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1. Introdução 

O presente documento corresponde ao Produto 7.3. Projeto Estruturante do Sistema de 

Transporte Público Coletivo 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. 

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim iniciou em 2014 o processo de licitação do 

sistema de transporte público coletivo e estava atualmente em etapa final de 

adjudicação no momento da entrega deste relatório. O edital apresenta uma série de 

definições técnicas e normativas que constituirão a base para a operação, gestão e 

fiscalização do sistema. O conjunto de linhas definido para esta licitação representa o 

último passo no processo de reestruturação da rede de transporte que vem sendo 

implementado pela AGERSA no chamado Projeto de Integração do transporte coletivo 

de Cachoeiro de Itapemirim, iniciado em 2013. O intuito do presente relatório é 

complementar as definições do edital, detalhar parâmetros do plano operacional dessa 

reestruturação e apontar oportunidades de modificações da rede com o intuito de dar 

diretrizes a futuras reestruturações do sistema.  

Alguns itens solicitados no presente trabalho já foram especificados nos editais de 

licitação do transporte público e, por isso, são apenas mencionados aqui. Nos casos 

onde foi identificado concordância entre o edital e as diretrizes propostas que não 

requeressem apresentação de recomendações ou especificações, os temas não foram 

abordados para evitar redundâncias desnecessárias. 

Este relatório contempla as seguintes atividades: plano operacional; plano de renovação 

da frota; plano de comunicação e caderno normativo. 

O plano operacional apresentado busca especificar a estrutura global da oferta e da 

prestação do serviço de transporte público coletivo, especificando, dentre outros 

aspectos, os serviços que serão ofertados (linhas, itinerários, frequências, frota). O 

plano operacional também apresenta a metodologia de avaliação e monitoramento 

permanente do desempenho, a metodologia de cálculo tarifário e o plano de renovação 

da frota.  

O plano de comunicação do sistema de transporte público coletivo preocupa-se com a 

implementação gradativa de um processo de comunicação onde os canais de 

divulgação propostos são abrangentes, acessíveis e gratuitos à sociedade, 

particularmente dirigidos aos atores envolvidos com a questão da mobilidade urbana no 

município de Cachoeiro de Itapemirim.  

Finalmente, um caderno normativo é apresentado contendo os principais procedimentos 

e regras de conduta operacional para os prestadores de serviço, além de elementos 

intervenientes na operação do sistema sujeitos à fiscalização da qualidade de serviço, 

tais como: estado de manutenção e limpeza da frota, etc.  
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2. Plano Operacional 

O plano operacional apresentado neste documento corresponde à metodologia de 

dimensionamento da oferta de serviço para a rede definida para o Município de 

Cachoeiro de Itapemirim na licitação de 2014, constantes no Anexo I – Termo de 

Referência da Concorrência Pública nº 009/2014. Esse edital, conforme descrito 

anteriormente, propõe um conjunto de linhas que representa a rede de transporte 

público final do projeto de integração que reestruturou o transporte público municipal 

cachoeirense entre 2013 e 2015. Essa rede foi tomada como ponto de partida e 

considerada premissa para determinar a programação de serviço das linhas. 

Nesse sentido, o plano busca especificar a estrutura global da oferta e da prestação do 

serviço de transporte público coletivo, especificando, dentre outros aspectos, os 

serviços que serão ofertados (linhas, itinerários, frequências e frota total). O plano 

operacional também apresenta a metodologia de avaliação e monitoramento 

permanente do desempenho, bem como a metodologia de cálculo tarifário. 

A elaboração do plano operacional procura orientar o gestor dos serviços, tanto do ponto 

de vista do setor público quanto de operadores privados, para os pontos básicos a 

serem considerados na operação do sistema de transporte.  

Para aferição e acompanhamento da operação é apresentado um projeto estruturante 

de sistemas inteligentes de informação (ITS - sistemas de tecnologia) para o transporte 

público, discorridos no Produto 7.2 do presente estudo, do qual fazem parte: o sistema 

de monitoramento da operação e o sistema de bilhetagem eletrônica.  

 

2.1 Programação Operacional 

A programação operacional consiste no processo de ajuste da oferta dos serviços às 

necessidades do usuário e às condições operacionais das empresas operadoras, 

garantindo a economicidade do sistema, de conformidade com o plano operacional 

preestabelecido para o mesmo. 

A programação da operação tem como estratégia básica de trabalho: 

 avaliação da demanda; 

 especificação do tipo de veículo; 

 determinação dos horários de atendimento (frequência dos serviços em dias e 

períodos típicos, tempos nos terminais, etc.); 

 fixação das frotas operacionais. 



3 

Copyright LOGIT, 2014. All rights reserved.  

Determinação da demanda 

A determinação da demanda constitui um dos mais importantes fatores para o 

estabelecimento dos parâmetros operacionais. 

Na prática, pode-se caracterizar dois tipos de situações que exprimem o comportamento 

da quantidade de usuários no transporte público: a demanda manifesta que identifica os 

usuários que já utilizam o sistema, e a demanda potencial que reflete um possível 

incremento de novos usuários. 

Durante esse período, em situações normais, a demanda manifesta apresenta pequena 

evolução, em razão da paulatina ocupação urbana de sua área de influência, seja pelo 

crescimento populacional ou mudanças no uso do solo lindeiro. Outras situações 

especiais podem ocorrer, por incrementos imobiliários, edificações, mudanças de 

padrão de solo, etc., o que induz à reprogramação da linha. 

Para o caso de implantação de novas linhas, a estimativa de demanda pode estar 

baseada em estudos decorrentes de Planos Diretores de Transporte ou por similaridade 

de linhas próximas atendendo áreas de características semelhantes. 

Para subsidiar os dados de demanda procede-se ao mapeamento individual da linha, 

com identificação de itinerário, verificação de passageiros transportados no início e final 

da viagem (dados do sistema de bilhetagem), e pesquisas operacionais do tipo origem-

destino ou sobe-desce, efetivadas por amostragem, em períodos típicos do dia 

pesquisado, realizadas para cada sentido de viagem de uma linha. 

A demanda do transporte público, apesar de manter uma boa estabilidade nos períodos 

típicos, apresenta uma grande variação entre as viagens realizadas no referido período.  

 

Especificação da oferta 

A pior situação de conforto, ao longo de uma viagem, ocorre quando a ocupação do 

veículo for máxima, e o trecho onde tal situação se manifesta é identificado como trecho 

crítico. Para atender uma determinada demanda de transporte no trecho crítico de uma 

linha, o objetivo básico da programação é definir a oferta de acordo com padrões de 

conforto, tempo de deslocamento e acessibilidade ao sistema, mais adequados ao 

usuário.  

 

Dimensionamento da linha 

O método básico de dimensionamento e análise do nível de serviço adota como 

condição geral para a programação das linhas que a oferta de transporte (frequência) 

seja suficiente para que a ocupação crítica média das viagens no período típico em 

análise não ultrapasse a lotação de projeto, adotada de acordo com o nível de serviço 

previsto (aqui expressa pelo atributo conforto, entendido como densidade de ocupação. 
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O processo de dimensionamento de uma linha de transporte público é extremamente 

dinâmico, necessitando ser revisto sistematicamente, e sempre que grande fator de 

alteração na demanda se manifeste (inauguração de polo gerador de tráfego, 

equipamento urbano, etc.). 

Muitas vezes alguns parâmetros de operação inicialmente admitidos devem ser revistos 

nesse processo de retroalimentação, reavaliando quanto à conveniência aos usuários, 

custos do transporte, etc. 

2.2 Diretrizes e especificações técnicas da gestão da operação da 

rede de transporte público 

Para atender às necessidades de oferta de transporte de maneira eficaz, o conjunto de 

diretrizes selecionadas referenciou-se em um quadro específico de padrões e normas 

técnicas, desde itens operacionais relacionados à determinação da frota de veículos e 

seleção de níveis de serviço a serem praticados, até o atendimento a legislações 

pertinentes quanto à operacionalização do sistema.  

A especificação da oferta do sistema de transporte público para a cidade de Cachoeiro 

de Itapemirim toma como base a proposta de linhas correspondente ao edital de 

licitação de 2014, constante no Anexo I – Termo de Referência da Concorrência Pública 

nº 009/2014.  

 

Definições  

Na apresentação do plano operacional são empregados os seguintes termos: 

  Frequência da hora de pico (HP): Constitui o número de partidas de ônibus por 

hora (veículos/h), em um dos períodos críticos (isto é, os períodos de maior 

volume de passageiros: manhã ou tarde).  

 Frota por linha: É o número de ônibus de que cada linha ou grupo de linhas deve 

dispor para garantir a frequência da hora de pico. É calculada com base na 

frequência da hora de pico e no tempo de ciclo (tempo que um ônibus daquela 

linha leva para realizar o percurso de ida, o de volta e o tempo de parada na 

cabeceira da linha).  

 Frequência fora dos períodos de pico (FP): Constitui o número de partidas de 

ônibus por hora, fora do período de pico da manhã e fora do período de pico da 

tarde.  

 Partidas no dia: É a soma de partidas ao longo do período de operação completo 

(16 horas), isto é, durante os períodos pico da manhã, pico da tarde e fora do 

pico. 

 Quilometragem diária percorrida por linha: É calculada através da multiplicação 

do número de viagens diárias de cada linha pela extensão total da linha 

respectiva, obtida a partir da digitalização dos trajetos em bases 
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georreferenciadas por meio de softwares de sistemas de informação geográfica 

(GIS), a partir da descrição dos itinerários das linhas constantes no Anexo I da 

Concorrência Pública nº 009/2014. 

 

2.3 Organização das Linhas 

 

O sistema de transporte público da cidade é formado por dois tipos de linhas: distritais 

e convencionais. Adicionalmente, as linhas convencionais podem ser classificadas em 

dois tipos de serviços para efeito de controle, monitoramento e avaliação da operação: 

linhas regulares e de horários específicos. 

Os serviços serão, assim, ofertados com linhas convencionais regulares, linhas 

convencionais de horários específicos e linhas distritais, podendo a frota ser 

compartilhada entre linhas operantes, de modo a promover maior aproveitamento de 

frota e melhores níveis de eficiência operacional. 

