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1. Introdução 

O presente documento corresponde ao Produto 3.4 da Etapa 3 – Diagnóstico, para o Município 

de Cachoeiro de Itapemirim, no âmbito da contratação de serviços técnicos especializados para 

a elaboração de Planos de Mobilidade Urbana Sustentável e Projetos Estruturantes para Cidades 

Polo do Estado do Espírito Santo. 

O marco do desenvolvimento dos Planos de Mobilidade Urbana Sustentável e Projetos de 

Estruturantes por parte do Governo do Estado de Espírito Santo contempla uma primeira etapa 

diagnóstica. Essa fase inclui o estudo, avaliação e sistematização (relatórios, tabelas, imagens, 

gráficos, mapas e outros meios) dos dados correspondentes aos componentes jurídicos, 

urbanísticos, institucionais, socioeconômicos e tecnológicos do projeto. 

Entre os dias 19 e 30 de agosto do corrente ano foram realizadas as visitas por parte da equipe 

que se ocupará do componente tecnológico das 6 cidades que compreendem o presente projeto. 

Separando as visitas em lotes de acordo com sua localização geográfica, a ordem de visitas foi 

a seguinte: 

 

 

Figura 1 - Agrupamento de cidades em lotes 

 

O principal objetivo dessas visitas foi juntar a maior quantidade possível de informação sobre 

cada cidade, obviamente focando especialmente sobre os aspectos tecnológicos, referindo-nos 

às tecnologias disponíveis, tecnologias aplicadas e à informação disponível a partir da utilização 

das mesmas; mas também buscando conhecer com profundidade as características das 

mesmas, bem como da operação do transporte público em cada uma delas e os outros aspectos 
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de mobilidade que permitem o funcionamento total de cada cidade. Para isso, fizeram-se reuniões 

tanto com as autoridades quanto com os operadores de transporte para poder obter informação 

em primeira mão através dos atores envolvidos. Por outro lado, realizaram-se visitas de campo 

em cada uma das cidades para ver o sistema em funcionamento, suas características e observar 

os equipamentos instalados e, não menos importante, poder experimentar os costumes dos 

usuários do mesmo. 

1.1 Variáveis Analisadas 

Define-se “Sistema de Mobilidade Urbana” como o conjunto organizado e coordenado de todos 

os modos de transporte, serviços, infraestruturas e instituições que garantem o deslocamento de 

pessoas (e inclusive cargas) no território de um determinado espaço urbano. Por esse motivo, ao 

realizar o levantamento de dados e, posteriormente, o diagnóstico das características técnicas 

presentes dentro dos dois lotes de cidades, também foram incluídas não só as questões relativas 

à organização das empresas de transporte, mas também aquelas de ordem governamentais. 

Primeiramente, preparou-se uma lista de variáveis a serem analisadas, organizando-as em quatro 

grupos de controle para poder desenvolver uma imagem completa de cada cidade. Os grupos de 

controle são os seguintes: 

 tecnologias existentes nas cidades 

 tecnologias disponíveis no estado e suas proximidades 

 instituições Governamentais  

 lista de Operadores 

Dentro das tecnologias existentes nas cidades foram contemplados tres temas importantes: 

 o primeiro deles referido a tudo o que compreende a arrecadação, e o controle e gestão 

de frota;  

 o segundo tema abrange as características dos ônibus em operação;  

 o terceiro assunto é aquele que se ocupa de tudo relativo ao ordenamento e controle de 

trânsito na cidade (semáforos, faixas de pedestres, controle de velocidade etc.). 

 

Figura 2 - Tecnologias existentes 
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Esses assuntos foram selecionados de modo que em uma segunda etapa possam ser 

identificadas e caracterizadas as tecnologias existentes e viáveis que diminuam os impactos 

sociais, econômicos e ambientais da mobilidade urbana que se adequem às características de 

cada um dos municípios. 

1.2 Observações Iniciais 

Convém ressaltar que as cidades de cada lote são amplamente diferentes entre si em muitos 

aspectos. Portanto, levando em consideração as características geográficas de cada uma, o 

tamanho da população, as atividades econômicas e inclusive a situação viária, as problemáticas 

e necessidades de cada uma delas resultaram ser muito diferentes. Todavia, existem pontos em 

comum relativos à natureza da operação de transporte público e ao desenvolvimento da 

mobilidade em cidades não capitais.  

A intenção do desenvolvimento do Plano de Mobilidade é tratar cada problemática particular de 

forma individual dentro do contexto de integração dos municípios e não aplicar soluções artificiais 

que não resolvam as necessidades específicas da cidade. Por esse motivo, este documento 

contém inicialmente detalhes sobre as observações feitas na cidade e, por último, serão 

enumeradas as conclusões gerais sobre o município com o objetivo de diferenciar as diferentes 

necessidades do mesmo. 
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2. Cachoeiro de Itapemirim 

Cachoeiro de Itapemirim possui mais de 200 mil habitantes, às margens do Rio Itapemirim. O 

mesmo é atravessado por 9 pontes, algumas exclusivamente para pedestres. Outro detalhe de 

sua geografia é que a cidade é cercada por vários morros, e por esse motivo a maioria das vias 

apresentam declives, algumas delas com um grau de inclinação realmente elevado. As calçadas 

estão em bom estado geral. 

 

 

Figura 3 - Ponte sobre o rio Itapemirim 

 

A cidade possui significativa frota de automóveis, com aproximadamente 96 mil veículos, dos 

quais aproximadamente 60 mil são carros particulares, 26 mil são motocicletas e 5 mil são 

caminhões, de acordo com informações obtidas em reuniões com Agersa 

 

2.1 Semaforização 

Foi informado em reuniões de trabalho com a equipe da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim 

que há 12 semáforos na cidade, alguns dos quais possuem indicadores luminosos de tempo 

restante para a mudança de sinal. Os mesmos não são controlados e não permitem uma 

programação efetiva ou flexível devido à idade avançada dos mesmos, e por isso não há um 

centro de sincronização semafórica.  
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Há também semáforos para pedestres, mas em menor quantidade, os quais não possuem a 

botoeira para solicitar travessia de pedestres, nem mecanismos sonoros de ajuda para deficientes 

visuais. As faixas de pedestres estão bem sinalizadas. 

 

 

Figura 4 - Semaforização 

 

2.2 Estacionamento 

O estacionamento é livre nas vias da cidade, com exceção de 550 vagas públicas oficiais rotativas 

e pagas no centro da cidade. É prevista a ampliação do estacionamento rotativo municipal, que 

deverá contar com cerca de 1200 vagas, conforme discutido durante as reuniões com a equipe 

da prefeitura. 
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Figura 5 - Estacionamento 

 

A fiscalização e o controle desses espaços são realizados por uma instituição de caridade que 

fica com a totalidade da bilhetagem. O sistema consiste em fiscais que vendem um cartão que 

indica manualmente a hora do estacionamento e o tempo permitido de permanência. 

Dependendo da via, o estacionamento é realizado paralelo à guia ou a 45º da mesma, tendo 

também setores específicos para as motocicletas. 

 

2.3 Controle de Trânsito e Transporte 

Atualmente a cidade não possui um centro de controle de trânsito, mas está por ser implementado 

um centro para semaforização e trânsito baseado no de Porto Alegre. 

Dentro desse projeto busca-se implementar um sistema de controle de velocidade com foto-

multas. Com isso visam organizar o trânsito da cidade, além de controlar os limites de velocidade, 

complementado com o controle semafórico. 
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2.4 Táxis 

A legislação municipal prevê que, automaticamente sejam abertas novas vagas no município 

obedecendo-se a seguinte relação: 1 vaga para cada 1500 habitantes, contudo caberá ao prefeito 

a disponibilização ou não dessas vagas a novos permissionários. 

Até 2009, as novas permissões eram concedidas mediante ato discricionário do prefeito. A partir 

de então, estabeleceu-se que a disponibilização de novas placas somente poderá ocorrer 

mediante procedimento licitatório. 

Atualmente, encontra-se em elaboração pela Agersa, dois termos de referência relativos ao 

serviços de taxi: um relativo à concessão de taxis convencionais e outro prevendo a instituição 

do serviço de taxi acessível. 

