 457

418 438 458

419 439 459

420 440 460 60 unidades

Observação: Para cada vaga existente, deve ser pesquisada a ocupação urbana, conforme Códigos decritos. Essa pesquisa deve ser feita uma 

única vez.

51 unidades

52 unidades

53 unidades

54 unidades

55 unidades

56 unidades

40 unidades

13 unidades

14 unidades

15 unidades

16 unidades

45 unidades

46 unidades

47 unidades

48 unidades

49 unidades

50 unidades

37 unidades

38 unidades

39 unidades

33 unidades

34 unidades

35 unidades

36 unidades

57 unidades

58 unidades

59 unidades

Grupo 4: Residencial

Faixa Horária: 

Tipo de Ocupação:

41 unidades

42 unidades

43 unidades

44 unidades

31 unidades

32 unidades

25 unidades

26 unidades

27 unidades

28 unidades

29 unidades

30 unidades

Grupo 4: Residencial

Tipo de Ocupação:

21 unidades

22 unidades

23 unidades

24 unidades

11 unidades

12 unidades

5 unidades

17 unidades

18 unidades

19 unidades

20 unidades

6 unidades

7 unidades

8 unidades

9 unidades

10 unidades

Grupo 4: Residencial

Tipo de Ocupação:

Unifamiliar

2 unidades

3 unidades

4 unidades

Vestuários

Sorveteria

Vidraçaria

Outros

Peixaria

Revistas e jornais

Cortinas e tapetes

Sacolão

Sapateiro

Lavanderia

Lanchonete

Livraria

Molduras e quadros

Ferramentas

Joalheria e relojoaria

Consertos eletrodomésticos

Oficina mecânica

Padaria

Papelaria

Igreja

Imobiliária

Laboratório

Órgãos públicos

Artigos para jardins e piscinas

Artigos de informática

Artigos para cama, mesa e banho

Telefones

Tintas

Decorações

Eletrodomésticos

Ferragens

Calçados e bolsas

Colchões

Códigos de Tipos de Ocupação:

Grupo 1: Comércio de conveniência e 

pequenos serviços
Grupo 2: Comércio em geral Grupo 3: serviços diversos

Salão de beleza e estética

Teatro

Outros

Escritório

Shopping

Supermercado

Tecidos

Lustres

Materiais de construção

Móveis

Ótica

Presentes

Restaurante

Correios

Agência de turismo AcademiaTipo de Ocupação:

Banco

Cartório

Agência de propaganda

Artigos esportivos

Artigos de couro

Antiquário

Centro Formação Condutores

Cinema

Consultório

Clube recreativo

Clínica

Escola

Hospital

Farmácia e Drogaria

Floricultura

Fotos

Açougue

Armarinhos

Artigos religiosos

Bar

Bijouterias

Casa lotérica

CDs e DVDs

Chaveiro

Copiadora

Automóveis e acessórios

IDENTIFICAÇÃO DAS VAGAS

FOLHA 2

 PESQUISA ESTACIONAMENTO -  DADOS DA OCUPAÇÃO URBANA
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Folha 3- Estatística de ocupação das vagas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 NOVAS METODOLOGIAS   

 

. 

 

PESQUISADOR: DATA: DIA DA SEMANA:

08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30

13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30

VAGA HORÁRIO PLACA

Tipo do 

v eículo (2) FD OBS.: HORÁRIO PLACA

Tipo do 

v eículo (2) FD OBS.: HORÁRIO PLACA

Tipo do 

v eículo (2) FD OBS.:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

HORA MATRÍCULA HORA MATRÍCULA HORA MATRÍCULA

NOME/RUBRICA NOME/RUBRICA NOME/RUBRICA

Observações: (1) Devem ser coletadas informações pelo menos seis vezes por dia pesquisado, no intervalo de 8:00 às 18:00,  

sendo que os dados deverão ser coletados com intervalo mínimo de uma hora para cada vaga;

(2) Tipos de veículo:

FOLHA 3

 PESQUISA ESTACIONAMENTO -  ESTATÍSTICA DE OCUPAÇÃO DAS VAGAS 

FACE DE QUADRA:

ANOTAÇÃO DA PLACA DO VEÍCULO ESTACIONADO NA VAGA. ANOTAR O HORÁRIO E A RESPECTICA PLACA PARA CADA VAGA. CASO A VAGA ESTEJA VAZIA, 

PREENCHER "X". CASO A VAGA ESTEJA INTERROMPIDA (CAÇAMBA, OBRA, ENTULHO, ETC.),  PREENCHER "O". CASO EXISTA VEÍCULO ESTACIONADO EM 

FILA DUPLA JUNTO A ALGUMA VAGA PRENCHER A RESPECTIVA PLACA NO CAMPO "FD".

Pesquisador 

responsáv el por faix a 

horária pesquisada

Faixa Horária: 

13- outros (especificar na coluna OBS.). 

Devem ser coletadas informações em pelo menos três dias distintos, de segunda a sexta-feira, de 8:00 às 18:00 e nos aos sábados (se for o caso) de 8:00 às 13:00 horas.

 1- veículo de passeio; 2- caminhonete; 3- caminhão pequeno porte; 4- caminhão grande porte; 5- Veículo transporte de valores; 6- táxi; 7- ônibus; 8- ambulância; 

9- viatura policial; 10- motocicleta; 11- veículo com credencial de idoso; 12- veículo com credencial de pessoas com deficiência com dificuldade de locomoção; 
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10 PESQUISA DE OPINIÃO – IMAGEM DA BHTRANS 

___________________________________________________________________ 

 

1 OBJETIVO 

 

A pesquisa de campo quantitativa de opinião tem por finalidade avaliar como os 

usuários percebem os serviços de trânsito e do transporte coletivo em Belo 

Horizonte, como também do grau de conhecimento e imagem da BHTRANS. 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

Os dados obtidos subsidiarão ações futuras da BHTRANS com foco no transporte 

coletivo e no trânsito de Belo Horizonte por meio do conhecimento da percepção da 

população sobre a imagem da empresa e o grau de conhecimento da prestação dos 

serviços por ela realizados. 

 

3 EQUIPAMENTOS BÁSICOS 

 

• Pranchetas ou tabletes 

• Canetas 

• Crachás de identificação 

 

4 CRITÉRIOS TÉCNICOS A SEREM SEGUIDOS – EXECUÇÃO DA PESQUISA 

 

 Técnica: levantamento quantitativo, com questionário estruturado e 

aplicado mediante entrevista domiciliar em residências, sendo os 

entrevistados maiores de 16 anos. 

 Local para realização da pesquisa: Município de Belo Horizonte. 

 Dias da pesquisa: deverá ser realizada de segundas às sextas-feiras e 

finais de semana, incluindo os feriados.  
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 Horário da pesquisa: de 9h as 20h, visando evitar o acúmulo de avaliações 

de pessoas com o mesmo perfil.  

5  AMOSTRAGEM 

 

O tamanho da amostra será definido de acordo com cada pesquisa ( Nas ultimas 

pesquisas a BHTRANS especificou o numero de 1350 entrevistas )  

 

As entrevistas serão distribuídas aleatoriamente para cada uma das 9 (nove) 

regionais administrativas do Município de Belo Horizonte, de forma igualitária para 

cada uma delas, com base na última divisão administrativa estabelecida pela Lei 

10.231 de 19 de julho de 2011.  

 

A amostra deverá ser estruturada por cotas pré-determinada por sexo, idade, 

escolaridade e renda conforme o perfil da população de Belo Horizonte (IBGE 2010). 

Estas cotas deverão ser acompanhadas durante a aplicação da pesquisa, para 

verificação se estão sendo atendidas. A pesquisa deverá ser estendida até alcançar 

a cota pré-determinada, dentro do prazo de execução (coleta de campo). 

 

6  CRONOGRAMA 

 

Deve se elaborar um cronograma detalhado de execução das atividades, com o 

tempo necessário à execução de cada uma das tarefas previstas e compatível com 

o cronograma de atividades: 
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7  DETALHAMENTOS DO OBJETO 

 

 Elaborar Plano de Trabalho contendo o detalhamento das Fases previstas no 

item 6. 

 Os resultados desta pesquisa devem ser apresentados juntamente com os 

resultados das pesquisas anteriores, na forma de séries históricas.  

 Deve-se documentar a metodologia estatística da amostra utilizada na 

pesquisa. 