O edital de licitação apresenta uma rede com 82 itinerários. Esses itinerários propostos 

estão no Anexo I da Concorrência Pública nº 009/2014. 

i. Linhas convencionais – serviços regulares 

São as linhas convencionais que apresentam frequências regulares ao longo 

de todo o período de operação (dia inteiro): nos períodos de pico da manhã 

e da tarde, com oferta maior em função da demanda. Fora dos picos a 

frequência é menor, em função da menor demanda, mas também atendendo 

a parâmetros de frequência mínima. 

ii. Linhas convencionais – serviços de horários específicos 

São as linhas convencionais que propõem itinerários complementares, 

cobertura espacial em áreas de baixa demanda e/ou com redundância em 

relação a outros itinerários (isto é, áreas já atendidas por outros trajetos). 

Esses serviços oferecem viagens em número menor e concentradas nos 

períodos de interesse para garantir a acessibilidade mínima: nos picos da 

manhã e da tarde e, em alguns casos, também no período de almoço. Para 

sua operação, alguns desses serviços utilizam frota ociosa de outras linhas 

cujo tempo de ciclo permite alguma ociosidade no horário de interesse.  

iii. Linhas distritais 

São linhas que atendem um bairro isolado do perímetro urbano, bairros estes 

normalmente de baixa densidade de ocupação e baixa população absoluta. 

Geralmente atingem extensões significativas, podendo percorrer trechos em 

rodovias e em locais de difícil acesso, nos quais as características físicas e 

geométricas das vias (declividade, curvas horizontais e verticais, qualidade 
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e material do pavimento etc.) condicionam, em alguns casos, que essas 

linhas distritais sejam operadas por veículos menores. 

 

A relação abaixo apresenta o conjunto de linhas proposto, sua classificação e o 

descritivo de seu itinerário: 

 

Tabela 1: Relação do conjunto de linhas  

Ordem Nome Classificação 

1 Centro x Alto Amarelo Urbana regular 

2 Centro x Alto Bela Vista Urbana regular 

3 Centro x Alto Eucalipto Urbana regular 

4 Centro x Alto Independência Urbana regular 

5 Centro x Alto Monte Cristo Urbana regular 

6 Centro x Alto União (via Amarelo) Urbana regular 

7 Centro x Alto União (via Baiminas) Urbana regular 

8 Centro x Alto União (via Rodoviária) Urbana regular 

9 Centro x Alto Vila Rica Urbana regular 

10 Centro x Alto Zumbi Urbana regular 

11 Centro x Alto Zumbi (Rua Guararema) Urbana regular 

12 Centro x BNH Urbana regular 

13 
Centro X Boa Esperança Via Baixo Monte Cristo (Extensão 
Monte Cristo II) Urbana regular 

14 Centro x Caiçara Urbana regular 

15 Centro x Conjunto Fé e Raça/Novo Parque Urbana regular 

16 Centro x Coronel Borges Urbana regular 

17 Centro x Gilson Carone (via Demétrio Ultramar e Santos Neves) Urbana regular 

18 Centro x Gilson Carone via Valão Beira -Rio Urbana regular 

19 Centro x Gilson Carone via Vila Rica (Valão) Urbana regular 

20 Centro x IBC (via Linha Vermelha) Urbana regular 

21 Centro x IBC (via Santos Neves) Urbana regular 

22 Centro x Monte Belo (via Amarelo) Urbana regular 

23 Centro x Monte Belo (via Baiminas) Urbana regular 

24 Centro x Monte Belo (via Rodoviária) Urbana regular 

25 Centro x N. S. Aparecida Urbana regular 

26 Centro x N. Sra. Penha via Ferroviários Urbana regular 

27 Centro x Novo Parque (Fé e Raça) Urbana regular 

28 Centro x Pq. Laranjeiras/São Francisco de Assis Urbana regular 

29 Centro x Praça da Bandeira Urbana regular 

30 Centro x Rubem Braga (Av.Carlos Limdemberg) Urbana regular 

31 Centro x Rubem Braga (Ilda Borges) Urbana regular 

32 Centro x Ruy Pinto Bandeira (Boa Vista/Linha Vermelha) Urbana regular 
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33 Centro x Ruy Pinto Bandeira (C. Aviação/SEST/SENAT)) Urbana regular 

34 Centro x Ruy Pinto Bandeira (via Santos Neves) Urbana regular 

35 Centro x São Geraldo/Paraíso (via Amarelo) Urbana regular 

36 Centro x São Geraldo/Paraíso (via Rodoviária) Urbana regular 

37 Centro x São Lucas Urbana regular 

38 Centro x São Luiz Gonzaga Urbana regular 

39 Centro x Shangrilá (Álvaro Tavares ida e volta) Urbana regular 

40 Centro x Shangrilá (ida Rodoviária e volta Amarelo) Urbana regular 

41 Centro x Valão (via Vila Rica) Urbana regular 

42 Centro x Village da Luz (ida Edmundo Ramos volta Estradão) Urbana regular 

43 Centro x Village da Luz (ida Estradão volta Edmundo Ramos) Urbana regular 

44 Centro x Zumbi Urbana regular 

45 Circular Alto Novo Parque/Praça da Bandeira Urbana regular 

46 Circular Alto Paraíso e Polivalente (via Amarelo) Urbana regular 

47 Circular Coramara (via Fotógrafo Guilherme) Urbana regular 

48 Circular IPA/Campo Leopoldina/Alto B. Pimenta/Recanto Urbana regular 

49 Circular N. Sra. Penha via Ibitiquara Urbana regular 

50 Circular Sumaré/Zumbi/Nova Brasília Urbana regular 

51 Circular Vila Rica/Nova Brasília Urbana regular 

52 
Rodoviária x Fábrica de Cimento/Monte Líbano via Morro 
Grande Urbana regular 

53 
Rodoviária x Fábrica de Cimento/Monte Líbano via Rubem 
Braga Urbana regular 

54 Ruy Pinto Bandeira x Centro x FDCI (via Santos Neves) 
Urbana de horários 

específicos 

55 Ruy Pinto Bandeira x Centro x FDCI (via Valão) 
Urbana de horários 

específicos 

56 Circular Centro x Santa Fé Distrital 

57 Circular Rodoviária x Santa Rosa Distrital 

58 Ilha da Luz x Cobiça Distrital 

59 Ilha da Luz x Grota Fria Distrital 

60 Ilha da Luz x Gruta x Santa Maria Distrital 

61 Ilha da Luz X Posto Dantas Distrital 

62 Ilha da Luz x Tijuca Distrital 

63 Ilha da Luz x Tijuca/Lambari Distrital 

64 Ilha da Luz x Timbó Distrital 

65 Rodoviária x Alto Gironda Distrital 

66 Rodoviária x Alto Moledo (via Valão de Areia) Distrital 

67 Rodoviária x Bebedouro Distrital 

68 Rodoviária x Burarama (via Condurú) Distrital 

69 Rodoviária x Burarama (via Monte Alegre-Pedra Lisa) Distrital 

70 Rodoviária x Burarama (via Pacotuba) Distrital 

71 Rodoviária x Córrego do Braz Distrital 

72 Rodoviária x Córrego dos Monos Distrital 

73 Rodoviária x Córrego Vermelho Distrital 

74 Rodoviária x Gironda Distrital 

75 Rodoviária x Itaóca Distrital 
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76 Rodoviária x Moitão Distrital 

77 Rodoviária x Santa Tereza Distrital 

78 Rodoviária x São Joaquim (Aeroporto) Distrital 

79 Rodoviária x São Joaquim (Morro Grande) Distrital 

80 Rodoviária x São Vicente Distrital 

81 Rodoviária x São Vicente (via Monte Verde e Cachoeira Alta)  Distrital 

82 Rodoviária x Soturno Distrital 

 

*Numeração e nomes das linhas conforme Anexo I da Concorrência Pública nº 009/2014 

Frota operacional e frequência de serviços 

O plano operacional para a organização descrita acima está apresentado na tabela a 

seguir, na qual constam o número de cada linha e os respectivos ramais, seguindo a 

numeração do Anexo I da Concorrência Pública nº 009/2014.  

Essa tabela mostra a frota operacional de ônibus necessária para operar cada linha, a 

frequência horária para os períodos de pico e fora pico e as partidas totais no dia, o que 

permite calcular a quilometragem total rodada no dia e no mês.  

Abaixo são resumidos os dados operacionais do sistema. 

 

Tabela 2: Plano operacional das linhas para um dia útil  

Ordem 
Frequência 
horária na 

HP 

Frequência 
horária fora 

HP 
Partidas dia 

Frota 
operacional 

Km/dia Classificação 

1 1.5 1 16 1 92 Urbana regular 

2 5 2.5 51 3 525 Urbana regular 

3 2.5 1.5 27 2 292 Urbana regular 

4 2 1 18 1 138 Urbana regular 

5 1 0.5 10 1 150 Urbana regular 

6 1.5 1 15 1 228 Urbana regular 

7 2.5 1.5 26 2 408 Urbana regular 

8 1.5 1 15 1 234 Urbana regular 

9 1.5 1 17 1 257 Urbana regular 

10 3 1.5 30 2 319 Urbana regular 

11 3 1.5 30 2 318 Urbana regular 

12 6.5 3.5 66 4 990 Urbana regular 

13 2.5 1.5 26 2 494 Urbana regular 

14 1.5 1 15 1 156 Urbana regular 

15 2 1 18 2 221 Urbana regular 

16 2 1 19 1 194 Urbana regular 

17 2.5 1 24 2 317 Urbana regular 

18 2 1 20 2 540 Urbana regular 

19 2 1 21 2 479 Urbana regular 
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20 1 0.5 9 1 150 Urbana regular 