A tarifa é determinada pela Prefeitura, e é controlada por meio de taxímetro. 

 

2.5 Transporte Coletivo 

As linhas municipais são operadas em sua maioria pela empresa Flecha Branca. A mesma possui 

ônibus de 10 e 12 metros de 40 a 50 passageiros, e alguns de 8 metros para linhas específicas. 

A média de idade da frota é de 10 anos (tal como foi observado no campo), funcionando em sua 

maioria com motores EURO3. Porém, os veículos mais novos da frota operam com EURO 5, e 

esses ônibus são identificados com um carimbo especial.  

 

 

Figura 6 – Identificação de ônibus que utilizam Euro 5 
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Alguns dos veículos indicam sua rota por meio de uma placa na parte lateral dos mesmos e a 

maioria possui painéis eletrônicos de informação, indicando a qual linha corresponde e/ou sua 

rota. 

 

 

Figura 7 - Sinalética nos ônibus de Cachoeiro de Itapemirim 

 

A cidade tem um sistema de Bilhetagem Eletrônica provido pela empresa Prodata, com uma tarifa 

diferenciada estabelecida pela Prefeitura de R$2,25 para o pagamento à vista e R$1,95 com 

cartão. O sistema de cobrança, tanto eletrônico quanto por cobrador, está localizado na parte 

dianteira do ônibus. Os veículos não possuem contadores de passageiros, mas a maioria possui 

câmeras a bordo dos veículos – somente os veículos da Viação Real e alguns da Viação Costa 

Sul não possuem câmeras. O sistema de bilhetagem é operado pelo CCI (Consórcio Cachoeiro 

Integrado), composto pelas empresas que utilizam o sistema de bilhetagem (Flecha Branca, 

Santa Luzia, IReVIR, Sudeste). Vale destacar que o contrato com a empresa Prodata deve 

terminar em 2015. 
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Figura 8 - Validador Prodata 

 

O sistema funciona com cartão Mifare Classic 1K, e as chaves de segurança e acesso dos cartões 

são propriedade do Consórcio.  

Os cartões eletrônicos podem ser adquiridos somente em um lugar da cidade, sendo necessário 

cadastrar-se no sistema, e existem 5 locais – além da loja do Consórcio – para realizar a recarga 

dos mesmos. 

O sistema prevê a recarga a bordo. 

Cerca de 60% dos usuários utilizam a bilhetagem eletrônica, mas deve-se levar em conta que 

dentro dessa porcentagem estão incluídos os beneficiados pelo vale-transporte e os usuários das 

categorias Escolar, Passe Livre e Sênior. 

O programa Passe Livre há sido criado com o objetivo de subsidiar o transporte para os mais 

carentes. Têm direito ao Passe Livre pessoas que querem se reinserir no mercado de trabalho; 

participantes de cursos de qualificação profissional; quem precisa de tratamento médico ou 

hospitalar; trabalhadores informais; estudantes bolsistas; diaristas cadastradas em projetos 

sociais; crianças e adolescentes atendidas em projetos sociais; e gestantes atendidas na rede 

pública municipal de saúde. 

Os idosos viajam gratuitamente, e os usuários de Passe Livre (pessoas de baixa renda que 

recebem um benefício por parte do governo), recebem uma quantidade determinada de créditos 

por mês. 
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Figura 9 - Tipos de cartões 

 

 

Figura 10 - Cartão Melhor 

 

•Cartão concedido pelo empregador aos seus colaboradores para armazenamento 
dos créditos a serem utilizados nas linhas municipais

Vale-transporte

•Pessoas que utilizam o transporte coletivo e não se enquadram em nenhuma das 
outras categorias também podem aproveitar as vantagens da bilhetagem 
eletrônica

Cidadão

•O Cartão Melhor Empresarial pode ser utilizado por vendedor, office-boy ou 
qualquer outro deslocamento durante o expediente

Empresarial

•Cartão concedido aos estudantes regularmente matriculados nas escolas do 
município e aos professores no exercício de suas funções. O direito ao desconto 
de 50% no pagamento da tarifa nas linhas municipais

Escolar

•Cartão concedido às pessoas com idade igual ou superior a 65 anos

Sênior

•Uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.

Passe Livre

•Cartão concedido às pessoas com necessidades especiais

Especial

•Cartão destinado a categorias que a legislação vigente isenta nos deslocamentos 
a cobrança de tarifa

Gratuidade
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O sistema tem integração temporal, com ferramentas que contemplam que não existam viagens 

de ida e volta pagas com a mesma tarifa. O tempo em média para os transbordos é de 60 minutos. 

 

Figura 11 – Sinalização de linha integrada 

 

Existe a possibilidade de ser criada uma integração tarifária entre as linhas municipais e as 

intermunicipais, configurando um esquema que é denominado “transporte metropolitano”. 

Atualmente não há um sistema per se de controle do sistema de cobrança por parte da Prefeitura. 

Um relatório mensal é elaborado pelas empresas operadoras, conforme resolução da Agersa. 

As informações das empresas são prestadas através de relatórios impressos e em mídia digital 

diretamente às Agersa. As operadoras que possuem a bilhetagem eletrônica disponibilizam uma 

tela de consulta dos dados da bilhetagem à Agersa e Sec. Municipal da Fazenda através do 

sistema Globus. 

A Agersa está desenvolvendo em conjunto com a DATACI um sistema de fiscalização de todos 

os serviços que compõem o transporte público, aí incluído o controle e gestão de frota de ônibus 

e taxis. Já foram instalados equipamentos de GPS em alguns ônibus urbanos para determinação 

da melhor operadora ou operadoras – caso necessário – para o monitoramento remoto da 

operação que, já está ocorrendo em fase de testes sobre a plataforma de Google Maps.  

Existem linhas intermunicipais que complementam parte de suas rotas com as municipais. A tarifa 

das mesmas varia de acordo com a distância do percurso. Estas empresas são objeto de 

fiscalização contábil e por amostragem a cada mês. 
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2.6 Pontos de Ônibus  

A maioria dos pontos de ônibus são cobertos, mas são muito variados e não seguem um padrão. 

Não há nos pontos informação ao passageiro, sem indicações de quais linhas param nos 

mesmos. Isto pode dificultar a viagem do usuário, já que em alguns pontos param várias linhas 

municipais diferentes, e algumas linhas intermunicipais. 

Em sua maioria, os pontos não têm manutenção adequada. 

 

 

Figura 12 – Pontos de ônibus 

 

2.7 Ônibus Escolares 

O transporte escolar é feito por operadores privados que trabalham com licenças providas pela 

Prefeitura. A frota está bem sinalizada da mesma forma que no resto das cidades do projeto. 

 

 

2.8 Serviços Adicionais 

A Prefeitura possui 3 vans: 2 Mercedes Benz Sprinter e 1 Fiat Ducato destinadas ao transporte 

de pessoas com mobilidade reduzida. Esse serviço é gratuito, mediante solicitação e 

agendamento por ligação telefônica. O serviço cobre as mais diversas necessidades dos usuários 

– inclusive lazer, dedicando-se a realização das mais variadas tarefas cotidianas dos passageiros 

com mobilidade reduzida. 
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3. Tecnologia Existente e Disponível no Espírito Santo 

No presente item são apresentados os conceitos gerais dos três principais componentes 

tecnológicos em estudo: sistema de bilhetagem, sistema de controle e gestão de frota, e 

tecnologias de combustíveis, de modo a esclarecer as funcionalidades e características de cada 

um deles. Além disso, são apresentados exemplos de soluções de alguns dos fornecedores 

líderes de tecnologia com presença no Estado do Espirito Santo. 

3.1 Sistemas de Bilhetagem Eletrônica 

Um Sistema de Bilhetagem é composto por todos os procedimentos, aplicativos informáticos 

(software), equipamentos e controles que permitem ao usuário acessar o serviço de transporte, 

ao mesmo tempo em que permite que os gestores e demais atores do sistema monitorem a 

utilização do serviço.  