 Após a coleta de dados deve se elaborar o Relatório de Campo, conforme 

Fase 2 do item 6  , contendo data da pesquisa, metodologia utilizada 

para a coleta, número de pesquisadores, número de entrevistas por regional, 

questionário. Como também apresentar  tabelas com as informações de 

bairros, sexo, faixa etária, escolaridade, ocupação profissional e renda dos 

entrevistados, assim como os cruzamentos de bairros por regional e renda 

por regional.  

 

8  EQUIPE TÉCNICA 

 

A equipe técnica para a execução dos serviços deverá ser composta, no mínimo, 

pelos seguintes profissionais: 

FASES 

 

OBJETO                                                PRAZO MÁXIMO DE EXECUÇÃO 

1 Preparação das pesquisas: Planejamento / Pré-teste X dias  

2 Coleta de dados: Entrega de Relatório de Campo XX dias 

3 

Análise dos resultados: 

Consistência/ Processamento/ Consolidação dos dados 

Elaboração de Relatório Analítico / Elaboração do relatório Final 

Elaboração da apresentação da pesquisa 

XX dias 

DURAÇÃO TOTAL DE EXECUÇÃO DA PESQUISA XX DIAS 
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a) Responsável técnico do projeto: 1 (um) profissional com experiência 

comprovada em pesquisa quantitativa de opinião, com formação acadêmica 

em qualquer curso superior. 

b) Estatístico: 1 (um) profissional com experiência comprovada em 

pesquisa quantitativa de opinião, com formação acadêmica em curso superior 

em estatística ou na área de exatas e título de especialização latu sensu ou 

stritu sensu em estatística, com registro no CONRE – Conselho Regional de 

Estatística. 

 

9 RESULTADOS 

 

a) RELATÓRIO ANALÍTICO: Os resultados da pesquisa deverão ser 

analisados estatisticamente e apresentados em forma de relatórios 

formato impresso (A4): com análises das tabelas e gráficos, textos 

explicativos e comparativos, gráficos e tabelas coloridas e com 

qualidade gráfica, e qualidade estatística (títulos, subtítulos, datas, 

fontes, etc.) com as informações obtidas em cada questão tratada no 

questionário da pesquisa. Este relatório deverá conter ainda 

cruzamentos entre variáveis de interesse a serem definido durante a 

execução dos trabalhos. Uma apresentação, em meio eletrônico, mídia 

digital, do relatório analítico também deverá ser entregue.  

 

b) RELATÓRIO FINAL: relatório analítico a ser entregue em formato 

impresso (A4), deverá conter ainda o formulário da pesquisa, bem como a 

descrição sumaria da metodologia utilizada e a análise dos dados coletados, 

conforme padronização da BHTRANS.  

E ainda: 

• Arquivo em formato EXCEL com os dados das entrevistas de cada 

entrevistado, bem como as ponderações e pesos usados nas análises; 

• Arquivo com memória de cálculo, explicativa sobre as ponderações e 

pesos, e como foram obtidas as análises; 
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• Arquivo em formato SPSS com os dados das entrevistas de cada 

entrevistado, com seus respectivos labels (códigos). Também as ponderações 

e pesos usados nas análises; 

• Relatório Analítico e Final, contendo análise estatística e cruzamentos 

de variáveis de interesse, em arquivos em formatos WORD e PDF; 

• Apresentação de resultados em formato POWER POINT.   
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11 PESQUISA DE FLUXO DE SATURAÇÃO 

___________________________________________________________________ 

1 OBJETIVO 

 

Medir a quantidade de veículos que a via consegue liberar fluxo em determinada 

unidade de tempo, dentro das condições predominantes pré-existentes da via, do 

tráfego e do ambiente considerando 01 hora de tempo de verde ininterrupto. 

 

2 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Algumas observações devem ser consideradas quanto ao perfil do pesquisador e os 

recursos materiais utilizados, no intuito de minimizar erros e imprevistos, 

fundamentando a coleta resultante em uma aplicação eficiente para a empresa. 

 

2.1 Recursos materiais 

 

Equipamentos básicos: 

 prancheta com contadores; 

 pranchetas lisas; 

 relógio, celular ou similares; 

 cronômetro;  

 banquetas.  

 

2.2. Uniforme 

 

Na execução das atividades, os pesquisadores devem estar uniformizados com 

colete com faixas reflexivas e texto com os dizeres: “Pesquisa BHTRANS”. 

 

3 APLICAÇÃO DA PESQUISA 

 

A pesquisa possibilita determinar a relação volume/capacidade ou grau de 

saturação* da via, bem como calcular a capacidade em interseções semaforizadas. 
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Além disso, essa coleta de dados possibilita ainda subsidiar dados de programação 

semafórica utilizando o software Transit. 

 

4  AMOSTRAGEM 

 

Geralmente efetua-se de 15 a 20 coletas em campo na hora de pico por 

aproximação. 

 

5 PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO 

 

O planejamento é essencial para que a pesquisa ocorra de forma eficiente. Para isso 

é necessário programar visita em campo, dimensionamento da equipe e o 

treinamento da equipe. 

 

5.1 Visita técnica em campo 

 

A vista em campo é necessária para noção do volume de tráfego no horário, verificar 

a necessidade de intervenção ou não no tempo semafórico objetivando aumentar o 

volume de tráfego. 

 

5.2 Agendamento da pesquisa 

 

Salienta-se que é imprescindível a não programação de pesquisas em dias que 

antecedem ou sucedem feriados e finais de semana. Além disso, não poderá ser 

realizada pesquisa caso no local da área de estudo haja festas e eventos que 

possam modificar a características do comportamento dos pedestres.   

 

5.3 Dimensionamento da equipe e metodologia de execução 

 

O dimensionamento da equipe depende do número de aproximações que se deseja 

pesquisar e do tempo de ciclo da interseção. 

 

5.4 Preparação do material de campo 
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O pesquisador exercendo atividade de processamento de pesquisa de posse da 

ordem de serviço e do levantamento de campo deverá: 

 

 Complementar os seguintes dados do formulário de campo como número da 

solicitação, data e dia da execução da pesquisa, passando para a digitação 

preparar os formulários de campo diretamente nas planilhas que receberão os 

dados para tabulação. 

 

 Conferir com o levantamento de campo e se todos os dados estiverem 

corretos ele deverá colocar os formulários referentes às aproximações de 

cada interseção a ser pesquisada em um envelope pardo contendo as 

seguintes informações: 

  

- Nome da pesquisa; 

- Local da pesquisa; 

- Número de pranchetas e contadores necessários; Hora da 

realização da pesquisa; 

- Data e dia de execução da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Metodologia de execução 

 

De posse do material de campo, o pesquisador exercendo atividade de coleta de 

dados deverá: 
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1. Observar se há volume suficiente de veículos na aproximação na fase 

vermelha; 

 

2. Posicionar-se em local que dê boa visibilidade do foco do semáforo e que 

possibilite a contagem classificada de veículos na aproximação pesquisada, 

geralmente, o melhor local é na direção da faixa de retenção; 

 

3. Após iniciar o ciclo* no verde, o pesquisador deverá desprezar os três 

primeiros veículos da fila iniciando a pesquisa neste momento; 

 

4. Acionar o cronômetro e simultaneamente iniciar  a  contagem  classificada de 

veículos até o final do verde sempre observando se o pelotão (fila de 

veículos) em questão está compacto; 

 

5. Quando o pelotão começar apresentar-se não homogêneo, ou seja, 

apresentar vazios ou brechas deve-se simultaneamente parar a contagem e 

dar pausa no cronômetro anotando os volumes  classificados de veículos e o 

tempo de verde cronometrado; 

 

6. Após estes procedimentos zerar o cronômetro e os contadores repetindo todo 

o processo até atingir a amostra desejada (20 leituras); 

 

7. Assinar com nome legível o formulário de pesquisa e aguardar o recolhimento 

do material.  

 

6 PROCESSAMENTO DE DADOS 

 

6.1 Vistoria dos formulários de campo 

 

O pesquisador exercendo atividade de processamento de pesquisa verificará se 

todos os dados dos formulários estão preenchidos corretamente e passará para a 

digitação este material. 

 

6.2 Consistência dos dados 
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Após a digitação o pesquisador exercendo atividade de processamento de pesquisa 

verificará se existem erros de digitação e caso ocorra, deverá deixar indicado quais 

são as correções a serem feitas e retorná-las para digitação. 