21 2 1 18 2 299 Urbana regular 

22 1 0.5 12 1 174 Urbana regular 

23 3 1.5 29 2 452 Urbana regular 

24 1.5 0.5 14 1 209 Urbana regular 

25 1.5 1 17 1 170 Urbana regular 

26 3.5 2 36 2 292 Urbana regular 

27 2 1 18 1 195 Urbana regular 

28 1 0.5 10 1 117 Urbana regular 

29 3 1.5 30 1 218 Urbana regular 

30 1.5 1 16 1 195 Urbana regular 

31 1.5 1 16 1 218 Urbana regular 

32 3.5 1.5 34 3 721 Urbana regular 

33 1 0.5 11 1 336 Urbana regular 

34 2.5 1 24 2 478 Urbana regular 

35 3 1.5 28 2 456 Urbana regular 

36 2.5 1.5 27 2 437 Urbana regular 

37 2.5 1 24 2 413 Urbana regular 

38 3.5 2 37 2 320 Urbana regular 

39 1.5 0.5 14 1 368 Urbana regular 

40 1.5 0.5 13 1 329 Urbana regular 

41 3.5 1.5 33 2 304 Urbana regular 

42 3 1.5 28 2 403 Urbana regular 

43 3.5 2 37 3 599 Urbana regular 

44 3 1.5 30 2 293 Urbana regular 

45 5.5 2.5 53 3 546 Urbana regular 

46 1 0.5 10 1 110 Urbana regular 

47 0.5 0.5 6 1 109 Urbana regular 

48 1 0.5 11 1* 122 Urbana regular 

49 0.5 0.5 6 1* 46 Urbana regular 

50 1 0.5 9 1 99 Urbana regular 

51 1.5 1 17 1 211 Urbana regular 

52 0.5 0 4 1 206 Urbana regular 

53 0.5 0 4 1 170 Urbana regular 

54 1 0 1 1 
20 

Urbana de 
horários 

específicos 

55 1 0 1 1 
20 

Urbana de 
horários 

específicos 

56 0.5 0.5 6 1 189 Distrital 

57 0.5 0.5 6 1 210 Distrital 

58 1 0.5 9 1 208 Distrital 

59 0.5 0.5 5 1 154 Distrital 

60 0.5 0 3 1 117 Distrital 



10 

Copyright LOGIT, 2014. All rights reserved.  

61 0.5 0 3 1 95 Distrital 

62 0.5 0 3 1 85 Distrital 

63 1 0 2 1* 66 Distrital 

64 0.5 0 4 1 98 Distrital 

65 0.5 0 4 1 211 Distrital 

66 0.5 0 4 1 272 Distrital 

67 1 0.5 10 1* 373 Distrital 

68 1 0 2 1 210 Distrital 

69 1 0 2 1 226 Distrital 

70 0.5 0 4 2 361 Distrital 

71 0.5 0.5 5 1 133 Distrital 

72 1 0.5 10 2 323 Distrital 

73 1 0.5 9 1* 499 Distrital 

74 1.5 1 16 2 794 Distrital 

75 1 0.5 12 3 634 Distrital 

76 1 0 2 1* 83 Distrital 

77 0.5 0 3 1 57 Distrital 

78 0.5 0 3 1* 92 Distrital 

79 1 0.5 12 1 364 Distrital 

80 1 0 1 1* 80 Distrital 

81 1 0 1 1* 106 Distrital 

82 1 0.5 11 1 376 Distrital 
 

 
*Serviços que compartilham frota de outra linha. 
 
 

2.4 Plano de renovação de frota 

A prestação de um serviço mais ecológico e com uma melhor imagem será o resultado 

do processo de substituição veicular, cumprindo com a regulamentação vigente que 

direciona a operação do sistema de transporte voltado à prestação de serviços 

ambientalmente mais sustentáveis.  

Considerando que os ônibus de Cachoeiro de Itapemirim são propriedade privada do 

operador do transporte, o plano de renovação a ser implantado serve como instrumento 

de orientação a esses agentes sobre os percentuais e características de frota para 

operação de modo que atenda aos padrões técnicos exigidos, acompanhados e 

fiscalizados sistematicamente pelo poder público. Para essa execução, o plano 

recomenda que a troca de ônibus seja iniciada pelos veículos mais antigos e daí, 

sucessivamente, em etapas.  
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Diagnóstico atual da tipologia de frota 

A frota atual de ônibus da cidade de Cachoeiro de Itapemirim é composta por veículos 

de 8m, 10m e 12m, com padrão de conforto por vezes inferior àquele exigido em frotas 

modernas, com veículos menos poluentes e mais seguros. Essa defasagem 

impulsionou o plano de renovação de frota aqui abordado a estabelecer diretrizes e 

especificações técnicas considerando as variadas possibilidades para chassis e 

carrocerias disponíveis no mercado de ônibus, as quais possibilitam atender 

satisfatoriamente às prerrogativas atuais e prementes quanto a atributos de segurança, 

rapidez e conforto para os deslocamentos da população. 

 

Definições técnicas do futuro padrão veicular 

Como padrão veicular, dentre as alternativas tecnológicas disponíveis, o plano de 

renovação de frota define como melhor opção, a utilização de ônibus diesel conforme 

os padrões PROCONVE. Esta alternativa mostra-se mais conveniente porque 

representa um investimento menor do que os ônibus híbridos, além de apresentar 

custos de manutenção muito mais baixos. Contribui também o fato de que estes 

combustíveis já estão sendo utilizados atualmente na região, o que não gera problemas 

de abastecimento.  

Além disso, medidas que envolvem o uso de tecnologia verde sempre representam uma 

melhoria na imagem dos operadores de transportes públicos perante o usuário, 

melhorando não só a qualidade do serviço, mas também gerando benefícios ambientais.  

Destaca-se, ainda, que o plano de renovação da frota com ônibus diesel modernos ou 

com filtros gradualmente levará a frota a cumprir com os padrões PROCONVE que 

estiverem vigentes à data (no momento é o PROCONVE-7 que regulamenta o nível de 

emissões dos ônibus).  

Outro aspecto mencionado enfatiza a tecnologia diesel como altamente conhecida e 

aprovada pelos operadores atuais. As novas tecnologias de refino de combustível já 

obtiveram diesel (S-50 e S-10) com baixas emissões de poluentes provenientes da 

combustão.  

Esta renovação da frota por ônibus diesel não requer investimentos específicos em 

infraestrutura para a cidade (como seria necessário no caso da instalação de uma 

estação de abastecimento de gás natural) nem para os operadores de transporte. Além 

disso, os valores de manutenção não mudam significativamente (as variações são muito 

pequenas). Os custos da renovação se resumem ao custo do ônibus. 

O programa de renovação da frota tem, assim, alto impacto no desenvolvimento 

sustentável da cidade.  
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Condições Gerais 

Serão aprovados para os serviços de transporte coletivo somente veículos apropriados 

e que satisfaçam às especificações, normas e padrões técnicos estabelecidos pela 

Legislação Nacional de Trânsito e pelo Poder Público, Prefeitura Municipal de Cachoeiro 

de Itapemirim. 

A frota veicular deverá ser adequada, conforme previsto neste plano de renovação, em 

termos de potência, disposição interna (layout) dos assentos e definição de portas, em 

conformidade com o uso a que se destina nas linhas que compõem o sistema de 

transporte público de passageiros da cidade. 

A composição da frota deve se alterar no decorrer do programa de renovação com base 

nos critérios de substituição adotados, e de acordo com as necessidades dos serviços 

prestados. Em todos os casos essas alterações sempre observarão as condições de 

equilíbrio econômico-financeiro. 

Conforme mencionado, a frota registrada no Município deverá adequar-se, em termos 

de acessibilidade, aos prazos e ao que estabelece o Decreto Federal nº 5.296/2004, 

que regulamenta as Leis Federais nº 10.048/2000 e nº 10.098/2000. 

As características necessárias para os veículos habilitados a operar no Sistema de 

Transporte Público de Cachoeiro de Itapemirim, necessitam atender primeiramente as 

normas técnicas atualmente em vigor e, posteriormente, a todas aquelas que forem 

sendo incrementadas ao sistema buscando melhoria contínua do serviço prestado à 

população. Os dados de orientação à operação atual do sistema poderão sofrer 

alterações em forma de lei, sendo o poder público, na figura institucional da Prefeitura 

Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, o agente responsável por regulamentar todo o 

processo de prestação dos serviços de transporte público no âmbito da cidade. 

 

 

2.4.1 Programa de Renovação 

O Plano de Renovação de frota define critérios para a substituição dos veículos do 

sistema de transporte público municipal. Os principais conceitos que direcionam o Plano 

de implementação de frota estão apresentados a seguir, ressaltando que toda a frota a 

ser incluída respeitará as prerrogativas, normas e padrões técnicos detalhados em itens 

anteriores. 

 

Critérios para Renovação de Frota 

A implantação do Programa de Renovação de frota deverá respeitar os seguintes 

critérios: 



13 

Copyright LOGIT, 2014. All rights reserved.  

 serão substituídos primeiramente os veículos mais antigos; 

 atendimento à Legislação de Acessibilidade universal,  

 os ônibus para inclusão na frota deverão possuir pintura de identificação com as 

logomarcas e placas nominativas regulamentadas pelo Poder Público; 

 a substituição de veículos deverá ocorrer sistematicamente de modo que a idade 

média da frota do sistema não seja superior a 06 (seis) anos; 

 os veículos que entrarem em operação só serão admitidos como frota regular 

partícipe dos insumos de produção dos serviços após aprovação em vistoria 

técnica pela AGERSA; 

 a inclusão de frota veicular se justificará mediante estudos de planejamento 

operacional, de modo a equilibrar a oferta do transporte com as demandas de 

passageiros. 

 

Programa de implantação 

Conforme o item acima, a frota para renovação será substituída gradualmente no 

sistema de transporte, de modo a reduzir a idade média da frota. 

O programa de implantação prevê a preparação dos veículos junto ao fabricante 

selecionado, com aprovação do Poder Público, para posterior vistoria técnica pela 

Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim.  

O programa de implantação requererá capacitação para os motoristas na condução de 

veículos especiais adaptados para acessibilidade universal. Dessa forma oportuniza-se 

o acesso à população usuária com restrições de mobilidade, qualificando a prestação 

dos serviços. 

O programa de implantação pressupõe um processo gradativamente operacionalizado 

e procura atender a capacidade de investimentos dos operadores, de forma que o 

capital disponibilizado não comprometa rubricas direcionadas à manutenção de 

insumos diários para operação do sistema.  

O percentual de investimento proposto para aplicação no programa de renovação está 

alinhado com os interesses dos operadores quanto à manutenção do próprio negócio e 

em conformidade com os preceitos do cálculo tarifário, o qual considera taxas de 

remuneração e depreciação quando da apropriação dos custos de produção.  