A Bilhetagem Eletrônica baseia-se na utilização de equipamentos de cobrança, os quais permitem 

o pagamento da passagem através de um Cartão Inteligente sem Contato (TISC), que o usuário 

pode obter através de uma rede de distribuição e venda localizada por toda a cidade. Os sistemas 

de bilhetagem eletrônica são complementados no Brasil para o pagamento à vista com 

cobradores a bordo dos ônibus. 

Embora existam várias opções de fornecedores no Brasil, são exemplificados abaixo dois 

fornecedores que trabalham atualmente no Estado do Espirito Santo, mais precisamente em 

algumas cidades com Plano de Mobilidade em desenvolvimento: Empresa 1 e Prodata. Nos itens 

a seguir realiza-se uma breve enumeração dos equipamentos e das soluções que possuem os 

mesmos. 

 

3.1.1 Empresa 1 

O sistema de bilhetagem eletrônica da Empresa 1 fornece pacotes completos de software e 

equipamentos, com ferramentas avançadas para o controle e rastreamento das operações com 

cartões, bem como a operação e gestão da manutenção. 

O pagamento é realizado através de um Cartão Sem Contato, dentro do qual todas as 

informações referentes às transações são armazenadas. As transações são realizadas através 

de validadores instalados nos ônibus e estações. Em intervalos de tempo definidos, os dados são 

transferidos para um concentrador de dados que processa as informações para fins 

administrativos e financeiros, assim como também são transferidas as informações operacionais, 

como: listas de cartões restringidas, tabelas de recarga abordo, tabelas de tarifas, de linhas, da 

matriz de integrações, horários das viagens, entre outras. 
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Validadores 

São dispositivos instalados nos ônibus e nas estações de embarque (neste caso associados a 

una catraca) para o controle do pagamento de passagens. São os equipamentos que administram 

as transações do sistema. 

O usuário aproxima seu cartão do validador, e a transação é automaticamente realizada. O saldo 

do passageiro fica gravado no cartão e é reajustado a cada transação de débito ou crédito 

realizada.  

Os validadores dessa empresa não precisam conectar-se a uma central para autorizar as 

transações porque operam completamente off-line. Portanto, o tempo entre a apresentação do 

cartão, a leitura, a busca nas listas de restrições e recargas, criptografia e gravação final é menor 

de 0,5 segundos.  

Todos os dados registrados pelos validadores são protegidos, por meio de criptografia, contra 

manipulação indevida.  

 

Gravadores de Cartão 

Equipamentos para ler e gravar informações de um cartão. Neste caso, o validador é responsável 

pela averiguação e a avaliação de itens como: 

 débitos e saldos de créditos do cartão; 

 validade de uso; 

 verificação de utilizações seguidas; 

 identificação dos usuários; 

 liberação da catraca com a utilização do cartão ou mediante pagamento; 

 liberação da recarga de créditos embarcada. 

 

 

Figura 13 - Validador e gravadores da Empresa 1 
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Acessórios 

 Console do motorista 

O console da Empresa 1 é uma interface homem-máquina utilizada para a comunicação 

entre o motorista, a central de operações e o validador. Entre suas principais 

funcionalidades estão: 

- envio de comunicação e alertas da central para o motorista; 

- registro de troca de seções e envio da informação ao validador. 

 GPRS 

GPRS (Serviço de Rádio de Pacote Geral) é uma tecnologia de transporte de dados por 

pacotes no 2G e 3G do sistema global de sistema de comunicação celular para 

comunicações móveis (GSM). O GPRS oferece uma taxa de transferência de dados muito 

mais elevada que as taxas de transferência das tecnologias anteriores, que usavam 

comutação por circuito, que eram em torno de 12kbps. Já o GPRS, em situações ideais, 

pode ultrapassar a marca dos 170kbps. No entanto na prática, essa taxa está em torno 

dos 40 kbps. 

O GPRS permite o envio e recepção de dados através de uma rede de telefonia celular.  

 GSM 

GSM é uma tecnologia móvel e o padrão mais popular para telefones celulares do mundo. 

O sistema A maioria das redes GSM usam 900MHz e 1800MHz, mas em os EUA a 

850MHz e 1900MHz são proeminentes. A maioria dos dispositivos GSM são usados 

principalmente para voz, mas pode ser usado para acesso à internet móvel através do 

núcleo da rede GPRS. 

 GPS 

GPS (geo-posicionamento por satélite) é um sistema de navegação por satélite que 

fornece a um aparelho receptor móvel a posição do mesmo, assim como informação 

horária, sob todas condições atmosféricas, a qualquer momento e em qualquer lugar na 

Terra, desde que o receptor se encontre no campo de visão de quatro satélites GPS. 

É utilizado para determinar a posição de um receptor. Essa ferramenta, acoplada ao 

validador, permite alimentar funcionalidades “georreferenciadas” no SIGOM (sistema da 

Empresa 1), capaz de auxiliar o monitoramento e a gestão da frota de ônibus. 

 Contador de Passageiros 

Dispositivo para a contagem de passageiros sem utilizar catracas. Este acessório funciona 

com tecnologia a base de feixes de luz infravermelha capazes de identificar entrada e/ou 

saída de passageiros. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia_m%C3%B3vel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Telefone_celular
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_navega%C3%A7%C3%A3o_por_sat%C3%A9lite
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Software – SIGOM 

O Sistema de gestão de operação e manutenção (SIGOM) é o software da Empresa 1 para a 

administração e controle de bilhetagem e tráfego para o transporte de passageiros. O SIGOM 

tem as seguintes funcionalidades: 

 recargas a bordo em 100% dos veículos, garantia de interoperabilidade e venda de 

créditos por Internet; 

 coleta de dados via GSM transmitidos em tempo real, monitoramento automático da coleta 

de veículos, comunicação via GPRS ou Wi-Fi com rastreamento via GPS; 

 três modalidades de uso em cada cartão com diferenciação de tarifas por modalidade de 

uso, dia e horário de utilização; 

 limitação de tempo para integração feita através do validador embarcado e do cartão do 

passageiro; 

 cobrança de tarifas diferenciadas, sem a necessidade de terminais de integração; 

 possibilidade de incluir validade de uso e de créditos nos cartões; 

 moderno sistema de gestão de frotas via geoprocessamento. 

 

 

Aplicações do Sistema 

 Seccionamento 

O objetivo dessa função do SIGOM é automatizar a cobrança em linhas seccionadas, com 

tarifas diferenciadas dentro de cada seção e entre as seções. Isso permite o pagamento 

da tarifa referente apenas ao trecho percorrido pelo usuário, de acordo com os pontos de 

embarque e desembarque, determinados via GPS. 

Formas de utilização: 

- validador interconectado a uma catraca; 

- dois validadores interconectados a duas catracas; 

- validador com recolhedor; 

- cobrança com valor pendente;  

- cobrança de débito do valor total e crédito do valor utilizado.  
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Figura 14 - Exemplo de secionamento do SIGOM 

 

 Open DB 

O módulo OPENDB do SIGOM permite que o cliente tenha acesso às informações do 

banco de dados central, podendo realizar consultas e extrair informações para gerar 

relatórios. Além da rapidez, proporciona segurança no acesso do cliente, já que mantém 

a integridade da base de dados presente no banco.  

A informação que pode ser extraída a partir do módulo são, entre outros: número de 

transações eletrônicas (pagamento e recarga), número de transferências, o dinheiro 

arrecadado (em geral, ea linha de ônibus), número de passageiros transportados, o ponto 

de subida e descida de passageiros, volume de usuário por um período de tempo, etc. 

O módulo pode ser alterado de acordo com as necessidades do cliente. 

 Horário diferenciado 

Este módulo do SIGOM permite a cobrança de tarifas diferenciadas nas linhas e faixas de 

horário selecionadas pelo cliente. O objetivo é estimular o uso de cartões no sistema de 

transporte em horários de pouca utilização ou oferecer benefício em dias e datas 

determinadas pela cidade. A tarifa diferenciada pode ser concedida para uma ou mais 

linhas cadastradas no sistema, o que permite combinar diferentes seleções e horários. 
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 Integração 

 

Permite ao usuário de ônibus realizar viagens sequenciais em linhas diferentes, pagando 

uma única passagem ou um complemento de tarifa a partir da segunda viagem. O SIGOM 

permite até três integrações por usuário. 