 

6.3 Cálculos estatísticos 

 

- Desvio padrão; 

 - Média; 

- Intervalo de confiança. 

 

7 RESULTADOS 

 

7.1 Relatório técnico de pesquisa (RTP) 

 

Documento contendo planilha com as características físicas e operacionais da via, 

croqui, valores pesquisados, média, desvio padrão e intervalo de confiança e o fluxo 

de saturação. 
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ANEXO: FORMULÁRIO DE FLUXO DE SATURAÇÃO 

PESQUISA DE FLUXO DE SATURAÇÃO 

Local Nº .Aproximação Data Dia da semana Nº. da Solicitação 

Hora início  Tempo 

Bom 

Chuvoso 

Instável 

Canteiro central 

Sim 

Não 

Há estacionamento ? 

Sim 

Não 

Nº de faixas Nº. de Unidades 

Previstas: 

Realizadas: 

Hora término  

Tempo de ciclo  Largura 

Tempo de verde  Pesquisador: 

Croqui: 

Nº Ciclo Tempo Auto Ônibus Caminhão UVP Fluxo de 

saturação 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

 

FS =  
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12 ORIGEM E DESTINO (O/D) DE PLACAS 

___________________________________________________________________ 

1 OBJETIVO 

 

Levantar a origem e o destino dos veículos pesquisados em cruzamento/rotatória 

averiguando todas as placas que entram e todas que saem da área de estudo 

delimitada pelos pontos de coleta. 

 

2 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Algumas observações devem ser consideradas quanto ao perfil do pesquisador e os 

recursos materiais utilizados, no intuito de minimizar erros e imprevistos, 

fundamentando a coleta resultante em uma aplicação eficiente para a empresa. 

 

2.1 Recursos materiais 

 

Equipamentos básicos: 

 prancheta com contadores; 

 relógio, celular ou similares; 

 banquetas.  

 

2.2. Uniforme 

 

Na execução das atividades, os pesquisadores devem estar uniformizados com 

colete com faixas reflexivas e texto com os dizeres: “Pesquisa BHTRANS”. 

 

3 APLICAÇÃO DA PESQUISA 

 

 • Otimização da circulação de pessoas e bens num espaço urbano; 

• Aferição do carregamento nos links* (em softwares) de uma determinada 

rede; 

• Projeções de demanda de tráfego; 

• Análise de capacidade das vias; 
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• Estudos de alteração de plano de circulação; 

• Permite executar uma contagem classificada de veículos em interseções 

complexas e de campo visual amplo. (Ex. praças, grandes rotatórias). 

 

4  AMOSTRAGEM 

 

O objetivo dessa pesquisa é saber a origem/destino dos veículos que passam em 

um certo local. A média e a variância são estimados pela contagem volumétrica que 

também é realizada no mesmo trecho. 

 

O universo é o número de veículos que passam no local estudado na faixa horária 

da pesquisa, entretanto a unidade amostral pode ser veículos por hora ou veículos 

por quinze minutos que devem ser abordados. 

 

Para se chegar a unidade amostral (veículo) para interseções semaforizadas é 

importante ter a informação sobre o ciclo do semáforo local para saber quanto tempo 

de verde existe em uma hora (ou quinze minutos ). Com essa informação pode-se 

determinar o número de pesquisadores necessários à realização da pesquisa. 

 

Em interseções não semaforizadas, é de grande valia a estimativa do número de 

veículos que passam na seção a ser pesquisada, sua velocidade aproximada, o 

número e largura das faixas da via. 

 

5 PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO 

 

O planejamento é essencial para que a pesquisa ocorra de forma eficiente. Para isso 

é necessário programar visita em campo, dimensionamento da equipe e o 

treinamento da equipe. 
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5.1 Visita técnica em campo 

 

É imprescindível verificar junto ao requerente da pesquisa a área de abrangência e 

quais informações são necessárias coletar, para dessa forma definir a melhor 

metodologia a ser aplicada. 

 

Após isto, o técnico de posse de um mapa que contenha toda área de abrangência 

da pesquisa, deverá ir a campo e fazer os levantamentos necessários para a 

execução da pesquisa de origem destino por placas. 

 

Algumas questões devem ser observadas nos pontos definidos para realização da 

coleta: 

 

• Volumes de veículos nos horários solicitados pelo cliente; 

• Número de faixas na aproximação; 

• Condições de segurança e visibilidade para o pesquisador; 

• O tempo de percurso  máximo  das  diversas origens até os diversos 

destinos; 

• Velocidade dos veículos; 

• Seção semaforizada ou não. 

 

5.2 Agendamento da pesquisa 

 

Salienta-se que é imprescindível a não programação de pesquisas em dias que 

antecedem ou sucedem feriados e finais de semana. Além disso, não poderá ser 

realizada pesquisa caso no local da área de estudo haja festas e eventos que 

possam modificar a características do comportamento dos pedestres.   

 

5.3 Dimensionamento da equipe e metodologia de execução 

 

O dimensionamento da equipe está diretamente ligado ao levantamento que o 

técnico fez em campo considerando: 
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• Número de pontos de origem e/ou destinos; 

• Volume de veículos de cada ponto; 

• Número de faixas na aproximação; 

• Número de categorias de veículos a serem pesquisadas; 

• A velocidade dos veículos quando o ponto for numa seção da via e 

sem semáforo. Nesses casos torna-se mais eficiente um pesquisador ditar em 

voz alta as placas para o outro anotar. 

 

5.4 Preparação do material de coleta 

 

De posse da ordem de serviço o pesquisador exercendo atividade de 

processamento de pesquisa verificará os locais onde serão realizadas as pesquisas 

e preencherá de acordo com os levantamentos de campo: 

 

• O formulário para realização da Pesquisa de Contagem Classificada de 

Veículos; 

• Formulário da Pesquisa de Origem e Destino por Placas. 

 

O número de cópias dos formulários da Pesquisa de Origem e Destino por Placas 

deverá ser dimensionado pelo técnico de acordo com: 

  

 Número de pesquisadores na aproximação ou seção podendo alocar um 

ou mais pesquisadores por faixa; 

 Total de intervalos de 15 minutos contidos no período de realização da 

pesquisa. 

 Cada envelope pardo deverá conter: 

 

- Mapa da área de abrangência da pesquisa, com a identificação dos 

pontos de coleta (origens e destinos); 

- Formulário da Contagem Classificada de Veículos do ponto 

pesquisado; 

- Formulários de Pesquisa de Origem Destino por Placas do ponto 

pesquisado. 
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• No envelope pardo deverá estar descrito: 

 

- Nome da pesquisa; 

- Local da pesquisa (ponto de coleta); 

- Número do ponto a ser pesquisado; 

- Horário de realização da pesquisa; 

- Número de pranchetas para cada ponto de coleta; 

- Data e dia de execução. 

 

5.5 Metodologia de execução 

 

O técnico responsável pelo turno fará a distribuição dos pesquisadores e líderes de 

equipe nos veículos, determinando a área de atuação de cada um. 

 

Dependendo do volume de veículos que passa em cada origem ou destino a ser 

pesquisado e de quantas categorias deverão ser pesquisadas, o técnico fará a 

distribuição de, no mínimo, 03 pesquisadores para cada  ponto sem incluir o reserva 

e o líder de equipe, com as seguintes funções: 

 

• Realizar a pesquisa de contagem classificada de veículos; 

• Realizar leitura em voz alta das placas dos veículos que passam pelo local; 

• Realizar a anotação das placas dos veículos que passam pelo local quando 

ditada em voz alta por outro pesquisador. Se o veículo for um caminhão a sua placa 

deverá ser anotada seguida da letra “C”. 

 

É importante haver um sincronismo entre o pesquisador que faz a leitura e o 

pesquisador que faz a anotação das placas, por isso eles deverão se posicionar um 

ao lado do outro e estar atentos, ao trabalho realizado. 

   

O pesquisador que estiver realizando a contagem classificada de veículos deverá: 

 

• Ficar postado ao lado da via em situação de boa visibilidade e segurança, 

munido de prancheta com contadores mecânicos afixados e formulário para 
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anotação do volume de veículos classificados contendo o croqui do local com os 

movimentos que irão ser pesquisados. 

 

• Transcrever os dados dos contadores rigorosamente nas horas pré 

determinadas de 15 em 15 minutos, e simultaneamente o pesquisador que estiver 

anotando o número das placas, deverá mudar o intervalo de anotação. 