O cenário de renovação melhorará significativamente as condições de mobilidade e 

acessibilidade da população usuária do sistema de transporte público da cidade de 

Cachoeiro de Itapemirim ao garantir melhores performances à operação, repercutindo 

diretamente na melhoria da imagem dos operadores do sistema.  
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2.5 Metodologia de Cálculo Tarifário  

Metodologia GEIPOT 

2.5.1.1 Insumos da produção dos serviços: componentes do 

cálculo tarifário 

Os insumos são todos os elementos intervenientes no processo de produção dos 

serviços de transporte. Para fins de cálculo das tarifas são apropriados os principais 

itens que participam do processo de prestação dos serviços; quais sejam: mão-de-obra, 

combustível, pneus, peças-acessórios, e outros itens administrativos, além de taxas e 

tributos, inerentes à natureza da prestação dos serviços de transporte público. 

 

2.5.1.2 Custos fixos e variáveis  

Os custos são avaliações em unidades de dinheiro, de bens materiais e imateriais. Os 

custos fixos não dependem da quilometragem rodada pela frota de veículos 

operacionais, enquanto os custos variáveis são diretamente dependentes do total de 

quilômetros percorridos pela frota operante. 

 

2.5.1.3 Receitas do sistema 

Todo o montante arrecadado das tarifas pagas pelos usuários origina a receita auferida 

do sistema de transporte público, definida como receita tarifária. Se além dos 

pagamentos de tarifas pelo uso do transporte advirem outros montantes, fruto de 

comercialização em terminais, pontos de parada, publicidade em ônibus, etc, originam-

se receitas conhecidas como: receitas não tarifárias, das quais são extraídos 

percentuais com objetivo de contribuir com a modicidade tarifária. 

Ressalta-se que a tarifa é o custo de operação definido para uma unidade de passageiro 

(somatório de custos dividido pelo índice de passageiros por quilômetro rodado).  

 

2.5.1.4 Remuneração dos serviços e depreciação do capital 

No cálculo tarifário são considerados itens de apropriação de custos relacionados à 

remuneração do operador dos serviços (na ordem de 12% aa), e custos relacionados à 

depreciação dos bens de capital investidos na prestação dos serviços, admitindo-se 

haver desvalorização material dos bens ao longo do tempo. 
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2.5.1.5 Parâmetros de custo 

A tabela abaixo apresenta os parâmetros de custos de referência para o cálculo tarifário, 

com base nas recomendações da metodologia do GEIPOT. Os valores dos insumos das 

faixas de consumo, produtividade e/ou dimensionamento de cada item podem ser 

obtidos a partir de parâmetros de referência do GEIPOT ou, caso disponíveis em fontes 

confiáveis, com especificações próprias do Município. Os insumos unitários como 

salários base, benefícios, preço de combustíveis, lubrificantes, peças, pneus e 

recapagens devem ser levantados com base nos acordos salariais, normatividade e 

valores de mercado locais. 

 

Tabela 3: Parâmetros de custos de referência para o cálculo tarifário 

Item  Descrição Unidade 

A Custo variável  

A.1 Combustível quilometragem 

A.2 Lubrificantes quilometragem 

A.3 Rodagem quilometragem 

A.4 Peças e acessórios quilometragem 

   

B Custo fixo  

B.1 Depreciação do veículo frota 

   

B.2 Remuneração  

B.2.1 
Remuneração do capital imobilizado em 
veículos frota 

   

B.3 Despesas com pessoal  

B.3.1 Despesas com pessoal de operação frota 

B.3.2 Despesas com pessoal de manutenção frota 

B.3.3 Despesas com pessoal administrativo frota 

B.3.4 Benefícios frota 

   

B.4 Despesas administrativas  

B.4.1 Despesas gerais: 2% sobre Custo Operacional  

B.4.2 Seguro obrigatório frota 

B.4.3 IPVA (1% a.a.) frota 

B.4.4 Seguro de responsabilidade civil frota 
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2.6 Diretrizes para modificações futuras no sistema de transporte 

público 

 

O Projeto de Integração do Transporte Coletivo de Cachoeiro de Itapemirim representou 

um avanço importante para o sistema de transporte público com a implementação da 

integração tarifária e a racionalização da oferta transformando linhas diametrais em 

linhas radiais. Uma rede predominantemente diametral, principalmente quando os 

itinerários das linhas são decorrentes de extensões sucessivas de linhas antigas ao 

longo de várias décadas, impõe deseconomias na oferta que resultam em maiores 

tempos de viagem aos usuários e principalmente maiores custos operacionais pela 

ociosidade nos trechos de menor demanda. Ao criar uma rede predominantemente 

radial observam-se benefícios como: 

 melhor aproveitar a frota e  

 ajustar melhor a oferta ao perfil da demanda. 

A frota é melhor aproveitada uma vez que o arranjo radial das linhas torna a extensão 

dos itinerários menor, em comparação com linhas de característica diametral (que ligam 

bairro ao centro e, então, a um segundo bairro). Isso diminui o tempo de ciclo da linha 

e torna possível, para uma frota fixa, ofertar mais viagens. Ainda, em um município onde 

os deslocamentos são predominantemente radiais, tendo como destino o centro 

histórico, a oferta de linhas radiais apresenta maior aderência ao perfil de embarques e 

desembarques dos passageiros no município, uma vez que os deslocamentos na cidade 

são caracterizados pelo movimento radial, em virtude da forte atração representada pelo 

centro. Com isso é possível programar a oferta segundo a demanda e atualizar a 

programação de viagens periodicamente sem criar distorções nem impor 

deseconomias. 

Por outro lado, um dos principais impactos para os usuários do transporte coletivo é a 

necessidade de realizar transbordos naquelas viagens que podiam ser realizadas “porta 

a porta” com as linhas diametrais. Como as linhas diametrais tipicamente conectam 

zonas de produção de viagem, isto é, um trajeto do tipo Bairro A – Centro – Bairro B. 

Essas linhas não costumam poupar um número significativo de transbordos, pois o que 

realmente oferece trajetos diretos são linhas que conectam zonas de produção com 

zonas de atração, isto é, trajetos do tipo, Bairro A – Bairro B – Centro – Pólo de Atração 

C  – Pólo de Atração D, ou mesmo linhas que conectam áreas populosas diretamente a 

centros de atração de viagem secundários sem passar pelo centro (Bairro A – Bairro B 

– Pólo de Atração C  – Pólo de Atração D). 

Dessa forma, após um período de consolidação da recente mudança, o próximo passo 

para a reorganização da rede de Cachoeiro deveria ser a criação de linhas que permitam 

a interconexão direta de corredores concentradores de demanda com outros pólos 

atratores de viagem da cidade além do centro histórico. Para tanto é preciso realizar 

uma análise de demanda com base nos dados operacionais completos de bilhetagem e 

identificar os principais transbordos de forma a formular novas linhas de natureza troncal 
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que ofereçam trajetos diretos e minimizem transbordos, hoje concentrados na área 

central, que tem uma saturação significativa na rede radial. 

No curto prazo, ao completar a implantação do Projeto de Integração, a rede formada 

predominantemente por linhas radiais incrementará a saturação dos pontos de parada 

no circuito central da cidade. Para absorver esse aumento de frequências sem a 

formação de filas e melhorar o nível de serviço para usuários, recomenda-se implantar 

uma série de adequações físicas aos pontos de parada do circuito central (binário 25 de 

Março-Beira Rio / Bernardo Horta-Cel. Braga). Propõe-se a duplicação das posições de 

parada nos pontos com alta frequência de ônibus, para permitir aumentar a capacidade 

dos mesmos, e ampliar as calçadas de forma a permitir a segregação do passeio (para 

circulação de pedestres) e dos abrigos (para oferecer uma área de espera e de 

embarque e desembarque de passageiros). 

2.6.1 Readequação física dos pontos de parada na área 

central (binário 25 de Março-Beira Rio / Bernardo Horta-

Cel. Braga) 

As figuras abaixo ilustram alguns exemplos dos pontos de parada a serem readequados, 

com a duplicação das posições, isto é, permitir a parada de dois grupos diferentes de 

linhas de ônibus de forma independente (quando os veículos de um ponto pode entrar 

ou sair do seu ponto sem ser bloqueado pelos veículos do outro ponto). Além do 

aumento da capacidade (número de ônibus parando por hora sem saturação), são 

propostas adequações na geometria da via para ampliar as calçadas, garantindo largura 

suficiente para o passeio (circulação de pedestres e acesso a lojas) e para o abrigo 

(área de espera e de embarque e desembarque dos passageiros). 

 

 

Figura 1. Pontos de parada a duplicar - circuito do centro com frequência e saturação elevadas 
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O Projeto Estruturante de Infraestrutura de Cachoeiro de Itapemirim (Produto 7.4) inclui 

o projeto geométrico dos trechos descritos nesta seção, com o detalhamento requerido 

para implantação das propostas. 

 

Figura 2. Imagem do projeto geométrico – Exemplo ponto 25 de Março 

 

 

Figura 3. Imagem do projeto geométrico – Exemplo ponto Praça de Fátima 
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Figura 4. Imagem do projeto geométrico – Exemplo ponto Beira Rio 

 

2.6.2 Criação de rotas troncais para ampliação de serviços 

diretos para polos atratores de viagens 

Apresenta-se a seguir uma identificação preliminar de possíveis trajetos diretos que 

complementem a rede radial com conexões a outros polos atratores de viagens da 

cidade. Esses itinerários estão representados nas figuras a seguir, segundo os eixos e 

as localidades, de modo a evidenciar, respectivamente: 

 Todos os eixos que apresentam potencial para abrigar uma eventual linha 

troncal. São eixos nos quais se observou superposição expressiva de linhas com 

itinerários semelhantes e que, portanto, sinalizam a possibilidade de serem 

absorvidas, ao menos em parte, por uma ou algumas linhas troncais substitutas, 

mediante, é claro, estudo específico. 

 Eixo da av. Santos Neves até o centro. Este constitui um dos eixos mais 

carregados, impactando fortemente na operação das linhas e no viário da região 

do centro. As linhas de ônibus que percorrem esses eixos tendem a apresentar 

regularidade e estabilidade operacional mais sensível, especialmente durante as 

horas de pico, quando o viário do centro deve estar mais saturado. 