 

A integração pode ocorrer de duas formas: espacial e temporal. A primeira, quando as 

informações gravadas no cartão permitem saber a linha de origem do usuário e se ela 

integra com a próxima que será utilizada. Como as informações estão armazenadas no 

chip do cartão, não é necessário um terminal físico e fechado para ocorrer a integração. 

Na integração temporal, o usuário pode utilizar a tarifa diferenciada em outra linha em 

uma faixa de tempo determinada. 

 

 Relatórios na web 

 

Através de relatórios acessados via web ou celular, o cliente visualiza gráficos fornecidos 

pelo sistema que indicam a quantidade de passageiros, o horário/linha/dia mais 

movimentado, o volume de usuários por faixa de horário e até a lucratividade de cada 

linha e veículo em tempo real. Isso possibilita ao gestor antecipar ou mudar estratégias 

de reposicionamento de frota. 

 

 Venda online 

O Venda Online da Empresa 1 é uma ferramenta para o monitoramento online das vendas 

de créditos realizadas nos postos de venda. O principal objetivo desta nova solução é 

melhorar a rastreabilidade das vendas de cartões utilizados no transporte público. Com 

essa tecnologia é possível monitorar a entrada e saída de valores de bilhetagem eletrônica 

durante a venda, em tempo real, gerando informações sobre todas as transações.  

 Reconhecimento facial 

O SIGOM VISION é o módulo de identificação por biometria de Empresa 1 

 

Projetos de Empresa 1 no Espírito Santo 

Tabela 1 – Projetos Empresa 1 em ES 

Cidade Quantidade de Veículos 

Vitória 351 

Colatina 102 

Linhares 79 

São Mateus 38 

Serra n/d 

Cariacica, Vila Velha, Viana n/d 

Guarapari n/d 
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3.1.2 Prodata 

A APB PRODATA lidera o mercado brasileiro com mais de 61.000 validadores comercializados, 

possuindo quase 60% do mercado nacional.  

A Prodata ocupa-se dos elementos dos sistemas de cobrança de tarifa automática tanto no front-

end (ônibus e estações) quanto no back-end (sistemas centrais). 

 

Vendas 

O sistema Prodata permite diferentes canais e soluções para a venda de passagens e recarga 

de créditos como: 

- POS (Point Of Sales) integrados ou stand-alone; 

- máquinas automáticas de venda e recarga; 

- venda online ou através de dispositivos handheld; 

- embarcado, através de validadores. 

Um POS é um ponto de venda ou ponto de serviço, pode uma caixa registradora em uma loja, ou 

outro local onde ocorre uma transação de venda, pode também indicar máquinas de cartão de 

crédito e outros terminais eletrônicos de vendas. Eles são integrados quando está continuamente 

ligado ao sistema de dados centrais, são stand-alone quando não está continuamente conectado. 

Um dispositivo handheld é um dispositivo compacto o suficiente para ser usado ou operado ao 

ser segurada na mão, por exemplo, um smartphone. 

 

Pagamento de tarifa 

O sistema Prodata permite pagamento realizado através de validadores a bordo de veículos, 

validadores em estações e por meio de dispositivos móveis. 
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Figura 15 - Validadores Prodata 

Fonte: www.apb.com.br 

 

Inspeção 

Utilizando dispositivos móveis handheld, a inspeção de pagamentos contactless pode ser 

realizada de forma simples. A inspeção pode ser automática ou semiautomática. 

 

Gestão de cartões 

O componente CardManagement gerencia os cartões existentes no sistema. O detalhe dos 

cartões é armazenado e atualizado na base de dados, permitindo ver sua correspondente história 

e status. A gestão de cartões também admite a duplicação de cartões, o bloqueio ou colocação 

em lista negra de cartões, a personalização etc. 

 

Relatórios 

O componente de relatórios e análise é a ferramenta para a análise das vendas e transações. A 

saída deste processo é uma variedade de gráficos e tabelas, entre as quais está, por exemplo, a 

quantidade de validações por veículo. 
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Monitoramento 

O monitoramento permite a consulta do estado atual operacional e informação do equipamento 

de AFC (Automatic Fare Collection é o sistema eletrônico de bilhetagem) e ITS. 

Sistemas de transporte inteligentes (ITS) são aplicações avançadas que, sem serem dotadas de 

inteligência, como tal, pretendem fornecer serviços inovadores em relação aos diferentes modos 

de transporte e gerenciamento de tráfego e permitir que vários usuários estejam melhor 

informados e tornar mais seguro, mais coordenada e "mais inteligentes" utilização de redes de 

transporte. 

Variam de tecnologias aplicadas, a partir de sistemas básicos de gestão, tais como a navegação 

do carro, sistemas de controle de sinais de trânsito, sistemas de gestão de contentores, sinais de 

mensagem variável; placa de reconhecimento ou velocidade câmeras número automáticas para 

monitorar aplicações, sistemas de bilhetagem; etc. 

 

Segurança 

A plataforma de software User Management and Authentication é o componente de segurança 

dos sistemas Prodata. 

Este componente é responsável pela criação de usuários e papéis para o sistema, bem como os 

métodos de autenticação e instâncias. 

Os diferentes usuários do sistema podem e devem assumir papéis diferentes, como 

administrador, supervisor, operador, etc. Dependendo de seu papel, o usuário tem permissões 

específicas, por exemplo, um operador pode monitorar a frota, mas não pode acessar o banco 

de dados de relatórios. 

Normalmente, como um método de autenticação do usuário têm senhas. Também são usados 

smart cards e leitores biométricos. 

 

Gestão de dados 

Este módulo é constituído por a gestão da base de dados. Todas as transações de dados são 

gravados no banco de dados, se as transações de pagamento ou dados de controle de frota para 

mais tarde ser usado para compor analisadas e relatórios do sistema. 

Este módulo foi desenvolvido para cada projeto ou implementação diferente, sempre levando em 

conta as necessidades dos clientes. Ela promove uma abordagem comum e integrada e uma 

arquitetura aberta, permitindo ajustes fáceis e garantir e troca de informações entre os diferentes 

componentes do sistema (são estes componentes de Prodata ou não). 

Este módulo pode ser baseada em banco de dados Oracle ou SQL e softwares de gestão, tais 

como Orange. 
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Controle de operações 

Esta parte do sistema contém e gerencia toda a informação relacionada aos equipamentos e 

produtos de AFC, tipos de passageiros, calendários e regulamentos do negócio. 

 

Equipamento ITS 

São os computadores de abordo, consoles do motorista, câmeras de segurança, módulos GPS 

e demais.  

 

Projetos Prodata no Espírito Santo 

 

Tabela 2 - Projetos Prodata no ES 
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106 Validadores 

2 Garagens 

Tecnologia: Cartão Inteligente Contactless 

Sistema de Comunicação de Garagem via WLAN 

GPS para localização dos veículos Distritais 

Console com Display e Teclado para o Motorista 

Integração Temporal 

Recarga Embarcada de VT 

Ferramenta WEB para gestão, venda, cadastro e relatórios do sistema 

Módulo de segurança SAM 

Venda de vale-transporte via Internet/WEB 

M
a
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ta
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e
s
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p
e
m
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 10 Validadores 

1 Garagem 

Tecnologia: Cartão Inteligente Contactless 

Sistema de Comunicação de Garagem via WLAN 

Integração Temporal 

Recarga Embarcada de VT 

Ferramenta WEB para gestão, venda, cadastro e relatórios do sistema 

Módulo de segurança SAM 

Venda de vale-transporte via Internet/WEB 
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3.2 Sistemas de Gestão e Controle de Frota 

O Sistema de Controle e Gestão de Frota é constituído por todos os equipamentos, infraestrutura, 

aplicativos informáticos e processos que permitem realizar as atividades de programação e 

controle de frota. Entende-se por programação a especificação das rotas, serviços e frequências 

que otimizam o nível de serviço do sistema de transporte, e por controle aquelas atividades que 

têm como fim coordenar, vigiar, registrar e fiscalizar a operação da frota e estações, com o 

objetivo de obter alta qualidade, eficiência e segurança no sistema de transporte público. 