 

O pesquisador responsável pela anotação das placas, de acordo com as orientações 

do técnico, deverá se posicionar em local de boa visibilidade e segurança, munido 

de prancheta lisa com  os formulários  para anotação  das placas, devendo a cada 

intervalo de 15 minutos passar a anotar as próximas placas no intervalo 

correspondente. Deste pesquisador será exigido muita atenção para ouvir os 

números das placas e agilidade para escreve-los com letra legível. 

 

O pesquisador responsável por falar os números das placas deverá estar atento 

para ler o número das placas dos veículos para o pesquisador que fará a anotação 

das mesmas. Ele deverá ter uma boa dicção para falar em um tom de voz que o 

outro colega possa escutá-lo com facilidade. Caso o local apresente um volume de 

tráfego reduzido, apenas um pesquisador fará a leitura e anotação das placas. 

 

Cada ponto de origem e destino deverá ter identificado os nomes dos pesquisadores 

que trabalharam no ponto 

 

Na troca de turno os pesquisadores que estiverem substituindo os outros deverão 

estar cientes do movimento a ser pesquisado e da sua função em cada ponto de 

coleta. 

 

O técnico responsável pelo turno fará o acompanhamento desta troca, dando todas 

orientações necessárias aos pesquisadores e avaliando o andamento da pesquisa, 

em todos os pontos de pesquisa 
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6 PROCESSAMENTO DE DADOS 

 

6.1 Vistoria dos formulários 

 

O pesquisador exercendo atividade de processamento de pesquisa receberá a 

pesquisa de contagem volumétrica verificando se todos os dados estão preenchidos 

e no caso de alguma ocorrência como falta de preenchimento de algum campo, ele 

reportará ao técnico responsável que após solucionar o problema passará este 

material para ser digitado. 

 

Os formulários de origem destino deverão também passar por uma triagem: 

 

• Estes formulários deverão ser colocados em ordem por pontos de 

origem e destinos e em ordem cronológica; 

• Deverá verificar se existem todos os intervalos horários de 15 em 

15 minutos em cada ponto de origem e destino pesquisado; 

• Caso encontre erros, como número de placas ilegíveis, falta de data, 

identificação do ponto de coleta, falta de anotação em intervalo pesquisado e 

outros, ele deverá reportar ao técnico que após solucionar o problema 

retornará este material para a tabulação. 

 

6.2 Consistência dos dados 

 

Feita a digitação, o pesquisador exercendo atividade de processamento de pesquisa 

fará uma triagem nos relatórios e caso encontre erros, como valores discrepantes, 

datas, nome de logradouro, referência e outros, a pesquisa retornará para digitação 

com a indicação precisa dos locais onde se torna necessário a correção. 

 

7 RESULTADOS E RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA (RTP) 

 

O Relatório Técnico de Pesquisa (RTP) deverá conter: 

 

- Objetivo; 
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- Área de abrangência; 

- Mapa da área de abrangência com os pontos de pesquisa; 

- Metodologia de Amostragem; 

- Metodologia de execução; 

- Pesquisa de Contagem Classificada de Veículos; 

- Matriz de origem destino; 

- Formulários utilizados na pesquisa; 

-  Local de pesquisa georreferenciado; 

-  Relatórios de Contagens volumétricas; 

-  Relatório de Correlação de origem e destino por percurso; 

          -  Relatório  de Correlação de origem e destino para todas as placas 

anotadas no intervalo; 
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Formulário de OD DE PLACAS 
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13 VELOCIDADE PONTUAL PÓS-RADAR 

___________________________________________________________________ 

1 OBJETIVO 

 

Determinar a qual velocidade os veículos passam por um determinado ponto ou 

seção da via. A velocidade pontual representa o comportamento livre dos motoristas 

e existe grande variação encontrando-se velocidades altas e baixas, que serão 

tratadas com métodos estatísticos. 

 

2 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Algumas observações devem ser consideradas quanto ao perfil do pesquisador e os 

recursos materiais utilizados, no intuito de minimizar erros e imprevistos, 

fundamentando a coleta resultante em uma aplicação eficiente para a empresa. 

 

2.1 Recursos materiais 

 

Equipamentos básicos: 

 Pranchetas lisas; 

 Pranchetas com contadores. 

 relógio, celular ou similares; 

 banquetas; 

 radar tipo pistola.  

 

2.2. Uniforme 

 

Na execução das atividades, os pesquisadores não deverão estar uniformizados, 

portando apenas crachá funcional. A utilização de uniforme nessa pesquisa não é 

recomendada, pois pode provocar uma mudança de comportamento do motorista ao 

avistar “BHTRANS”, fazendo com que este acredite que é uma medida de 

fiscalização.   
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3 APLICAÇÃO DA PESQUISA 

 

O estudo de velocidade pontual está sempre ligado aos aspectos de segurança do 

tráfego. 

 

• Estudos comparativos "antes e depois": 

- Análise de acidentes, 

- Projetos geométricos. 

• Determinação de elementos para o projeto geométrico de vias, como 

curvaturas, super-elevação, etc. 

• Determinação de locais de ocorrência de velocidade excessiva, para fins de 

implantação de fiscalização seletiva; 

• Estudos de locais “críticos” (alvo de reclamação da população) ou de altos 

índices de acidentes, para comparar as velocidades reais com as “ideais” (em 

termos de segurança) relacionando-os com acidentes; 

• Estudos de tendências de velocidades; 

• Planejamento e controle de tráfego: 

- Estabelecimento de velocidade máximas e mínimas; 

 - Necessidade de colocação de indicadores de velocidades em curvas e 

locais perigosos; 

- Cálculo de zonas de ultrapassagem proibidas; 

- Análise de zonas de proteção para escolas; 

- Informações para colocação de sinalização em geral; 

- Cálculo do tempo de limpeza dos semáforos. 

 

4  AMOSTRAGEM 

 

A amostra mínima depende da precisão desejada na estimativa da média e da 

variância dos dados. 
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É necessário, portanto, conhecer de antemão esta variância, o que nem sempre é 

possível. Para tanto, ou é feita uma pesquisa preliminar para obter a variância ou é 

assumido um valor obtido através de estudos semelhantes. 

  

A amostra mínima será: 

 

 

N= amostra mínima 

S =desvio padrão (km/h) 

d = erro aceitável na estimativa da velocidade (km/h) k = constante relativa ao nível 

de precisão desejado 

 

O erro aceitável (d) naturalmente é uma opção do requerente, mas depende da 

precisão desejada na estimativa da média.  

 

É dado em termos de “desvio” com relação à média estimada na forma  x + d, sendo 

x a velocidade média. Os erros admitidos, nos estudos encontrados na literatura 

especializada, estão na faixa de 2 km/h a 10 km/h. A escolha dos veículos a serem 

pesquisados também deve ser criteriosa. A este respeito, o primeiro cuidado 

consiste em apurar (tempos de percurso) e (velocidades instantâneas) 

separadamente para cada tipo de veículo ( auto, ônibus, caminhão) uma vez que 

seus comportamentos são diferenciados. 

 

O segundo cuidado refere-se à escolha de um veículo dentro de um grupo que se 

aproxima: normalmente o primeiro veículo está em velocidade livre e é o mais 

adequado para medição, uma vez que os outros podem estar sendo “seguros” por 

ele, circulando a velocidades inferiores a que desejariam. De qualquer maneira os 

motoristas observados devem estar agindo livremente. 

 

5 PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO 

 

O planejamento é essencial para que a pesquisa ocorra de forma eficiente. Para isso 

é necessário programar visita em campo, dimensionamento da equipe e o 

treinamento da equipe. 
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5.1 Visita técnica em campo 

 

A seção deve ser cuidadosamente locada, no sentido de propiciar visibilidade ao 

pesquisador e de representar condições adequadas de tráfego. Este último cuidado 

é fundamental para evitar interferências externas ao comportamento que se deseja 

observar, ou seja, os motoristas devem agir livremente. Numa seção localizada um 

pouco antes ou depois de um semáforo, não é um local apropriado devido a 

desaceleração e aceleração aplicada nos momentos de parada e de movimento 

mediante um semáforo. 

 

É necessário saber qual o comportamento que se deseja observar, tentando locar a 

seção de modo a garantir a ocorrência deste comportamento o mais livremente 

possível de interferências externas. 