 Eixo formado pelas avenidas Santos Neves e Aristides Campos até a 

rodoviária. Este eixo representa uma concepção de itinerário para abrigar uma 

rota que possa prover serviço à área próxima à terminal rodoviária, sem a 

obrigatoriedade de passar pelo centro. Essa proposta se caracteriza também por 

aumentar a oferta na avenida Aristides Campos, e possibilita diminuir a 

saturação de veículos no centro. 

 Eixo formado pela avenida Santos Neves até a rua Coronel Borges. As 

linhas que passam por esse eixo possuem a especificidade de usar a ponte 

Fernando de Abreu, que pode potencialmente constituir um gargalo de 
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operação. Essa característica recomenda, aqui também, atenção em eventuais 

estudos futuros, para eventualmente propor ações que afirmem a prioridade do 

transporte público coletivo em caso de saturação. 

 Eixo formado pela avenida Santos neves, passando pela Ilha da Luz até a 

rua José Rosa Machado. De maneira semelhante à anterior, as linhas que 

passam por esse eixo compartilham o potencial gargalo representado pela ponte 

da Ilha da Luz, de maneira que o eixo também deve ser atentado para eventuais 

impactos na operação das linhas em virtude de saturação. 

 

Figura 5 - Proposta de eixos troncais potenciais para o eixo da Av. Santos Neves. 
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Figura 6 - Eixo da Av. Santos Neves até o centro. 

 

Figura 7 - Eixo formado pelas avenidas Santos Neves e Aristides Campos até a rodoviária. 
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Figura 8 - Eixo formado pela avenida Santos Neves até a rua Coronel Borges.  

 

Figura 9 - Eixo formado pela avenida Santos neves, passando pela Ilha da Luz até a rua 
José Rosa Machado. 
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3. Sistema de Avaliação da Qualidade dos Serviços (QS) 

No setor de transporte urbano de passageiros, o enfoque conceitual da qualidade dos 

serviços se direciona para a satisfação plena do usuário e para correta identificação do 

tipo de oferta desejada.  

 

Itens de avaliação da qualidade dos serviços (QS) 

Para medir a qualidade e produtividade dos serviços ofertados utiliza-se 

tradicionalmente indicadores que expressam o nível de serviço da oferta.  

Para o caso da cidade de Cachoeiro de Itapemirim indica-se o seguinte conjunto de 

indicadores e parâmetros para controle e gestão do serviço de transporte público: 

 

 Frequência de viagens 

o Definição: 

 Cumprimento do número de veículos por hora previsto na 

programação de serviço em cada período de operação (pico/fora 

pico), medido como porcentagem de descumprimentos sobre a 

frequência total prevista. 

o Periodicidade de medição: 

 Com sistema de monitoramento automático/remoto da frota: 

horária (hora a hora); 

 Com registro manual: observações aleatórias semanais (toda 

semana). 

 

 Regularidade 

o Definição: 

 Número de vezes que o intervalo entre viagens consecutivas da 

mesma linha supera a demora máxima permitida (número de 

“atrasos” entre dois ônibus da mesma linha), medido como 

porcentagem de descumprimentos sobre a frequência total 

prevista. 

o Periodicidade de medição: 

 Com sistema de monitoramento automático/remoto da frota: 

permanente (intervalo entre todas as viagens de cada linha nos 

pontos de controle); 
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 Com registro manual: observações aleatórias semanais (toda 

semana). 

 

 Pontualidade 

o Definição: 

 Número de vezes que o horário de partida não é cumprido dentro 

da margem de atraso permitida, medido como porcentagem de 

descumprimentos sobre a frequência total prevista. 

o Periodicidade de medição: 

 Com sistema de monitoramento automático/remoto da frota: 

permanente (todas as viagens de cada linha); 

 Com registro manual: observações aleatórias semanais (toda 

semana). 

 

 Atendimento completo de itinerário 

o Definição: 

 Número de ocorrências em que uma viagem não completa o 

trajeto previsto no itinerário desse serviço, medido em número 

absoluto de descumprimentos independentemente do número 

total de viagens previstas. 

o Periodicidade de medição: 

 Com sistema de monitoramento automático/remoto da frota: 

permanente (todas as viagens de cada linha); 

 Com registro manual: observações aleatórias mensais em pontos 

de controle. 

 

 Manutenção, conservação e limpeza 

o Definição: 

 Verificação por meio de checklist por fiscalização aleatória ou 

inspeções periódicas, com lista completa de itens de controle 

como estado de conservação e limpeza dos veículos (interna e 

externa) e da infraestrutura de apoio. 

o Periodicidade: 

 Verificações diárias de responsabilidade dos operadores e 

verificação mensal por parte da fiscalização do poder público. 

 

 Falhas dos veículos em operação 

o Definição: 

 Quantidade de quebras de veículo na via pública, medido como 

quociente sobre a frota em operação. 
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o Periodicidade: 

 Mensal. 

 

 Grau de ocorrência de acidentes de trânsito 

o Definição: 

 Quantidade de acidentes e/ou incidentes com ou sem vítimas, 

que tenham sido, comprovadamente, causados pelo 

Concessionário ou pelo estado do veículo, medido como 

quociente sobre a frota operacional no período. 

o Periodicidade: 

 Mensal. 

 

 Grau de emissão de fumaça 

o Definição: 

 Soma dos produtos das quantidades de veículos enquadrados 

em cada padrão de nível de emissão de fumaça, N3, N4 e N5, 

pelos respectivos pesos. 

o Periodicidade: 

 Semestral. 

 

 Satisfação de passageiros 

o Definição: 

 Indicadores de avaliação qualitativa de opinião dos usuários. 

o Periodicidade: 

 Registro de reclamações (via telefônica, por internet o 

pessoalmente junto aos operadores ou ao poder público) ou por 

meio de pesquisas de opinião com periodicidade semestral ou 

anual. 

 

Relatórios gerenciais 

A evolução do desempenho operacional pode ser acompanhada através de relatórios 

gerenciais, os quais são originados a partir da base de dados produzida pelos sistemas 

de monitoramento e controle da oferta e demanda de passageiros (bilhetagem eletrônica 

e rastreamento de frota). 

Para efeito de gestão operacional serão gerados Relatórios Estatísticos diários 

coletados de maneira permanente no sistema de monitoramento eletrônico ITS, 

referentes ao desempenho da operação do sistema de transporte público, 
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disponibilizando informações sob diversas formas de consulta: por linha, por tipo de dia, 

por faixa horária, por trecho operacional, por empresa operadora. 

Os principais dados de desempenho operacional a serem coletados são: tempos de 

viagem, oferta de lugares, demanda de passageiros, reclamações de usuários, 

acidentes e avarias com veículos da frota, velocidade média, tempos de parada, atrasos, 

adiantamentos. 

Para os índices que não forem medidos pelo Poder Público, no período definido, será 

considerada a média do período até então apurado, individualmente para cada empresa 

operadora. 

Com base nos dados coletados serão produzidos Relatórios Gerenciais os quais têm 

potencial para contribuir com estratégias e ações operacionais, subsidiando o processo 

de tomada de decisões sobre a prestação dos serviços. 

Destacam-se os seguintes Relatórios Gerenciais: 

Relatórios Gerenciais de Atributos do Serviço 

 Relatório de quantidade de viagens realizadas; frequência 

 Relatório de passageiros transportados 

 Relatório de quilometragem percorrida 

 Relatório de tempos de viagem/tempos de ciclo 

 Relatório de número de passageiros transportados/viagem 

 Relatório de intervalos entre viagens 

 Relatório de tempo parado em terminais/pontos finais 

 Relatório de velocidades operacionais 

 Relatório do número de avarias, acidentes, socorros (quebra de veículo) 

 Relatório de oferta de lugares/hora  

Relatórios de Desempenho Operacional 

 ICP: Índice de Cumprimento da Programação; relatório de cumprimento de 

viagens: % de cumprimento de viagens programadas e realizadas;  

 IPV: Índice de Pontualidade das Viagens/ Cumprimento de Horários; relatório de 

velocidade comercial: quilometragem/tempo de ciclo; (mínima tolerância: até 5’); 

 ICV: Índice de Conforto de Viagens; relatório de conforto de viagens: demanda 

de passageiros transportada/lugares ofertados; 

 ICM: Índice de Confiabilidade Mecânica; relatório de avarias; 

 ISV: Índice de Segurança das Viagens; relatório de acidentes; 

 IIR: Índice de Infração Regulamentar; relatório de multas e infrações; 

 IRU: Índice de Reclamações dos Usuários; relatório de quantitativo de 

reclamações/demanda transportada; 
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 IRV: Índice de Reprovação em Vistoria: relatório de % ocorrências fora das 

normas e padrões técnicos; 

 

3.1 Sistema de informação ao usuário 

Como diretriz do plano de Reorganização dos serviços de transporte público na cidade 

de Cachoeiro de Itapemirim, um sistema de informações ao usuário foi desenvolvido de 

modo a fornecer dados aos usuários, com a divulgação dos diferentes serviços do 

sistema de transporte público, tais como as características da oferta (linhas, horários, 

tarifas, itinerários, etc.), bem como das condições de operação em vias, terminais e 

corredores de transporte, quando for o caso. 

Processo de gestão da informação 

As informações aos usuários devem ser disponibilizadas utilizando meios que permitam 

o acesso claro, objetivo e preciso quanto ao conteúdo das mesmas, voltadas a contribuir 

com o conhecimento de definições operacionais impactantes na determinação da 

logística de deslocamentos diários da população. 

 Os canais de comunicação implementados podem auxiliar na formação de condutas 

apropriadas dos usuários, na divulgação antecipada de mudanças operacionais que 

possam repercutir em seus hábitos de viagem, na promoção de campanhas educativas, 

divulgação de locais de comercialização de bilhetes eletrônicos, etc.  

Implantação de canais de comunicação 

O “Plano de Comunicação” apresentado a seguir trata sobre os tipos de veículos de 

divulgação propostos a serem implementados para facilitar o trabalho de promoção e 

divulgação dos serviços para a população em geral, com a utilização de diferentes meios 

de comunicação.  