De maneira similar ao tratamento dos sistemas de bilhetagem, neste item são descritos alguns 

dos sistemas de gestão e controle de frota que já estão operando no estado e nas cidades que 

são estudadas. 

 

3.2.1 Cittati – Gool System 

O GOOL System é uma solução integrada que fornece o gerenciamento da operação da empresa 

de transporte de passageiros com a possibilidade de intervenção em tempo real. 

Este sistema, cujo nome deriva de Gerenciamento da Operação On Line, permite a comunicação 

direta e imediata com os motoristas dos ônibus, o controle total da frota e o controle da informação 

da operação. 

É um sistema online que permite o acesso aos dados em tempo real com só um acesso web. A 

integração com outros sistemas de gestão empresarial, de planejamento operacional e sistemas 

de bilhetagem é alcançada de maneira simples. 

GOOL System é uma solução que opera sobre a API de Google Maps para o monitoramento da 

frota do sistema. API é um conjunto de rotinas e padrões estabelecidos por um software para a 

utilização das suas funcionalidades por aplicativos que não pretendem envolver-se em detalhes 

da implementação do software, mas apenas usar seus serviços. 

A solução é formada pelos seguintes componentes: 

 Mapa Sinóptico 

Permite que os controladores acompanhem de forma gráfica toda a frota por linha, 

podendo ver a informação de posição de veículos, horários programados, distâncias e 

tempos de chegada e velocidade operacional. 

 Mapeamento 

Através de Google Maps permite observar a operação da linha. 

 Painel de Alerta 

É um recurso que permite ao centro de controle o gerenciamento de eventos de operação, 

como cumprimentos de partida, excesso de velocidade, etc. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Subrotina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Software
http://pt.wikipedia.org/wiki/Implementa%C3%A7%C3%A3o_de_software
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 Multi rotas 

Função que permite o gerenciamento em tempo real de linhas que realizem mais de um 

itinerário por dia. 

 Headway 

Controle de distância entre veículos. 

 Replay 

Reprodução do histórico de movimentos de um veículo em período de tempo. 

 Terminais de Dados 

Função que permite a comunicação direta com o motorista do ônibus desde o centro de 

controle. 

 GOOL Móvel 

Informação da operação (chegada, indicadores de desempenho) que é compartilhada 

através de dispositivos com acesso à web. 

 Relatórios Gerenciais 

A partir dos indicadores da operação, este módulo cria relatórios tais como pontualidade, 

regularidade, tempo de viagem, saída de garagem, etc. 

 

Implementação 

Para implementar este sistema precisa-se de pouco investimento em infraestrutura de TI, 

bastando apenas o centro de controle operacional com estações de trabalho com acesso à 

internet. O número de estações de trabalho será conectado a frota de ônibus a monitorar. 

Não há nenhum valor técnico. No entanto, a relação ideal entre o número de estações de trabalho 

e frota do monitor é uma decisão exclusiva do operador de transporte.  

Muitas vezes depende mais do número de linhas e as linhas de número de veículos. Além disso, 

baseia-se fortemente no investimento econômico pronto pelo operador. 

Durante a implementação configura-se o sistema para ajustá-lo à realidade da empresa de 

transporte e são registradas todas as informações necessárias para a gestão de sua frota. Dentro 

dessa informação, podemos citar o número de ônibus, rotas, linhas, horários, etc. 

 

Integração 

O sistema permite a integração com outros sistemas que já estão operando na empresa. 
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Módulos 

 BI GOOL 

Módulo de Consultas para o planejamento estratégico da organização. Os dados captados 

pelo sistema gerem informações para análises e tomada de decisões. 

Permite integrar informações de gestão de performance operacional, proporcionando 

gráficos e comparativos em tempo real que contribuem para a identicação de problemas 

e oportunidades de melhoria operacional.  

Contribui para o planejamento estratégico e operacional da frota (com informações 

recolhidas como os tempos de viagem, fez desvios, ônibus fora de serviço, etc.) 

 

 PAINEL DE PREVISÃO 

Módulo que permite a visualização em tempo real dos horários previstos de chegada dos 

veículos aos terminais e pontos de parada, assim como os tempos de saída. 

 

 

Figura 16 - Mapa exemplo GOOL System 

Fonte: www.cittati.com.br 
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Painéis de Previsões 

O sistema PMV (Painel de Mensagens Variáveis) informa aos usuários a programação atualizada 

dos horários dos ônibus. 

 

3.2.2 Transdata 

As soluções da Transdata permitem o acompanhamento online do funcionamento de vários 

serviços públicos a partir de uma Central de Controle Operacional. Com essas soluções a 

intenção é melhorar a gestão, qualidade e eficiência dos serviços públicos.  

 

Gestão de Frotas: CCO 

A Central de Controle Operacional (CCO) realiza em tempo real o acompanhamento de todas as 

informações sobre o funcionamento dos equipamentos e serviços de Educação, Segurança e 

Transporte. 

 Sistemas Integrados 

- Gestão e rastreamento de frotas. 

- Monitoramento por câmeras. 

- Sistema de Informação ao Usuário (SIU). 

- Cartões eletrônicos. 

 Tecnologias Utilizadas 

- 3G - Telefonia móvel de terceira geração. 

- EDGE - Confiabilidade na transmissão de dados por celular. 

- GPS - Posicionamento por Satélite. 

- GPRS - Transferência de dados por Rádio. 

- CFTV - Circuito Fechado de TV. 

- MITS - Sistema de Gestão Inteligente de Transportes. 

- V4 - Computador embarcado em cada veículo público. 

 

Gestão de Frotas » CFTV 

 Tecnologia 

- Transmissão de dados via Wi-Fi. 

- Fonte veicular de energia com regulador e proteção contra curto-circuito para as 

câmeras. 

- Sistema de dissipação do calor. 

- Conectores antivibração. 

- Controle ON/OFF por meio de ignição do veículo ou por sensores (presença, 

abertura de portas e outros). 



27 

Copyright LOGIT, 2013. All rights reserved. 

 CFTV TRANSDATA  

- Captação de imagens com até 4 câmeras por veículo. 

- Compactação de imagens coloridas em H.264 até 720p x 480p. 

- Gravação das informações em SD ou HD. 

- Transmissão de dados via Wi-Fi. 

- Controle do tipo de gravação (contínua, programada, por meio de sensores e 

GPS). 

- Integração com o Sistema de Bilhetagem Eletrônica e com a localização por GPS. 

- Detecção e gravação de situações de risco em curvas fechadas e freadas bruscas 

(com acelerômetro). 

- Atualização da versão de software via Wi-Fi. 

- Autoverificação de funcionamento (identifica possíveis falhas na alimentação, no 

sinal da câmera, nos componentes de comunicação ou no armazenamento de 

dados). 

 Integração via ITS 

- Localização via GPS, que identifica o local em que a imagem foi capturada 

(coordenadas, horário e data). 

- Possui acelerômetro, que detecta e grava situações em curvas fechadas e freadas 

bruscas. 

 Controle Operacional 

- Reduz a necessidade de mão de obra, com transmissão de dados via Wi-Fi. 

- Evita a evasão de receita. 

- Oferece mais segurança aos usuários. 

- Registra todas as ocorrências. 

- Confere e edita os vídeos. 

- Inibe fraudes. 

 Monitoramento á distancia – CCO 

- Visualização independente de cada câmera. 

- Escolha do tamanho das telas conforme a necessidade. 

- Edição de imagens, geração de clipes dos momentos desejados. 

- Identificação do local e momento em que a imagem foi capturada (coordenadas, 

horário e data). 

- Registro de visualizações dos vídeos (fiscalização automática de quem 

supervisiona os vídeos). 