 

5.2 Agendamento da pesquisa 

 

Salienta-se que é imprescindível a não programação de pesquisas em dias que 

antecedem ou sucedem feriados e finais de semana. Além disso, não poderá ser 

realizada pesquisa caso no local da área de estudo haja festas e eventos que 

possam modificar a características do comportamento dos pedestres.   

 

5.3 Dimensionamento da equipe  

 

Considerando o número de pontos de pesquisa, o horário e o tempo de duração é 

que se dimensiona a equipe. Geralmente empenha-se em cada ponto de duração de 

pesquisa um pesquisador para contagem classificada de veículos um segundo para 

anotar os registros do radar, e um terceiro para efetuar a leitura. 

 

5.4 Preparação do material de campo 

 

É importante que cada ponto de pesquisa possua ao menos dois equipamentos de 

radares tipo pistola e dois pares de pilha para que não haja imprevistos que não 

interfiram na qualidade e continuidade da pesquisa.  
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É imprescindível que os seguintes formulários constem no material de campo: 

 

i) Formulário de Contagem Classificada de Veículos; 

ii) Formulário de velocidade pontual. 

 

O técnico deverá colocar o material em envelope identificado com o nome da 

pesquisa, local, data, faixa horária. 

 

5.5 Metodologia de execução 

 

O equipamento utilizado para medir a velocidade pontual é o radar. Para a 

realização desta pesquisa utilizam-se radares móveis em que o pesquisador estará 

junto com o operador do radar escrevendo as anotações do visor classificando a 

velocidade quanto ao tipo de veículo. 

 

Outro pesquisador fará a contagem classificada dos veículos na seção pesquisada. 

É importante manter o radar escondido evitando inibir os motoristas. 

 

Os pesquisadores deverão se posicionar em local que o motorista não perceba sua 

presença, em situação de boa visibilidade e segurança, munidos de prancheta com 

contadores para contagem classificada de veículos, prancheta lisa para anotação 

das velocidades pontuais e o operador do radar. 

 

A delimitação do local exato para medição da velocidade deverá estar clara. A 

transcrição dos dados , dos contadores para o formulário de pesquisa, precisará ser 

feita, rigorosamente, nos horários pré-determinados de 15 em 15 minutos para 

possibilitar a análise, volume X velocidade pontual. 

 

Sendo que o objetivo desta pesquisa é o levantamento da velocidade pontual dos 

veículos que passam pela via, quaisquer fatores que dificultem ou falseiem esta 

observação precisarão ser identificados. Estes fatores poderão ser acidentes, obras, 
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afundamento de pista e se não forem devidamente anotados, os dados colhidos 

nesta pesquisa não serão reais. 

 

Para não coibir os motoristas, o equipamento (radar) deverá ficar escondido. O radar 

tipo revólver, utilizado pela polícia militar é o mais ideal uma vez que pode ser 

alimentado pela bateria do carro e este carro poderá estar descaracterizado. 

Observado esses critérios um pesquisador anotará as velocidades apontadas no 

visor do radar. 

 

6 PROCESSAMENTO DE DADOS COLETADOS 

 

6.1 Vistoria dos formulários 

 

O pesquisador exercendo atividade de processamento de pesquisa deverá verificar 

se existem valores discrepantes muito altos ou muito baixos, ou se estão anotados 

nos formulários de campo condições desfavoráveis à pesquisa. 

 

6.2 Cálculos estatísticos 

 

- Média aritmética 

- Desvio Padrão 

- Coeficiente de variação. 

  

8 RESULTADOS E FORMULÁRIOS 

 

Os relatórios que deverão ser apresentados são: 

 

i- Objetivo e Metodologia da pesquisa; 

ii- Croqui; 

iii- Tabela e Gráfico de flutuação horária; 

iv- Relatório  com  amostras de velocidades classificadas por categoria 

coletadas 
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v- Contagens classificada de veículos 

vi- Relatório contendo: faixa horária, intervalo de classe de velocidades ponto 

médio da classe, frequência, velocidade Média, por categoria e geral (total 

de veículos pesquisados). 

FORMULÁRIOS E RELATÓRIOS 

 

SISTEMA ESTATÍSTICO DA VELOCIDADE PONTUAL 

Local      :      Via Expressa(apos viaduto da Av. Cicero Idelfonso)  Período de Pesquisa:  9:00 às 11:30 
 

Sentido : Centro/Contagem   
 

Data : 04/04/95 Tempo       :            X    Bom Chuvoso Instável 
   

Dia Semana : Terça-Feira Pavimento :            X    Bom Ruim Outros 
   

Observações: Pesquisador(es): Eduardo S. Silva 
  

Luciana O. Fonseca 

            Amostra de Velocidades Pontuais          

Horário Automóveis Ônibus Caminhão 
 82 88 82 91 97           79 60         50 76     

 93 81 92 84 87           57 62         60 55     

 65 78 82 82 83           64 74         52 51     

 77 74 79 85 102           58 51         70 45     

 81 79 78 100 87           70 66         64 71     

9:00 73 113 70 91 84           73          57 67     

às 32 85 81 88 95           48          60 61     

10:00 62 95 83 86 67           74          67 74     

 72 74 81 91 58           40          60 85     

 112 84 98 77 77           68          64 72     

 86 98 89 84 92           87          78 69     

 80 91 93 60 87           88          48 66     

 114 89 89 82 93           57          40 72     

 108 77 95 116 76           85          40 76     

 90 89 76 92 85           83          60 71     

 72 71 96 76 65           55          67 70     

 105 84 97 118 78           64          94 68     

 93 76 88 48 67           72          70 61     

 83 75 45 95 96           85          61      

 123 76 85 74 80           67          69      

 83 71 76 71            63          50      

 65 76 71 61            48          75      

 61 80 88 59            94          72      

 63 88 76 85            59          55      

 102 83 72 104            53          86      

 81 90 70 101            65          81      

 105 94 68 97            57          85      

 99 88 56 106            60          79      

 91 60 79 91            65          58      

 98 103 69 90            47          46      

 84 112 42 96            64          74      

 98 100 80 95            57          86      

PESQUISA DE VELOCIDADE PONTUAL 04/04/95 Terça-Feira 

Local : Via Expressa(apos viaduto  da  Av. Cicero Idelfonso) Tempo     : X Bom Ruim Outros 
   

Sentido :   Centro/Contagem Pavimento: X 

 

 

 

 

Horário 

de   

Pesquisa 

Intervalo 

de Classe 

(Km/h) 

Ponto 

Médio 

da Classe 

Freqüência Velocidade Média (Km/h) Total 

Veículos 

Pesquizados 

Auto Ônibus Caminhão  
Auto 

 
Ônibus 

 
Caminhão 

Veículos 

Geral f f(%) Σf (%) f f(%) Σf (%) f f(%) Σf (%) 

 

9:00 

às 

10:00 

30.0 

40.0 

50.0 

60.0 

70.0 

80.0 

90.0 

100.0 

110.0 

120.0 

39.9 

49.9 

59.9 

69.9 

79.9 

89.9 

99.9 

109.9 

119.9 

129.9 

35 1 1% 1% 0 0% 0% 0 0% 0%      

45 3 2% 3% 4 11% 11% 5 10% 10%      

55 3 2% 5% 9 24% 35% 8 16% 26%      

65 13 9% 14% 12 32% 68% 16 32% 58%      

75 32 22% 35% 6 16% 84% 15 30% 88%      

85 45 30% 66% 5 14% 97% 5 10% 98%      

95 33 22% 88% 1 3% 100% 1 2% 100%      

105 11 7% 95% 0 0% 100% 0 0% 100%      

115 6 4% 99% 0 0% 100% 0 0% 100%      

125 1 1% 100% 0 0% 100% 0 0% 100%      

Total/Média 148 100%  37 100%  50 100%  84,53 65,54 67,00 77,81 235 

 
10:00 

às 

11:00 

30.0 

40.0 

50.0 

60.0 

70.0 

80.0 

90.0 

100.0 

110.0 

120.0 

39.9 

49.9 

59.9 

69.9 

79.9 

89.9 

99.9 

109.9 

119.9 

129.9 

35 0 0% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%      

45 3 2% 2% 4 10% 10% 3 4% 4%      

55 2 1% 3% 9 22% 32% 10 13% 16%      

65 14 8% 10% 10 24% 56% 31 39% 55%      

75 43 24% 34% 10 24% 80% 24 30% 85%      

85 48 27% 61% 7 17% 98% 9 11% 96%      

95 40 22% 83% 0 0% 98% 3 4% 100%      

105 21 12% 94% 1 2% 100% 0 0% 100%      

115 8 4% 99% 0 0% 100% 0 0% 100%      

125 2 1% 100% 0 0% 100% 0 0% 100%      

Total/Média 181 100%  41 100%  80 100%  86,38 67,68 69,38 79,34 304 

 