 

Dinâmica da relação: avaliação de resultados e impactos no planejamento 

operacional 

Os canais de comunicação propiciam aos usuários, além do acesso a informações do 

sistema de transporte e utilidade pública, a oportunidade de expressão quanto ao grau 

de satisfação em relação aos serviços de transporte oferecidos. A análise dessas 

informações permite direcionar as ações operacionais, promover ajustes do projeto 

básico proposto, adequações possíveis, no sentido de otimizar a eficácia dos serviços, 

alinhando-os com as necessidades dos clientes/cidadãos.  
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4. Plano de Comunicação 

4.1 Introdução 

Este item descreve as propostas para implementar medidas relativas a comunicação 

para o sistema de transporte público de Cachoeiro de Itapemirim. 

4.2 Premissas para Divulgação 

Público Alvo 

De modo geral o Plano de Comunicação estará dirigido à (ao):  

 Conjunto de Stakeholders partícipes e interessados nas questões da mobilidade 

urbana, sendo a esses repassado o sistema de informações completo, com 

descrição detalhada dos tipos de informação a serem veiculadas por cada um 

dos canais de divulgação selecionados; 

 Comunidade Técnica que terá acesso às informações de cunho geral e 

específicas, caso a caso; 

 Imprensa que acessará informações gerais atreladas à estratégia 

comunicacional indicada pela Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, 

objetivando divulgar mudanças e melhorias preconizadas no sistema de 

transporte público mediante o processo a ser implantado de reorganização da 

rede de atendimento; 

 Sociedade Civil: em particular, comunidade usuária do sistema de transporte 

público, cujo interesse está atrelado às condições de qualidade de vida urbana, 

em especial nesse caso, acessando informações sobre melhorias promovidas 

nas condições da mobilidade e acessibilidade local, fruto da operação do novo 

sistema de transporte público a ser implementado. 

 

Meios de Divulgação 

Um conjunto de canais de comunicação e promoção de inter relacionamento entre 

agentes é sugerido (ver item 0), os quais deverão passar por processo de aprovação 

junto à Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, considerando a exequibilidade de 

implantação dos mesmos, conforme capacidade de investimentos dos agentes 

interessados: Poder Público, Operadores, e outros. 

4.3 Campanha de Divulgação 

Levando em conta os seguintes fundamentos: 
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 A reorganização do sistema de transporte público, ao ser implantado, irá 

contribuir com a qualidade de vida das pessoas/habitantes da cidade, 

resgatando conceitos de cidadania; 

 Com a implantação do novo sistema ocorrerá a otimização dos tempos de 

viagem e maior conforto nos deslocamentos, melhorando a mobilidade e 

acessibilidade urbana; 

 O projeto em geral considera a segurança viária de veículos, usuários e 

pedestres; 

 A arquitetura das edificações, quando for o caso, será moderna, com 

utilização de equipamentos e materiais de construção que respeitam a 

sustentabilidade ambiental (cores, iluminação solar, revestimentos, 

ventilação com uso de arborização natural); 

 Nos Terminais estará prevista a implantação de áreas comerciais para 

locação, oferecendo serviços privados, como lojas, e serviços públicos, como 

correios, local para emissão de documentos oficiais (RG e CPF); 

 As áreas de estacionamento dos Terminais serão destinadas a uma política 

de incentivo ao uso do transporte público, entre as quais destaca-se a 

integração conhecida como park and ride; 

 Em vários eixos do sistema viário estão previstos projetos de ciclovias; 

A Campanha de Divulgação estará assim pautada devendo atingir de forma ampla toda 

a sociedade, com o propósito de informar a importância do novo Sistema de Transporte 

Público a ser implantado objetivando a melhoria das condições de deslocamentos dos 

usuários – mobilidade e acessibilidade urbana sustentável, e sua maior produtividade 

econômico-financeira. 

Para isto, terá como foco principal apresentar os impactos positivos gerados, como 

benefícios para a vida das pessoas, a partir do projeto de reorganização implantado. 

 

Instrumentos de comunicação 

Serão trabalhados os mais expressivos e modernos meios de comunicação - jornais, 

revistas, suplementos, emissoras de rádio e TV aberta e fechada, news letters e 

agências de notícias, outdoors, site exclusivo e logomarca em frota de veículos e pontos 

de parada. 

A Campanha deverá incluir além das ações jornalísticas e de publicidade, ações de 

relações institucionais (visitas técnicas / palestras em Órgãos Públicos / Privados). 

Especificamente, tem-se a dizer, sobre cada um dos instrumentos de comunicação a 

serem implementados: 

“A intenção é um programa de conscientização à população sobre os benefícios 

oriundos do novo sistema, equilibrando possíveis transtornos originados pelas 
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modificações necessárias ao processo de reorganização do sistema de transporte 

público da cidade”. 

 

4.3.1.1 Folders – panfletos técnicos 

Peça de veiculação curta, com esclarecimento técnico sobre os novos horários, linhas, 

itinerários, intervalos entre viagens, padrão de frota, pontos de interesse da cidade, e 

outros assuntos técnicos pertinentes à operação do sistema. 

 

4.3.1.2 Anúncios mídia local 

Publicações em páginas de jornal, revistas de Órgãos Públicos, jornais populares 

durante o período previsto da reorganização da rede de transporte público. Propõe-se 

06 inserções ampliando o conhecimento pela população do novo sistema a ser 

implantado. 

 

4.3.1.3 Cartazes nos ônibus 

Este tipo de veículo é bastante utilizado no interior dos ônibus, comumente divulgando 

informações operacionais e/ou assuntos de interesse comunitário. Sugere-se o amplo 

uso deste tipo de canal de comunicação para divulgação das alterações a serem 

implantadas no sistema, com periodicidade contínua, de acordo com o cronograma de 

implantações de serviços. 

 

4.3.1.4 Site Prefeitura Municipal 

Deverá ser reconhecido como um canal ágil e inteligente de comunicação com o público, 

noticiando à comunidade, em caráter permanente e de forma gratuita, as diferentes 

fases do projeto e suas implantações gradativas: novas linhas/serviços/adequações de 

itinerários/padrão de frota operante. 

Serão produzidas reportagens, artigos, entrevistas, fotos e documentos para ilustrar de 

forma clara, atraente e didática a integração do transporte coletivo de Cachoeiro de 

Itapemirim. 

O site poderá conter os seguintes frames: 

 História do Transporte em Cachoeiro de Itapemirim 

 O Sistema de transporte público municipal-intermunicipal 

 Quais os benefícios pra mim? 

 Nossas Instalações  
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 Conheça a frota exclusiva do Sistema 

 Galeria de imagens 

 Como pagar a passagem? 

 Serviços / Tarifas / Horários 

 Fale conosco (E-mail e telefone) 

 Gráfico de acompanhamento do estágio de implantação do sistema. 

 

4.3.1.5 Outdoors 

Grandes painéis de divulgação do Sistema a ser implantado serão instalados ao longo 

dos principais eixos viários da cidade, veiculando mensagens sobre a reorganização do 

sistema. No sentido de tornar o usuário um aliado ao Projeto, amenizando os transtornos 

ocasionados pelas alterações promovidas em programação horária, linhas, itinerários, 

os outdoors procurarão ressaltar os benefícios futuros gerados. Propõe-se 06 inserções 

publicitárias com o uso de outdoors. 

 Os Outdoors deverão ter medidas de 3 x 9m, estando eles com iluminação 

adequada; 

 Empresa especializada em publicidade institucional deverá ser contratada na 

ocasião para produzir as inserções propostas. 

 

4.3.1.6 Matérias Jornalísticas – Diário Oficial do Município 

Matérias jornalísticas publicadas em jornais e telejornais locais e nacionais, com 

temática de qualidade dos serviços públicos de transporte coletivo: O público conhecerá 

os benefícios que o novo sistema trará para seus deslocamentos diários, gerando maior 

conforto em suas viagens. 

Sugere-se a veiculação de, no mínimo, 06 matérias jornalísticas para cobrir este escopo 

durante o período de implantação da reorganização do sistema. 

 

4.3.1.7 Sumário Executivo 

Relatório Técnico especial apresentando o desenvolvimento do projeto, desde a 

concepção até a implantação do Sistema. 

Edição específica elaborada em arte gráfica de alto padrão, para distribuição a públicos 

técnico e político direcionado. 
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4.3.1.8 Plenárias Finais – Seminários participativos 

A reorganização do sistema de transporte público em Cachoeiro de Itapemirim: 

Seminários 1 e 2, com intuito de disseminar as informações gerais técnicas sobre o 

projeto final de reorganização da nova rede transporte da cidade. 

 

4.3.1.9 Logomarca: frota e pontos de parada  

Identidade visual que representa em símbolo, uma série de informações sobre um 

determinado produto; neste caso, o Sistema de Transporte Público de Cachoeiro de 

Itapemirim. A representação simbólica do sistema em questão é constituída pelo nome 

(marca nominativa), e por imagens que distinguem o conceito do novo sistema 

reorganizado (marca figurativa). 

Em específico, para o futuro Sistema, a logomarca constituirá uma representação visual 

que, por meio de uma composição de símbolos e textos, apresentará o conceito da 

marca do sistema de transporte “Cachoeiro de Itapemirim”, sendo mais abrangente que 

sua simples identidade gráfica. 

 

4.3.1.10 Relações institucionais 

Visitas Técnicas a Órgãos Públicos, Entidades de Classe, Associações Comunitárias, e 

Sociedade organizada em geral. Neste escopo prevê-se a realização de uma plataforma 

de no mínimo 10 reuniões institucionais, para ampliação do conhecimento acerca do 

Projeto a ser implantado. Sugere-se: 

 PMES (Polícia Militar do Espírito Santo); 

 Palácio do Governo do Estado; 

 Câmara de Vereadores e Prefeitura Municipal; 

 CAU/ES (Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo); 

 CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura); 

 Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo; 

 Universidades e Faculdades;  

 Assembleia Legislativa. 

 

4.3.1.11 Feedback – Impactos e Repercussões  

O processo de avaliação e retornos da comunidade quanto ao seu nível de satisfação 

acerca do processo de reorganização do sistema de transporte público implantado 

estará estruturado a partir do acompanhamento das repercussões medidas em cada um 

dos canais veiculados. 



33 

Copyright LOGIT, 2014. All rights reserved.  

A análise conjunta dos resultados de todos os meios de comunicação implementados 

permitirá definir-se o alcance obtido pela campanha de divulgação promovida.  