- Inserção de marcas/anotações nas imagens em ocorrências. 
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3.3 Combustíveis e Tecnologias para Ônibus 

O objetivo deste item é apresentar as diferentes tecnologias e combustíveis disponíveis no 

mercado de ônibus do transporte público e oferecer argumentos para tomada de decisões na 

aquisição de frotas. 

Primeiramente, vale destacar que podemos dividir os efeitos dos resíduos do óleo diesel 

convencional (principais emissões) em efeitos à saúde e ao meio ambiente, conforme tabela 

abaixo. 

 

Tabela 3 - Efeitos dos resíduos do óleo diesel 

Emissão Saúde Meio Ambiente 

PM (resíduo de 

partículas) 

Problemas cardiorrespiratórios Smog  (poluição atmosférica 

derivado de emissões de 

veículos de combustão interna e 

fumos industriais) 

Dano a propriedades (edifícios) 

Efeito estufa 

NOx (Óxidos de 

Nitrogênio) 

Infecções respiratórias 

Provoca e agrava doenças de 

pulmão 

Perda de biodiversidade por 

acidificação do solo e água 

Impacto direto à camada de 

Ozônio 

 

As normas internacionais atuais para combustíveis são o EURO V (Norma da União Europeia) e 

o EPA 10 (Norma norte-americana). 

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e o 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) desenvolvem os padrões de emissão 

brasileiros, regulados através de dois programas do CONAMA: 

 

 PROCONVE - Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores  

 PROMOT - Programa de Controle da Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares  

 

Os programas têm como foco a regulação da produção de novos veículos, porém o PROCONVE 

também é responsável pelo desenvolvimento dos programas de inspeção e manutenção para 

garantir que os operadores de veículos mantenham os mesmos de acordo com as especificações. 

Os padrões do PROCONVE para veículos de passeio (automóveis particulares e veículos 

comerciais pequenos) estão baseados nas regulações da UE e da América do Norte, mas com 

algumas diferenças nos valores limite e nos requerimentos de provas. Os padrões para veículos 

como caminhões e ônibus são baseados nas regulamentações europeias. 
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Tabela 4 - Equivalências PROCONVE e Euro 

Estândar Resolução Euro Equivalente 

PROCONVE P-1 Conama 18/1986 - 

PROCONVE P-2 

Conama 08/1993 

Euro 0 

PROCONVE P-3 Euro I 

PROCONVE P-4 Euro II 

PROCONVE P-5 Conama 315/2002 Euro III 

PROCONVE P-6 Conama 315/2002 Euro IV 

PROCONVE P-7 Conama 403/2008 Euro V 

Fonte: TransportPolicy 

 

O seguinte gráfico compara as emissões emitidas por veículos em função da norma à que 

aderem: 

  

 

Figura 17 - Emissões NOx segundo norma 

Fonte: European Commission, US Enviromental Protection Agency, IBAMA 
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Figura 18 - Emissões PM segundo norma 

Fonte: European Commission, US Enviromental Protection Agency, IBAMA 

 

Dependendo do motor e dos filtros, todos os combustíveis podem cumprir os padrões das normas 

contaminantes.  

Com a introdução da nova legislação brasileira de emissões, todos os veículos diesel (com 

exceção de veículos militares) saem de fábrica com motores que atendem às normas do 

Proconve P7, equivalente ao Euro V na Europa. O objetivo é diminuir a emissão de contaminantes 

lançados à atmosfera, resultantes da queima de combustível, neste caso o diesel, que tem grande 

concentração de óxido de nitrogênio (NOx) e material em partículas (MP). 

Todos os produtos que aderem à regulamentação Proconve P7 devem ser abastecidos com 

diesel S10. As montadoras Mercedes-Benz e Volvo só produzem, desde o ano de 2012, ônibus 

que seguem essa última regulamentação.  

As tecnologias líderes são: diesel, CNG (gás natural comprimido), diesel-elétrico (veículos 

híbridos) e os biocombustíveis. 

 

3.3.1 Diesel 

A tecnologia diesel é a base dos ônibus e, relativamente, a mais fácil de utilizar pois não precisa 

de uma infraestrutura especial e o treinamento para o pessoal de manutenção é o padrão.  
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 As novas tecnologias de refinação do combustível têm alcançado um diesel de baixo 

enxofre (no Brasil, S-50 e S-10), com baixas emissões contaminantes provindas da 

combustão. 

 Não exige investimento especial em infraestrutura, nem modificações na infraestrutura 

atual de pátios de estacionamento. 

 Para alcançar os padrões atuais EURO V e EPA10, todos os ônibus que utilizarem diesel 

de baixo teor de enxofre, devem ter RETROFIT (custo entre 10 e 15 mil dólares) 

 

Muitos fornecedores de ônibus desenvolvem soluções complementares para diminuir o nível de 

emissões contaminantes que seus motores geram. Por exemplo, a Mercedes-Benz está 

atualmente investindo em sua tecnologia BlueTec®, baseada no uso de motores diesel altamente 

eficientes, assim como o tratamento posterior de gases de escape com a tecnologia SCR 

(Redução Catalítica Seletiva).  

A tecnologia BlueTec5 permite otimizar a combustão do motor e tratar os gases nocivos para o 

meio ambiente antes de ser expedidos, além de melhorar o desempenho do motor. 

 

3.3.2 Gás Natural Comprimido 

É a tecnologia que está sendo mais utilizada nos Estados Unidos e na China por suas baixas 

emissões. 

 Tem autonomia entre 200 e 300 km. 

 Ônibus mais caros. 

 Pior desempenho que o Diesel – mais combustível necessário para igual distância; 

 Demanda treinamento específico de mecânicos. 

 Maiores custos de manutenção. 

 O combustível é mais econômico pois em alguns países é subsidiado. 

 Precisa de uma infraestrutura especial para a carga de combustível e pátios de 

estacionamento. 

 

3.3.3 Diesel-elétrico 

O ônibus híbrido-elétrico é impulsionado por um motor elétrico e outro de combustão interna 

menor do que os convencionais. Para alcançar uma eficiência elevada, o motor elétrico a bateria 

permite que o motor a combustão trabalhe em períodos de eficiência máxima. Os principais 

componentes de um sistema de manejo híbrido são um motor de combustão interna, um gerador, 

uma bateria e um motor elétrico. 

Os híbridos mais comuns funcionam a diesel/gasolina “em paralelo”. Ambos os motores 

impulsionam o veículo, o motor elétrico assiste o impulso por meio de uma bateria que é 

recarregada durante a frenagem. 
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Figura 19 - Configuração paralela de um conjunto de motores híbrido 

Fonte: Southwest Research Institute 

 

 Dependendo do ciclo de condução do Ônibus, a economia de combustível pode ser de 

até 40%. 

 As reparações, componentes e software são mais caros e precisam de pessoal 

especializado. 

 As novas baterias Li-ion têm vida útil de 7 a 10 anos. 

 Condução suave e pouco ruído. 

 Dependendo do caso, a economia de combustível (Diesel) pode compensar o custo do 

Ônibus. 

Os ônibus híbridos oferecem assim, uma ampla gama de benefícios incluindo emissões 

significativamente mais baixas, aumento da eficiência, e diminuição dos custos de manutenção. 

De acordo com estudos realizados por organizações como a Hybridcenter e do Instituto de 

Transporte da Universidade Estadual de Iowa em 2012, os custos médios para um ônibus regular 

são em torno de 300 mil dólares americanos, enquanto os custos de um ônibus híbrido em torno 

de US $ 500.000. 

Isto implica que um ônibus híbrido custa cerca de 60% mais do que um ônibus regular. Além 

disso, os preços variam, dependendo do número de ônibus para adquirir, a tecnologia e o 

fornecedor. 

  

3.3.4 Biocombustíveis 

Os biocombustíveis são derivados da biomassa renovável que podem substituir, parcial ou 

totalmente, os combustíveis derivados do petróleo e gás natural. 

Os dois principais biocombustíveis líquidos utilizados no Brasil são o etanol (extraído da cana de 

açúcar e utilizado nos veículos de passeio) e, mais recentemente, o biodiesel (produzido a partir 

de óleos vegetais ou gorduras de origem animal, utilizado principalmente em ônibus e 

caminhões). 
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Etanol 

Brasil é um dos maiores produtores mundiais e o maior exportador de etanol. O etanol diminui as 

emissões de gases de efeito estufa em 90% e a contaminação atmosférica nos centros urbanos. 