11:00 

às 

12:00 

30.0 

40.0 

50.0 

60.0 

70.0 

80.0 

90.0 

100.0 

110.0 

120.0 

39.9 

49.9 

59.9 

69.9 

79.9 

89.9 

99.9 

109.9 

119.9 

129.9 

35 0 0% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%      

45 1 1% 1% 1 4% 4% 0 0% 0%      

55 0 0% 1% 7 28% 32% 2 6% 6%      

65 9 8% 9% 8 32% 64% 13 36% 42%      

75 20 19% 28% 6 24% 88% 17 47% 89%      

85 33 31% 58% 3 12% 100% 4 11% 100%      

95 23 21% 80% 0 0% 100% 0 0% 100%      

105 19 18% 97% 0 0% 100% 0 0% 100%      

115 1 1% 98% 0 0% 100% 0 0% 100%      

125 2 2% 100% 0 0% 100% 0 0% 100%      

Total/Média 108 100%  25 100%  36 100%  87,78 66,20 71,39 81,09 169 
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Automóvel  

9:00 às 10:00 
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PESQUISA DE VELOCIDADE PONTUAL 

Local : Via Expressa(apos viaduto da Av. Cicero Idelfonso) 

04/04/95 Terça-Feira 

Sentido: Centro/Contagem 
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Pesquisa de Velocidade Pontual 
Local:______________________________________________________ 

Data: ___/___/___ Dia da Semana:________ Período de coleta: ____às____ 

Pesquisador: ___________Reseva:____________  Tempo:  Bom 

Sentido: ______________ Pista: _______________  Chuvoso 

Hora Velocidade 
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14 COMPRIMENTO DE FILA 

___________________________________________________________________ 

1 OBJETIVO 

 

Medir a extensão de fila do tráfego em fluxos interrompidos a partir das 

aproximações do semáforo. 

 

2 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Algumas observações devem ser consideradas quanto ao perfil do pesquisador e os 

recursos materiais utilizados, no intuito de minimizar erros e imprevistos, 

fundamentando a coleta resultante em uma aplicação eficiente para a empresa. 

 

2.1 Recursos materiais 

 

Equipamentos básicos: 

 Pranchetas lisas; 

 relógio, celular ou similares; 

 banquetas; 

 cones de sinalização. 

 

2.2. Uniforme 

 

Na execução das atividades, os pesquisadores devem estar uniformizados com 

colete com faixas reflexivas e texto com os dizeres: “Pesquisa BHTRANS”. 

.   

3 APLICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Aferir a relação volume/capacidade, ou seja, o grau de saturação da via, 

possibilitando avaliar a programação semafórica em redes ou em um local 

específico. Além disso, a pesquisa permite fazer avaliação do tipo “antes e depois” 
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em programações semafóricas e servir como indicador para área operacional ( 

avaliação da operação de tráfego antes de finais de semana prolongados). 

 

4  AMOSTRAGEM 

 

Os semáforos instalados admitem mais de uma programação diária, pois o fluxo de 

tráfego varia ao longo do dia, assim é necessário saber o exato momento em que as 

filas se originam e quando as mesmas terminam. 

 

De acordo com o objetivo da pesquisa, a área de abrangência, o seu pico, a 

sazonalidade também têm influência. Geralmente usa-se o período compreendido 

entre 07h as 19h horas para coleta de dados. A pesquisa deverá ser realizada, no 

mesmo local, no mínimo em 03 dias consecutivos. 

 

5 PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO 

 

O planejamento é essencial para que a pesquisa ocorra de forma eficiente. Para isso 

é necessário programar visita em campo, dimensionamento da equipe e o 

treinamento da equipe. 

 

5.1 Visita técnica em campo 

 

Na sua visita em campo o técnico deverá: 

- Verificar o volume horário; 

- Verificar se a topografia é favorável para a realização da pesquisa 

diretamente no campo; 

- Avaliar se o método de filmagem não seria uma alternativa melhor, 

caso haja disponibilidade deste recurso. 

- Avaliar condições de segurança do local; 

- Verificar se existem prédios disponíveis para realização da pesquisa e 

qual o campo visual que ele oferece. Em caso afirmativo verificar a 

possibilidade de formalizar a autorização para utilização das dependências do 

prédio para a pesquisa; 
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- Desenhar  o  croqui  da interseção e/ou da aproximação no 

formulário de levantamento em campo de contagens classificadas; 

 - Coletar informações cadastrais de cada aproximação

 quanto largura, existência ou não de canteiro central e 

estacionamento, número de faixas; 

- São considerados Links separados os casos de conversões à esquerda 

ou a direita. 

 

5.2 Agendamento da pesquisa 

 

Salienta-se que é imprescindível a não programação de pesquisas em dias que 

antecedem ou sucedem feriados e finais de semana. Além disso, não poderá ser 

realizada pesquisa caso no local da área de estudo haja festas e eventos que 

possam modificar a características do comportamento dos pedestres.   

 

5.3 Dimensionamento da equipe  

 

O dimensionamento da equipe depende do número de aproximações. 

 

5.4 Preparação do material de campo 

 

Preencher o formulário de levantamento em campo de contagens classificadas, 

numerando as aproximações que deverão ser pesquisadas e se possível levantar as 

características operacionais e físicas da via. 

 

O pesquisador/técnico exercendo atividade de processamento de pesquisa de posse 

da ordem de serviço e do levantamento de campo para contagens classificadas 

deverá: 

 

• Preencher o formulário de Pesquisa de Comprimento de Fila : 

- Fazer o croqui da aproximação com as referências de cada 

trecho; 

- Nome da interseção, 
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- Nº. da aproximação; 

 - Nº. da solicitação, data e dia da execução da pesquisa; 

- Informações físicas e operacionais da via ( canteiro central, 

largura da via, estacionamento ). 

 

Os formulários já poderão ser preenchidos em quantidades suficientes para 03 dias 

de pesquisas. 

 

• Fazer a conferência com o levantamento de campo, caso todos os dados 

estejam corretos, ele deverá colocar os formulários de  cada  interseção a ser 

pesquisada em um envelope pardo contendo as seguintes informações: 

- Nome da pesquisa; 

- Local da pesquisa; 

- Nome e número da aproximação; 

- Número de pranchetas necessários; 

- Hora da realização da pesquisa; 

- Data e dia de execução da pesquisa. 

 

5.5 Metodologia de execução 

 

Adota-se nesta pesquisa, a observação direta no campo em aproximações 

semaforizadas onde são feitas medições de fila por links. 

 

Esta medição é feita pelo pesquisador postado na via próximo às aproximações ou 

se possível no terraço de algum prédio em que o campo visual abrange os links a 

serem pesquisados. 

 

São considerados Links separados os casos de conversão à esquerda ou à direita. 

 

a) Os pesquisadores exercendo atividade de coleta de dados devem estar no 

local com no mínimo dez minutos de antecedência da hora marcada uniformizados. 

b) O técnico responsável pelo turno fará a distribuição dos pesquisadores e 

líderes de equipe nos veículos, determinando a área de atuação de cada um. 
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c) O técnico dará orientação a cada pesquisador sobre as referências exatas 

constante no Formulário de Comprimento de Fila. 

d) Adota-se, como referências do Link pesquisado, pontos eqüidistantes de 25%, 

50%, 75%, 100% e 125% do Link. 

e) Se necessário pode-se usar cones de sinalização para facilitar a visualização 

das referências. 

f) Quando o foco veicular* do semáforo estiver vermelho o pesquisador deverá 

realizar, a cada intervalo de 5 minutos uma medição do tamanho da fila, codificando 

no formulário de Comprimento de Fila, conforme tabela abaixo. 