 

4.3.2 Planejamento das Estratégias comunicacionais 

Momento A: Fase de conclusão do projeto 

Atividades: 

 Implantação do site institucional; 

 Veiculação de matérias jornalísticas; 

 Participação em seminários. 

 

Momento B: Fase de execução das atividades de reorganização 

Atividades: 

 Alimentação do site com informações específicas do andamento das 

modificações; 

 Intensificação das matérias jornalísticas; 

 Realização de encontros para esclarecimentos aos usuários em associações de 

bairro e entidades de classe; 

 Intervenções dessa grandeza costumam montar stands (1 ou mais) em 

algum(uns) ponto(s) ao longo dos eixos viários de transporte, com muita 

informação aos usuários e população lindeira para reforçar os ganhos e a 

imagem do projeto. 

 

Momento C: Início da operação 

Atividades: 

 Atualização e mudança no foco do site institucional, visando atingir o público 

usuário; 

 Massiva campanha publicitária incluindo anúncios de TV, rádio (principalmente) 

e na mídia impressa; 

 Intervenções dessa grandeza costumam montar stands (1 ou mais) em 

algum(uns) ponto(s) ao longo dos eixos viários, com muita informação aos 

usuários e população lindeira para reforçar os ganhos e a imagem do projeto. 

 

Momento D: Operação Plena 

Atividades: 
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 Atualização constante do site institucional 

 Veiculação de campanhas publicitárias específicas (promoções e novidades na 

operação). 

 Matérias jornalísticas periódicas. 

4.4 Plano de Implantação 

A implantação da reorganização do sistema de transporte público ocorrerá de forma 

gradativa, e portanto, conforme o planejamento das estratégias comunicacionais, os 

meios de divulgação serão implementados também gradualmente. De acordo com as 

fases de modificações na rede de transportes, os canais de comunicação específicos 

serão utilizados, objetivando repassar o máximo de informações à população e usuários. 

Para melhorar a comunicação a comunicação com o usuário, recomenda-se que a 

nomenclatura e o código correspondentes a uma dada linha sejam específicos a ela, 

isto é, que a nomenclatura e a numeração não se relacionem à empresa que a opera, 

mas sim ao itinerário e/ou ao ramal compreendidos por aquela linha. 

 

 

  



35 

Copyright LOGIT, 2014. All rights reserved.  

5. Caderno Normativo 

5.1 Procedimentos Operacionais e de Qualidade 

 Intervalo entre viagens; número mínimo de viagens ofertadas; padrão de 

conforto 

O intervalo máximo entre viagens será de 60 minutos para horários de pico, com 

exceção àquelas linhas que operam em horários específicos atendendo demandas 

pendulares (linhas convencionais de horários específicos). Para esses casos devem ser 

amplamente divulgadas as programações horárias, de modo que o sistema de 

transporte seja confiável à população usuária. Para a definição da quantidade mínima 

de viagens a serem ofertadas, as normas de operação fixam em pelo menos 1 (uma) o 

número de viagens para linhas regulares. 

Quanto ao nível de serviço da frota relacionado ao número de passageiros 

transportados por m², as normas gerais de operação para a prestação dos serviços de 

transporte público no município de Cachoeiro de Itapemirim fixaram para os horários de 

pico a quantidade máxima permitida de 6 passageiros por m².  

 

5.1.1 Padrão do Veículo – Qualidade da frota 

O item 4.2 “Definições técnicas do futuro padrão veicular” discorre sobre as 

especificações e parâmetros que direcionam a composição da frota de ônibus para a 

operação do sistema de transporte público da cidade de Cachoeiro de Itapemirim. 

 

5.1.2 Operação do Serviço 

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, mediante Órgão Gestor específico nomeado, 

obedecendo a critérios técnicos e operacionais, fixará o itinerário, extensão, pontos de 

embarque e desembarque, pontos de controle, pontos finais e Quadros de Horários para 

operação de cada linha/veículo, através de Determinação de Operação de Serviço – 

DOS, portarias, determinações, normas e instruções complementares. 

Os veículos operacionais poderão ser utilizados na operação de qualquer linha da 

empresa, desde que respeitado o atendimento eficaz à demanda de passageiros. 

Para atender ao planejamento do serviço, considerando aspectos sociais e econômicos, 

a Prefeitura poderá criar, alterar e suprimir linha ou serviço. 

O cumprimento das Determinações de Operação de Serviço – DOS será acompanhado 

pela Prefeitura através da fiscalização direta da operação do serviço e pelos 

documentos emitidos pelos operadores sobre as viagens realizadas, frota empenhada, 
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movimentação de passageiros, discos de tacógrafos, validadores tarifários e outros 

dados que forem solicitados. 

A instalação de equipamentos de segurança e controle nos veículos de operação será 

obrigatória, quando exigida pela Prefeitura, que, nessa hipótese, considerará o valor dos 

mesmos no cálculo da remuneração das empresas operadoras. 

Todo o pessoal alocado na operação do sistema será registrado na Prefeitura e constará 

do cadastro do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros da cidade de Cachoeiro 

de Itapemirim. 

As empresas instituirão modelo próprio de identificação do pessoal de operação, cujo 

porte será obrigatório. 

A Prefeitura poderá, a qualquer tempo, formular novas exigências de ordem documental 

e/ou de formação profissional. 

Todo o pessoal de operação deverá ter sua documentação em ordem para ser 

apresentada quando exigida pela fiscalização. 

Para início da operação, a Prefeitura fará vistoria dos veículos para a comprovação das 

características e especificações técnicas, inclusive layout interno e externo, fixadas nas 

especificações técnicas, a fim de vinculá-los ao serviço. 

A operação e o funcionamento das atividades decorrentes da prestação deste serviço 

serão regulados por normas específicas definidas pela Prefeitura. 

A Prefeitura poderá determinar todo ajuste para a melhoria da prestação do serviço, 

desde que mantido o equilíbrio econômico-financeiro inicial do operador. 

Não será admitida a ameaça de interrupção nem a solução de continuidade, bem como 

a deficiência na prestação do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros 

por Ônibus. 

Na hipótese da deficiência na prestação do serviço, que comprometa a sua operação, 

a Prefeitura poderá contratar, em caráter emergencial, outros operadores rescindindo 

ou suspendendo a empresa faltosa, após esgotados todos os meios de negociação, 

sem prejuízo da cobrança das multas e dos danos ocorridos. 

A interrupção de viagem, em situação de emergência, motivada por razões de 

segurança ou impossibilidade insuperável de sua realização, não se caracterizará como 

descontinuidade do serviço. 

Serão consideradas como deficiência na prestação do serviço, especialmente: 

 efetuar paralisação da prestação do Serviço de Transporte Público por ônibus, 

total ou parcialmente; 

 apresentar índices de acidentes causados por comprovada falta de manutenção 

nos veículos, ou por inabilidade ou irresponsabilidade de seus operadores e/ou 

prepostos. 
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 incorrer em infração; 

 operar veículo de características diversas daquele efetivamente definido pela 

Prefeitura, sem prévia autorização do Órgão gestor; 

 incorrer aquém das metas, indicadores e critérios estabelecidos para a prestação 

do serviço na Avaliação de Desempenho Operacional. 

 

5.1.3 Veículos, Equipamentos e Instalações 

Todos os veículos, equipamentos e instalações necessários à operação do serviço 

deverão ser registrados na Prefeitura e atualizados sempre que ocorrerem alterações, 

de acordo com as características e especificações fixadas e normas complementares 

da Prefeitura, estando sujeitos à vistoria prévia. 

Só poderão ser licenciados para o Serviço de Transporte Coletivo veículos apropriados 

às características das vias públicas do Município e que satisfaçam as especificações, 

normas e padrões técnicos estabelecidos. 

Ao longo do tempo, é interessante que sejam adotados padrões mais exigentes de 

qualidade para os veículos novos ou usados serem incorporados ao Sistema Municipal 

de Transporte por Ônibus. 

O veículo substituto deverá ter o ano de fabricação do chassi superior ao ano de 

fabricação do chassi do veículo substituído (isto é, deve ser mais novo). 

 

5.1.4 Obrigações da Empresa Operadora 

São obrigações da empresa operadora: 

 prestar serviço adequado, de forma eficaz, e dentro das normas técnicas 

aplicáveis; 

 manter seguro contra riscos de responsabilidade civil; 

 manter em ordem os seus registros na Prefeitura e demais órgãos competentes; 

 solicitar autorização à Prefeitura para alterações do contrato social (ainda que 

os contratos sejam precários atualmente), que versem sobre a composição 

societária, localização de sede, garagens, oficinas e demais instalações, bem 

como sobre seus registros contábeis que evidenciem diminuição da capacidade 

econômico-financeira. 

 permitir o acesso de fiscalização da Prefeitura aos veículos, equipamentos e 

instalações, bem como aos seus registros contábeis; 

 possuir veículos de reserva em quantidade especificada pela Prefeitura, o que é 

determinado em 5% da frota operacional; 

 remeter à Prefeitura, nos prazos por ela estabelecidos, balanço patrimonial, 

relatórios e dados do serviço e/ou de custos e resultados contábeis; 
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 manter atualizados o controle de passageiros transportados, da quilometragem 

percorrida e de viagens realizadas, segundo as normas estabelecidas pela 

Prefeitura; 

 cumprir os itinerários, layout dos veículos e programação de horários fixados 

pela Prefeitura; 

 manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à prestação dos 

serviços; 

 prestar contas da gestão do serviço ao Poder Público e aos usuários; 

 zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço; 

 cumprir as determinações da Prefeitura para testes de novas tecnologias, 

equipamentos e na utilização de publicidade interna e externa; 

 inibir a evasão de receita de passageiros; 

 zelar pela conduta adequada dos operadores; 

 cumprir e fazer cumprir as regulamentações específicas de gratuidade. 

Sem prejuízo de suas responsabilidades, a empresa operadora poderá contratar 

terceiros apenas para a execução de atividades acessórias ou complementares ao 

serviço. 

Os ajustes celebrados com terceiros não estabelecerão qualquer vínculo entre aqueles 

e a Prefeitura. 

5.1.5 Fiscalização e Auditoria 

A fiscalização será exercida pela Prefeitura, através de agentes próprios, devidamente 

identificados. 

A fiscalização sempre que for necessário, poderá adotar o serviço velado/reservado, 

ficando isenta de identificação. 