Além disso, a produção tem um baixo consumo de fertilizantes e praguicidas e apresenta níveis 

relativamente baixos de perdas de solo. 

Hoje em dia, aproximadamente 90% dos veículos de passeio emplacados no Brasil são flex-fuel. 

Entre 2003 e setembro de 2011, foram comercializados 14,4 milhões de veículos flex-fuel e sua 

participação estimada no parque total de veículos de passeio é de 46% (sep/2011). 

O etanol é produzido nas regiões Nordeste e Centro-Sul, sendo que a região Centro-Sul é a 

responsável por, aproximadamente, 90% da produção nacional, e o Estado de São Paulo de 60% 

da produção do biocombustível. A produção de etanol em 2010 alcançou 27,9 bilhões de litros, 

um grande aumento em relação ao volume de 2002/03 (12,5 bilhões de litros), antes da introdução 

dos veículos flex-fuel (movidos a álcool ou gasolina). 

 

Biodiesel 

O biodiesel é um combustível biodegradável derivado de fontes renováveis, que substitui total ou 

parcialmente o óleo diesel nos motores com combustão interna de ciclo diesel. 

Pode ser produzido a partir de gorduras de origem animal ou de óleos vegetais, sendo que 

existem dezenas de espécies vegetais no Brasil que podem ser utilizadas, como soja, rícino, 

palma, girassol, babaçu e amendoim, entre outras. 

O biocombustível substitui total ou parcialmente o diesel de petróleo nos motores de caminhões, 

tratores, automóveis e motores de máquinas que geram energia. 

A mistura de biodiesel ao diesel começou em dezembro de 2004, e em janeiro de 2008 entrou 

em vigor a mistura obrigatória de 2% em todo o País. Essa porcentagem aumentou 

sucessivamente até atingir 5% em janeiro de 2010, antecipando em três anos a meta estabelecida 

pela Lei Nº 11.097, de 2005. O biodiesel é vendido misturado com diesel de petróleo em mais de 

30 mil postos de gasolina em todo o país. 

A mistura de biodiesel e diesel no Brasil é composta por: 

 B2 (2% de biodiesel e 98% de óleo diesel). 

 B25 (25% de biodiesel e 75% de óleo diesel). 

 B100 (100% de biodiesel). 
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4. Conclusões 

Conforme mencionado no início do documento, todo o diagnóstico foi feito dentro do contexto de 

integração dos municípios. É por isso que consideramos importante apresentar tanto o 

diagnóstico de Cachoeiro de Itapemirim como das demais cidades analisadas. Isso servirá como 

um ponto de referência de interesse para o município. 

O principal resultado do diagnóstico é a consolidação de todas as informações necessárias para 

o desenvolvimento de alternativas a serem propostas para Cachoeiro de Itapemirim no aspecto 

tecnológico, tendo em conta as características comuns das cidades do estado, mas diferenciando 

suas necessidades particulares 

4.1 Sistema de Bilhetagem 

Quatro cidades estudadas para a proposição de Plano de Mobilidade possuem um sistema de 

bilhetagem eletrônico. Três delas têm a Empresa 1 como fornecedor, e uma tem tecnologia 

Prodata. 

O esquema geral destes sistemas é o mesmo para todas as cidades: validador e cobrador a 

bordo, registro de usuários para obter o cartão e carga de créditos em concessionária e/ou online. 

 

Tabela 5 - Sistemas de bilhetagem 

 Cachoeiro Guarapari Anchieta Aracruz Linhares Colatina 

Existe   x *   

Fornecedor Prodata E1 - * E1 E1 

Auto/Manual 2 2 - * 2 2 

Tecnologia TISC Mifare 1K Mifare 1K - * Mifare 1K Mifare 1K 

Catraca       

Cobrador        

POS x x - * x x 

Dist. Paradas 500m 400m Não há 400m 400m 400m 

Nota: no momento do diagnóstico não tinha começado a implementação do sistema de bilhetagem em Aracruz (fase de 

testes a partir de Outubro / Novembro) 

 

Nós nos referimos a "MANUAL" no caso em que o pagamento de tarifas é com a ajuda de uma 

pessoa (cobrador ou motorista). “AUTO” são chamados de dispositivos de recolha automática de 

tarifa (como validadores). 

Todos os sistemas de bilhetagem operam com cartões inteligentes sem contato. A tecnologia dos 

cartões é compatível com as normas ISO/IEC 14443-3 (typeA) e ISO/IEC 14443-2 (typeA). Todos 

os sistemas utilizam cartões Mifare Classic 1K com UIDs de 4 bytes. 

http://www.empresa1.com.br/website/index.php?modo=modo_generico&secao=nossas_solucoes_oquee


35 

Copyright LOGIT, 2013. All rights reserved. 

Assim, todas as cidades com Bilhetagem Eletrônica permitem, do ponto de vista tecnológico, a 

realização de integração temporal. 

Um ponto importante é o fato de nenhum sistema ter uma rede de pontos de venda externos 

(POS). A venda e recarga de cartões é realizada somente em um ou dois locais, em sua maioria 

nas empresas operadoras ou, no caso de Colatina, no local do escritório do COBE (Consórcio de 

Bilhetagem Eletrônica de Colatina).  

Todos os usuários precisam se cadastrar para obter o cartão eletrônico, inclusive os que utilizam 

os cartões “Popular” ou “Normal”, o que tem a ver com o segundo método de recarga que existe 

nessas cidades, que é via web.  

Outro item a ser considerado é o uso do vale-transporte, cuja compra de créditos depende que 

as empresas empregadoras entrem em contato diretamente com os operadores para a compra 

de crédito. 

Em todos os casos, o sistema de bilhetagem funciona de modo que são os operadores de 

transporte que têm o controle sobre o sistema de bilhetagem, e as empresas provedoras atuam 

como fornecedores e não como sócios tecnológicos. O estado não tem nenhuma ingerência ou 

controle sobre os sistemas de bilhetagem, além dos relatórios mensais ou semestrais que 

recebem prontos das empresas operadoras. 

Em nenhuma das cidades estudadas as chaves de segurança e acesso do sistema são 

propriedade do estado ou da Prefeitura. Em Colatina e Linhares, tais elementos são propriedade 

do COBE e da operadora Joana D’Arc; em Cachoeiro de Itapemirim são do CCI (Consórcio 

Cachoeiro Integrado); em Guarapari pertencem à empresa operadora Asatur. 

 

Figura 20 – Propriedade das chaves do sistema 

Consórcio
50%

Empresa
50%

Estado
0%



36 

Copyright LOGIT, 2013. All rights reserved. 

A maioria das empresas não possuem contadores de passageiros distintos à catraca, e não 

utilizam sistemas de contagem infravermelho visual. 

As empresas possuem, em alguns veículos, câmeras de segurança embarcadas, geralmente em 

grupos de três: uma sobre o cobrador, uma sobre o motorista e outra na parte dianteira do ônibus. 

A existência de um sistema de bilhetagem eletrônica em Cachoeiro controlado pela empresa 

operadora do transporte municipal levará à consideração das alternativas de compartilhamento 

desse controle com a Prefeitura na etapa de formulação de propostas para a reestruturação do 

sistema de transporte coletivo urbano municipal integrado. 

4.2 Gestão de Frota 

De acordo com o indicado pelos operadores e pelas distintas secretarias entrevistadas, todas as 

empresas que possuem sistema de Bilhetagem Eletrônica têm também um Sistema de Gestão 

de Frota. 

Foi possível observar o GOOL System funcionando em Colatina. Tal sistema, além da gestão da 

frota, funciona também como sistema de controle operacional e manejo de eventos, através da 

emissão de mensagens, alertas e demais mecanismos orientados a essa tarefa. 