 

QUADRO COM CÓDIGOS E REFERÊNCIAS DO TAMANHO DE FILA 

 

Código Descrição % do tamanho da fila 

V Vazio  - fila  ocupa até ¼ do 

trecho (link) 

25% 

M Metade – fila ocupa até ½ do 

trecho (link) 

50% 

MM Mais da Metade – fila ocupa 

até 3/4 do trecho (link) 

75% 

C Cheio  –  fila  ocupa 4/4 do 

trecho (link) 

100% 

O Obstruído – fila ocupa mais 

de 4/4 do trecho (link), 

obstruindo o cruzamento 

125% 

 

g) O pesquisador que fará a reserva deverá marcar no formulário de 

comprimento de fila com a letra “R” todos os intervalos em que ele fez reserva, e 

escrever seu nome legível no campo próprio do formulário colocando a letra “R” para 

indicar que ele foi reserva neste período. 

 

6. PROCESSAMENTO DE DADOS COLETADOS 

 

6.1 Vistoria dos formulários 
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O pesquisador exercendo atividade de processamento de pesquisa verificará se 

todos os dados dos formulários estão preenchidos, corretamente e passará o 

material para a digitação. 

 

6.2 Consistência dos dados 

 

Após a digitação o pesquisador exercendo atividade de processamento de pesquisa 

verificará se existem erros de digitação e caso ocorra, deverá deixar indicado quais 

são as correções a serem feitas e retorná-las para digitação. 

 

6.3 Cálculos estatísticos 

 

Média dos resultados de três dias pesquisados.  

 

7 RESULTADOS E FORMULÁRIOS 

 

O Relatório Técnico de Pesquisa (RTP) deverá conter: 

 

I -  Objetivo e Metodologia da pesquisa; 

II -  Croqui; 

III -  Tabela e Gráfico de flutuação horária; 

IV- Planilha com as características das vias; 

V -  Valores pesquisados; 

VI- Média dos três dias de pesquisa. 
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 Formulário de Pesquisa de Comprimento de Fila

 

PESQUISA DE COMPRIMENTO DE FILA Nº. da 

Solicitação 

 

 Interseção: 

Data: Dia da Semana Tempo: 

Bom 

Chuvoso 

Instável 

Hora início: Nº.de Unidades:Aproximação 

Previstas: 

Realizadas: 

Pesquisadores: Hora término: 

Tempo de ciclo: 

Líder de Equipe: 
Código Referência aproximação Nº. Referência aproximação Nº. 

Croqui: 

 
V VAZIO 25% 

  

 
M METADE 50% 

  

MM: 

MAIS DA METADE 

75% 

  

 

C:  CHEIO 

100% 

  

O: 

OBSTRUIDO 

125% 

  

Aproximação:  Aproximação: 

Canteiro central Há estacionamento ? 
Sim Não 

Nº de faixas Tempo Ciclo Canteiro central Há estacionamento ? Nº de faixas Tempo Ciclo 
 Sim Não  Sim Não  Sim Não 

Hora COD. Hora COD. Hora COD.  Hora COD. Hora COD. Hora COD. 
07:00  11:05  15:10  07:00  11:05  15:10  

07:05  11:10  15:15  07:05  11:10  15:15  

07:10  11:15  15:20  07:10  11:15  15:20  

07:15  11:20  15:25  07:15  11:20  15:25  

07:20  11:25  15:30  07:20  11:25  15:30  

07:25  11:30  15:35  07:25  11:30  15:35  

07:30  11:35  15:40  07:30  11:35  15:40  

07:35  11:40  15:45  07:35  11:40  15:45  

07:40  11:45  15:50  07:40  11:45  15:50  

07:45  11:50  15:55  07:45  11:50  15:55  

07:50  11:55  16:00  07:50  11:55  16:00  

07:55  12:00  16:05  07:55  12:00  16:05  

08:00  12:05  16:10  08:00  12:05  16:10  

08:05  12:10  16:15  08:05  12:10  16:15  

08:10  12:15  16:20  08:10  12:15  16:20  

08:15  12:20  16:25  08:15  12:20  16:25  

08:20  12:25  16:30  08:20  12:25  16:30  

08:25  12:30  16:35  08:25  12:30  16:35  

08:30  12:35  16:40  08:30  12:35  16:40  

08:35  12:40  16:45  08:35  12:40  16:45  

08:40  12:45  16:50  08:40  12:45  16:50  

08:45  12:50  16:55  08:45  12:50  16:55  

08:50  12:55  17:00  08:50  12:55  17:00  

08:55  13:00  17:05  08:55  13:00  17:05  

09:00  13:05  17:10  09:00  13:05  17:10  

09:05  13:10  17:15  09:05  13:10  17:15  

09:10  13:15  17:20  09:10  13:15  17:20  

09:15  13:20  17:25  09:15  13:20  17:25  

09:20  13:25  17:30  09:20  13:25  17:30  

09:25  13:30  17:35  09:25  13:30  17:35  

09:30  13:35  17:40  09:30  13:35  17:40  

09:35  13:40  17:45  09:35  13:40  17:45  

09:40  13:45  17:50  09:40  13:45  17:50  

09:45  13:50  17:55  09:45  13:50  17:55  

09:50  13:55  18:00  09:50  13:55  18:00  

09:55  14:00  18:05  09:55  14:00  18:05  

10:00  14:05  18:10  10:00  14:05  18:10  

10:05  14:10  18:15  10:05  14:10  18:15  

10:10  14:15  18:20  10:10  14:15  18:20  

10:15  14:20  18:25  10:15  14:20  18:25  

10:20  14:25  18:30  10:20  14:25  18:30  

10:25  14:30  18:35  10:25  14:30  18:35  

10:30  14:35  18:40  10:30  14:35  18:40  
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Formulário de Levantamento em Campo de Contagens Classificadas 

 

LEVANTAMENTO EM CAMPO DE CONTAGENS CLASSIFICADAS 
 

Nº. da Solicitação: Regional: Tipo de Pesquisas: 

Contagem Classificada Veículos 

Contagem Classificada Veículos por Eixo 

Contagem Classificada de Pedestres 

Origem e Destino por Placas 

Origem e Destino por Entrevista 

Comprimento de Fila 

Outros     

Local: 

Referência: 

Interseção semaforizada? Sim Não 

Data levantamento: 

Obs.: 

Técnico Resp.: 

Movimentos: Nº. de Pranchetas com contadores 

Total de Pesquisadores de Coleta + Reservas 

Croqui: 
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15 EVASÃO E GRATUIDADE DO TRANSPORTE COLETIVO 

___________________________________________________________________ 

1 OBJETIVO 

 

Identificar e quantificar as classes de usuários não pagantes do transporte público 

por ônibus e/ou transporte suplementar, ou seja: classes de gratuidade e evasão. 

 

2 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Algumas observações devem ser consideradas quanto ao perfil do pesquisador e os 

recursos materiais utilizados, no intuito de minimizar erros e imprevistos, 

fundamentando a coleta resultante em uma aplicação eficiente para a empresa. 

 

2.1 Recursos materiais 

 

Equipamentos básicos: 

 pranchetas lisas; 

 relógio, celular ou similares; 

 cartão eletrônico de vale-transporte. 

 

2.2. Uniforme 

 

Na execução das atividades, os pesquisadores não deverão estar uniformizados, 

pois a pesquisa será realizada de forma incógnita. 

.   

3 APLICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Avaliar a evasão de receita no sistema podendo identificar o PED de maior 

ocorrência de evasão possibilitando o seu monitoramento e o montante de usuários 

com gratuidade auxiliando na especificação de viagens. 
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4  AMOSTRAGEM 

 

Considerando que a aplicação desta pesquisa é voltada para o sistema de 

transporte, a amostra será definida do mesmo modo que a pesquisa Sobe e Desce. 

 

A pesquisa, de forma geral, deverá ser realizada entre 06h30min. e 20h30min., 

contemplando a quantidade de viagens a serem realizadas conforme especificado 

por cálculo estatístico exemplificado abaixo, entretanto, de acordo com o objetivo do 

requerente esse horário poderá ser alterado.  