Segundo o que foi tratado na reunião em Cachoeiro de Itapemirim, a Agersa e DATACI, autarquia 

municipal e empresa pública municipal, respectivamente, estão desenvolvendo um sistema 

próprio de gestão de todos os serviços que compõem o transporte púbico municipal: transporte 

urbano, transporte distrital, fretamento, escolar e taxi. 

Tanto o sistema da DATACI quanto o GOOL System da CITATTI estão baseados na API do 

Google Maps. 

Por outro lado, algumas das linhas intermunicipais possuem também Sistemas de Gestão de 

Frota. A TransData foi mencionada como fornecedor dos mesmos na reunião organizada com os 

operadores em Colatina. 

 

Tabela 6 - Sistemas de gestão de frotas 

 Cachoeiro Guarapari Anchieta Aracruz Linhares Colatina 

Existe   - -   

Fornecedor DATACI 

(Globus) 
E1? - - 

CITTATI 

(GOOL) 

CITTATI 

(GOOL) 

 

Além de um módulo específico para controle e gestão de frota, o sistema que prevê a 

informatização de todo o processo de fiscalização e das rotinas necessárias à gestão do serviço 

de transporte do município, é um passo valioso para a criação de um sistema integrado para 

monitoramento e controle de frota e será o ponto de partida para formulação de propostas no que 

tange a gestão de frota. 
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4.3 Veículos 

As frotas de veículos utilizadas pelos operadores são muito variadas, tanto em fornecedores 

quanto em estado. Segundo as conversas mantidas com os municípios e operadores a média de 

idade das frotas é aproximadamente de 6 anos. Porém, o levantamento de campo permitiu 

verificar que em muitos casos esta aproximação é incorreta e a média de idade dos ônibus é 

bastante maior. 

Os veículos utilizados possuem em sua grande maioria chassis Mercedes-Benz, superando 

outros como Volvo, Volare, Iveco e Volkswagen. As carroçarias variam, e há fornecedores 

diversos tais como Marcopolo, Caio, Busscar, Neobus, Ciferal e Comil. 

Os ônibus variam em tamanho e quantidade de passageiros de acordo com a linha e com as 

rotas que cobrem, havendo veículos de 8, 10 e 12 metros. 

Algumas empresas possuem serviços preferenciais ou executivos que operam com ônibus 

pequenos (de 8 metros ou menores) como o Caio Foz Super, Marcopolo Senior e Volare DW9. 

 

Figura 21 - Porcentagem dos fornecedores dentro das 6 cidades 

A idade dos ônibus é bastante díspar dentro de uma mesma linha, existindo ônibus do ano 2012 

e de 1998. Apesar disso, o estado dos mesmos não depende da idade, mas da manutenção que 

recebem por parte da empresa operadora. 

O combustível mais utilizado por todos os operadores é o diesel. Alguns operadores, como no 

caso de Colatina e Linhares, têm experimentado o biodiesel mas garantem que o rendimento de 

seus veículos diminuiu consideravelmente.  
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As maiores empresas, que têm veículos em melhor estado, estão em vias de renovação de suas 

frotas, adquirindo veículos que cumprem com a norma PROCONVE-7 (equivalente a Euro 5). 

Esses veículos deveriam operar só com diesel S-10 o S-50. 

Além disso, a empresa Joana D’Arc está implementando um sistema de filtragem do diesel nos 

ônibus de sua frota que não cumprem com a norma atual de emissões.  

A maioria dos operadores espera ter no mínimo 10% de sua frota ativa operando de acordo com 

o padrão PROCONVE-7 ou similar. 

 

Tabela 7 - Veículos 

 Cachoeiro Guarapari Anchieta Aracruz Linhares Colatina 

Média de idade 10 n/d 

Sistema de 

Vans não 

agrupadas 

8 8 6 

Tipo 8,10,12m 8,10,12m 8,10,12m 8,10,12m 8,10,12m 

Fornecedor Vários Vários Vários Vários Vários 

Combustível Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel 

Filtros x x x sim sim 

 

 

4.4 Sistemas de Controle de Trânsito 

Em nenhuma das seis cidades do projeto existe sistema de Controle de Trânsito. Isto acontece 

em parte porque suas prefeituras não possuem a estrutura organizacional para a necessária 

implementação do mesmo. 

Além disso, o efetivo de servidores municipais dedicado à fiscalização e ao controle do trânsito é 

geralmente escasso, ainda que existem exceções, como Cachoeiro e Colatina, essa última 

inclusive com processo de contratação e treinamento de pessoal em andamento. É comum a 

participação da Polícia Militar ou da Guarda Civil na assistência e apoio na gestão do trânsito 

municipal. 

Essa situação traz como consequência a ausência absoluta de sistemas de controle semafórico 

nos municípios objeto dos Planos de Mobilidade em desenvolvimento. Todos os semáforos 

instalados nas seis cidades não possuem programação de sequências nem esquema de 

sincronização. A manutenção que recebem é reativa e não programada. 

Por último, vale destacar que a não municipalização do trânsito na maioria dos municípios impede 

qualquer implementação deste tipo de soluções. 

O Município de Cachoeiro de Itapemirim, por ser o maior e mais complexo município em termos 

de sistema viário e distribuição espacial do trafego, é dos que mais poderá tirar benefícios de um 

sistema de controle de transito, aspecto o qual será abordado na próxima etapa deste estudo. 
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4.5 Organismos 

Entre os desafios enfrentados pelo município nos temas de transporte urbano está a incipiente 

atividade de planejamento da mobilidade urbana na Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. Não 

há uma única instituição no Poder Executivo (secretaria, departamento, gerência) totalmente 

dedicada ao tema, tampouco há realização sistemática de pesquisas para definição de demanda 

ou verificação de satisfação de usuário. Assim, existe no município um certo compartilhamento 

de atribuições relativas à mobilidade (planejamento, implementação, gestão, fiscalização e 

controle) entre distintas instâncias municipais, com um tipo de gestão integrada da mobilidade 

potencialmente inovador, mas cuja coordenação demandará fortalecimento. Entre as instituições 

envolvidas em temas de mobilidade no município estão o Departamento de Transporte da 

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur), a Agência Municipal de Regulação dos 

Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim (Agersa - Diretoria de Transportes e 

Serviços Delegados / Departamento de Fiscalização de Transportes), a Secretaria Municipal de 

Defesa Social e a Semdurb (Secretaria Municipal de Desenvolvemento Urbano).
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Anexo A 

Tabela A 1 - Síntese do diagnóstico 

Veículos 

 Guarapari Anchieta Cachoeiro Aracruz Linhares Colatina 

Média de idade n/d 

Sistema de 

Vans não 

agrupadas 

10 8 8 6 

Tipo 8,10,12m 8,10,12m 8,10,12m 8,10,12m 8,10,12m 

Fornecedor Vários Vários Vários Vários Vários 

Combustível Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel 

Filtros x x x sim sim 

Sistema de Gestão e Controle de Frota 

 Guarapari Anchieta Cachoeiro Aracruz Linhares Colatina 

Existe  -  -   

Fornecedor E1? - DATACI 

(Globus) 

- CITTATI 

(GOOL) 

CITTATI 

(GOOL) 

Sistema de Bilhetagem 

 Guarapari Anchieta Cachoeiro Aracruz Linhares Colatina 

Existe  x  *   

Fornecedor E1 - Prodata * E1 E1 

Auto/Manual 2 - 2 * 2 2 

Tecnologia 

TISC 

Mifare 1K - Mifare 1K * Mifare 1K Mifare 1K 

Catraca       

Cobrador        

POS x - x * x x 

Dist. Paradas 400m Não há 500m 400m 400m 400m 

Sistema de Controle de Trânsito 

 Guarapari Anchieta Cachoeiro Aracruz Linhares Colatina 

Existe x x x x x x 

Fornecedor - - - - - - 

Semaforização       

Radarização x x x x x x 

Prioridade 

ônibus 

x x x x x x 

Prioridade 

pedestre 

x x x x x x 

C. de Controle x x x x x x 

Nota: no momento do diagnóstico não tinha começado a implementação do sistema de bilhetagem em Aracruz 

(fase de testes a partir de Outubro / Novembro) 

 

  