 

Erro máximo admitido: 10% 

N = Número total de viagens pesquisadas 

Média = 1,75 

Desvio Padrão = 0,34 

Variância = 0,12 

Nível de significância = 0,05 

Erro admissível = 0,18 

Za/2 = 1,96 
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Numerador = N * variância 

Denominador = (N-1)*((Erro admissível/ Za/2)^2)+variância 

n= numerador/denominador 

 

EXEMPLO PLANILHA PARA CÁLCULO 

PC 1 Faixa 

horária 1 

Faixa 

horária 2 

Faixa horária 

3 

Faixa 

horária 4 

Faixa 

horária 5 

Soma 

Nº de viagens na faixa       

Viagens por hora       

% =Nº de 

viagens por 

hora/Soma de 

viagens por 

hora*100 

=Nº de 

viagens por 

hora/Soma 

de viagens 

por 

hora*100 

=Nº de viagens 

por hora/Soma de 

viagens por 

hora*100 

=Nº de 

viagens por 

hora/Soma de 

viagens por 

hora*100 

=Nº de viagens 

por hora/Soma 

de viagens por 

hora*100 

100% 

Viagens que devem ser 

pesquisadas por faixa 

=%/100*n =%/100*n =%/100*n =%/100*n =%/100*n  

 

5 PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO 

 

O planejamento é essencial para que a pesquisa ocorra de forma eficiente. Para isso 

é necessário programar visita em campo, dimensionamento da equipe e o 

treinamento da equipe. 

 

5.1 Visita técnica em campo 

 

Na sua visita em campo o técnico deverá: 

 

- verificar a localização dos PC´s da linha; 

- verificar se há segurança para realização da pesquisa no local; 

 

5.2 Agendamento da pesquisa 

 

Salienta-se que é imprescindível a não programação de pesquisas em dias que 

antecedem ou sucedem feriados e finais de semana. Além disso, não poderá ser 
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realizada pesquisa caso no local da área de estudo haja festas e eventos que 

possam modificar a características do comportamento dos pedestres.   

 

5.3 Dimensionamento da equipe  

 

Cada viagem envolverá até 3 (três) pesquisadores, cada pesquisador deverá sentar-

se próximo a uma porta do veículo. Caso a pesquisa ocorre em veículos de duas 

portas, 2 (dois) pesquisadores por viagem poderão ser dimensionados.  

 

5.4 Preparação do material de campo 

 

Para a preparação do material de campo, o técnico responsável deverá imprimir o 

Quadro de Horário de cada linha pesquisada, os formulários de contagem de evasão 

e gratuidade por PED.  

 

5.5 Metodologia de execução 

 

Adota-se nesta pesquisa, a metodologia de pesquisa incógnita. A equipe, composta 

por técnico e pesquisadores, deverá se direcionar para os PC´s de cada linha que 

serão realizadas as viagens. A equipe deverá encontrar um local próximo ao PC 

para que permaneça de forma incógnita. 

 

O técnico indicará cada viagem que a equipe de pesquisadores deverá pesquisar. 

Quando os pesquisadores entrarem no veículo, após pagar a passagem, deverão se 

sentar próximo as portas, onde é possível ter visibilidade. O pesquisador deverá 

utilizar um caderno, revista, tablet ou smartphone para disfarçar a realização da 

pesquisa. O pesquisador deverá contar quantas pessoas classificadas como 

gratuidade e evasão que desceram em cada PED.  

 

 O pesquisador que observará a porta dianteira, deverá se postar no 

salão traseiro o mais próximo possível do cobrador, pois o salão 
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dianteiro é reservado a passageiros gratuitos. A permanência do 

pesquisador em um dos assentos da área de reserva inspiraria 

suspeitas de fiscalização na linha. O pesquisador observará os 

usuários que tem direito à gratuidade, os pagantes como grávidas e 

obesos que pagam e descem pela porta dianteira porém o cobrador 

não roda a catraca, passageiros carregando volume que descem 

pela porta dianteira, pessoas que pulam ou passam juntas na 

catraca, acompanhantes não autorizados e inadimplentes 

comprovados. 

 Os pesquisadores das portas traseiras deverão se postar próximos 

as portas e registrarão os passageiros evasores que embarcam por 

esta porta. Como gratuidade, deverão ser considerados deficientes e 

policiais. A observação dessas gratuidades deverá ser cuidadosa. 

 

Todos os pesquisadores receberão treinamento para discernir as categorias 

de gratuidade e evasão. 

 

Ao chegar no fim da viagem, o pesquisador deverá se dirigir ao técnico para entrega 

dos dados.  Recomenda-se que cada pesquisador não realize mais de duas viagens 

por linha, para que os operadores da linha pesquisada não os identifique.  

 

É importante que a pesquisa seja realizada de forma incógnita para que não haja 

inibição em casos de evasão, a fim de verificar o real funcionamento de cada linha.  

 

6 PROCESSAMENTO DE DADOS COLETADOS 

 

6.1 Vistoria dos formulários 

 

O pesquisador exercendo atividade de processamento de pesquisa deverá: 
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a) agrupar os formulários de Pesquisa de Evasão e Gratuidade de dois em dois das 

mesmas viagens e verificar o preenchimento correto de: 

- Hora programada; 

- Hora de início e término da viagem; 

- Nome do pesquisador; 

- Número do veículo. 

 

b) no formulário de Pesquisa de Evasão de Passageiros por ponto, deve ser 

verificado o preenchimento de : 

- Número da linha; 

- Nome da linha; 

- Sublinha; 

- Data e dia da semana; 

- Condições do tempo; 

- Sentido; 

- Número do veículo; 

- Hora de início e término da viagem; 

- Número de portas. 

 

 

Após a conferência destes formulários deve-se dar um visto passando 

imediatamente para a digitação. 

 

6.2 Consistência dos dados 

 

As gratuidades deverão estar em conformidade com a tabela de categorias 

contempladas no sistema de ônibus segundo leis e decretos deliberados. Os 

inadimplentes, ou seja, os que não estão incluídos nas categorias serão 

classificados como evasão. 
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7 RESULTADOS E FORMULÁRIOS 

 

O Relatório Técnico de Pesquisa (RTP) deverá conter: 

 

a) objetivo e Metodologia da pesquisa; 

b) amostragem; 

c) tabela e Gráfico de flutuação horária; 

d) planilha com o número total de passageiros por viagem retirado no CITGIS no 

caso do transporte público coletivo por ônibus, para verificar a porcentagem 

de evasão e gratuidade de cada viagem. 

e) anotação da roleta por viagem, anotando o total de passageiros transportados 

para o transporte suplementar 

f) relatório de gratuidade por dia útil , sábado e domingo. Categoria com 

identificação, sem identificação, acompanhante, valor absoluto e % do total; 

g) relatório de evasão por dia útil , sábado e domingo. Categoria com  

identificação, sem identificação, acompanhante, valor absoluto e % do total; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA (MODELO) 
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TITULO (local da pesquisa) 

                                                                                        
   
  
 
 
 

TIPO DE PESQUISA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belo Horizonte,  
Mês/ano 

 
Nº Solicitação : xxxx 

 

MT 

ETIQUETA BIBLIOTECA 

 

MT 

EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE S/A – BHTRANS 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E INFORMAÇÃO – DPI 

GERÊNCIA DE PESQUISAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GEPTI 
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Equipe: 
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SUMÁRIO 
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1 INTRODUÇÃO                                                                                            

 

TIPO DE PESQUISA/ MOTIVAÇÃO  

 

(Exemplo CCV: A pesquisa de contagem classificada de veículos realizada na Av 

Eng. Carlos Goulart com Av. Professor Mário Werneck tem por objetivo quantificar 

os veículos que trafegam na interseção para estudo de implantação semafórica.) 

1.1 Croqui e movimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Ocorrência de campo 
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DESCREVER CONDIÇÕES CLIMÁTICAS, OCORRÊNCIAS COMO ACIDENTES, 

MOVIMENTOS IRREGULARES, ETC. 

 

(Exemplo: Na data em que a pesquisa foi realizada choveu no período entre 

09h30min. às 09h45min., porém não prejudicou a contagem por ser em um horário 

entre pico.  

 

Às 15h houve um acidente no cruzamento que causou retenção no trânsito na Av. 

Engenheiro Carlos Goulart até 16h, a Av. Prof. Mário Wernecek continuou com o 

fluxo normal de veículos.. 

 

Foi observado um retorno de veículos de passeio para o movimento 1-1 durante 

toda a pesquisa, porém o movimento é irregular.) 

 

 

2  METODOLOGIA 

 

METODOLOGIA UTILIZADA 

 

(Exemplo: A metodologia utilizada foi do manual de pesquisa da BHTRANS. 

 

Ou 

Foi utilizado o manual de pesquisa da BHTRANS, porém devido à natureza da 

pesquisa foi preciso realizar adequações no material de campo). 

3 RESULTADOS 

 

INSERIR AS PLANILHAS ( Exemplo: Volume pesquisado, estatística) 
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ANEXOS 
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