A fiscalização consistirá no acompanhamento permanente da operação do serviço, 

visando o cumprimento dos serviços, deste Regulamento e das normas 

complementares a serem estabelecidas pela Prefeitura. Para a fiscalização da operação 

do serviço, reitera-se a recomendação de adoção gradual dos indicadores elencados no 

item 3, especialmente daqueles aferem a regularidade e a pontualidade, atributos de 

especial controle pela Prefeitura, para garantir a execução do serviço contratado. 

A fiscalização da Prefeitura poderá, quando necessário, determinar providências de 

caráter emergencial, com o fim de viabilizar a continuidade e a segurança da prestação 

do serviço. 

No exercício da fiscalização, terá acesso aos dados relativos à administração, 

contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros da empresa operadora, e 

especialmente aos relativos à regularidade do cumprimento das legislações trabalhista, 

previdenciária, tributária e da operação. 
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A fiscalização da Prefeitura promoverá, quando julgar necessário, a realização de 

auditoria administrativa, técnico-operacional e econômico-financeira na empresa 

operadora através de equipe própria ou de terceiros por ela designados, respeitando os 

sigilos contábeis levantados, quando garantidos por lei. 

A auditoria deverá ser precedida de comunicação à empresa operadora no prazo de 72 

(setenta e duas) horas. 

Indicadores de confiabilidade 

Para a fiscalização e auditoria, este item traz uma breve descrição de indicadores para 

controle de regularidade e de pontualidade, que são atributos cuja responsabilidade 

recai especialmente sobre os operadores, cabendo à Prefeitura aferir medições para 

garantir a execução do serviço contratado. Como explicado em detalhe no item 3, Esses 

indicadores dizem respeito à confiabilidade do serviço, e variam conforme a frequência 

das linhas. 

Para linhas com frequência relativamente baixa ao longo do dia, é crucial para o usuário 

a pontualidade do serviço no cumprimento da tabela de horários, em cada ponto de 

embarque. 

Para linhas com frequência relativamente elevada ao longo do dia ou ao longo da hora 

pico, o indicador a ser controlado para atrair o usuário é a regularidade dos intervalos 

entre as partidas e entre veículos nos pontos das ruas mais carregadas. 

 

5.1.6 Infrações, Penalidades e Recursos 

A fiscalização do serviço será exercida pela Prefeitura, que terá competência para 

administrar a apuração das infrações e a aplicação das penas. 

Constitui infração a ação ou omissão que importe na inobservância, por parte da 

empresa operadora e seus empregados ou prepostos, de normas estabelecidas neste 

Regulamento e demais normas e instruções complementares. 

Os infratores ficam sujeitos às seguintes penalidades: advertência escrita, multa, 

retirada de veículo de operação. 

A prefeitura terá um prazo de até 60 (sessenta) dias, a partir da emissão do Relatório 

de Irregularidade, para advertir, notificar, ou autuar o infrator, sob pena de arquivamento 

do mesmo 

O Auto de Infração e a Advertência Escrita poderão ser anulados somente quando 

ocorrer erro em sua lavratura, com obrigatória comunicação e justificativa perante a 

JARI, conforme estabelecido em normas específicas. 

As empresas operadoras poderão recorrer das multas sempre que julgarem pertinente, 

sem comprometimento da prestação dos serviços. 
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Seguem abaixo, conjunto de principais infrações gerais que poderão vir a ser cometidas 

por pessoal operacional, durante a prestação dos serviços: 

 Abandono do veículo – abandonar o veículo na plataforma sem justificativa 

plausível. 

 Algazarras, manifestações, distúrbios ou tumultos – permitir, incentivar e/ou 

promover este tipo de ocorrência. 

 Aliciamento de passageiros – Permitir ou praticar qualquer tipo de 

aliciamento de passageiros para ônibus, táxis e demais meios de transporte. 

 Aparelho sonoro – utilizar ou fazer funcionar qualquer aparelho sonoro, sem 

autorização da prefeitura. 

 Bebidas alcoólicas – fazer consumo de bebidas alcoólicas. 

 Buzina – acionar a buzina do veículo, sem justificativa para tal. 

 Carona – permitir carona de usuários e/ou operadores da área de estocagem 

para a plataforma. 

 Carona – permitir carona de usuários e/ou operadores da plataforma para a 

área de estocagem. 

 Depredações contra o patrimônio público – permitir, incentivar ou instigar os 

usuários a participarem de depredações contra o patrimônio público. 

 Desacato e/ou desrespeito – desacatar e/ou desrespeitar as ordens ou 

orientações dos agentes da Prefeitura. 

 Desembarque de forma irregular – permitir o desembarque de usuários ou 

operadores na pista de rolamento ou sobre a faixa de pedestres. 

 Desligamento do motor do veículo – não desligar o motor do veículo em caso 

de permanência do mesmo por mais de 05 minutos. 

 Direção perigosa – conduzir o veículo com desatenção e/ou falta de 

segurança. 

 Direção perigosa – conduzir o veículo com velocidade superior a 20km/h. 

 Embarque de forma irregular – permitir o embarque de usuários ou 

operadores na pista de rolamento ou sobre a faixa de pedestres. 

 Entorpecentes – fazer uso de entorpecentes. 

 Estacionamento fora do horário – estacionar o veículo na plataforma antes 

ou após o horário determinado para a operação de embarque. 

 Estacionamento irregular – estacionar o veículo na plataforma, ou na área de 

estocagem, ou demais áreas indevidas, em desacordo com o estabelecido 

pela Prefeitura. 

 Estacionamento na plataforma – estacionar afastado da guia da calçada a 

mais de 25cm. 

 Informações falsas ou incorretas - prestar informações falsas ou incorretas 

aos usuários. 

 Instruções emitidas pela Prefeitura – desobedecer às instruções emitidas. 
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 Lavagem de veículos – lavar veículos nas plataformas, área de estocagem 

ou demais áreas indevidas. 

 Manifestação política – permitir ou promover manifestação política de 

qualquer natureza. 

 Manobras perigosas – fazer manobras perigosas em locais indevidos, 

colocando em risco os usuários ou demais veículos. 

 Manutenção de veículos – fazer manutenção de veículos nas plataformas, 

área de estocagem ou demais áreas indevidas, exceto em casos de 

manutenção simples. 

 Marcha-a-ré – efetuar manobras de marcha-a-ré sem o auxílio do cobrador 

ou do despachante. 

 Material inflamável – Permitir ou fazer depósito de material inflamável, 

explosivo, corrosivo, tóxico ou de odor desagradável. 

 Moral e/ou bons costumes – praticar atos atentatórios à moral e/ou aos bons 

costumes. 

 Painéis, placas, informes, anúncios ou demais letreiros – permitir a 

exposição sem autorização prévia da Prefeitura. 

 Panfletos ou jornais - permitir ou fazer distribuição sem a devida autorização. 

 Parada irregular – parar irregularmente o veículo na plataforma, ou na área 

de estocagem, ou demais áreas indevidas, em desacordo com o 

estabelecido pela Prefeitura. 

 Segurança – praticar atos que comprometam a segurança. 

 Sinalizações horizontal e/ou vertical – desobedecer às sinalizações 

existentes. 

 Ultrapassagem – fazer ultrapassagem de outro veículo em movimento, 

pondo em risco a segurança dos usuários e demais veículos. 

 

5.1.7 Procedimentos de Operação do Sistema 

O pessoal de operação que exerce a atividade junto ao público deverá: 

 conduzir-se com atenção;  

 apresentar-se corretamente uniformizado e identificado;  

 prestar informações aos usuários;  

 colaborar com a fiscalização da Prefeitura, e de qualquer outro órgão incumbido 

de fiscalizar o transporte.  

Sem prejuízo dos deveres gerais da legislação de trânsito, os motoristas dos veículos 

de transporte coletivo são obrigados a:  

 dirigir o veículo de modo a não prejudicar a segurança e o conforto dos usuários;  
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 manter velocidade compatível com o estado das vias, respeitando os limites 

fixados no Código Nacional de Trânsito; 

 evitar freadas bruscas e outras atividades e outras situações propícias a 

acidentes;  

 não movimentar o veículo sem que estejam fechadas as portas e saídas de 

emergência; 

 não fumar quando, na direção, nem ingerir bebidas alcoólicas em serviço, nos 

intervalos da jornada, ou, antes de assumir a direção;  

 recolher o veículo a respectiva garagem quando ocorrem indícios de defeitos 

mecânicos que possam colocar em risco a segurança dos usuários;  

 diligenciar a obtenção de transporte para os usuários em caso de avaria e 

interrupção da viagem;  

 prestar socorro aos usuários feridos em caso de sinistro;  

 respeitar os horários programados para a linha;  

 dirigir com cautela especialmente á noite e em dias de chuva;  

 atender aos sinais de parada nos pontos estabelecidos;  

 não embarcar ou desembarcar passageiros fora dos pontos de parada;  

 não abastecer o veículo, quando com passageiros;  

 o transporte de animais, de médio e grande porte, material inflamável ou 

corrosivo e outros materiais que comprometam a segurança e o conforto dos 

usuários;  

 providenciar junto a empresa imediata limpeza dos veículos quando necessário;  

 sinalizar o veículo quando lotado, quando tiver sido atingida a lotação 

estabelecida;  

 respeitar as normas disciplinares da empresa e as determinações da 

fiscalização. 

São normas de conduta para os cobradores:  

 cobrar a tarifa autorizada, restituindo quando for o caso, a correta importância 

no troco;  

 não fumar quando em atendimento ao público nem permitir que os passageiros 

o façam;  

 diligenciar para que sela observada a lotação do veículo;  

 colaborar com o motorista em tudo que diga respeito, à comodidade e a 

segurança dos passageiros e a regularidade da viagem; 

 procurar auxiliar os clientes sempre que necessário; 

 procurar conhecer todo o itinerário;  

 auxiliar os portadores de necessidades especiais ou com mobilidade reduzida 

(idosos, gestantes, deficientes) ao entrar, ao sair e durante o trajeto; 
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 conduzir o cadeirante apenas pelo elevador, do contrário só carregar se o 

elevador não estiver funcionando corretamente.  

 reconhecer os passageiros beneficiários da gratuidade: 

• Idosos acima de 65 anos; 

• Portadores de deficiência e acompanhante de deficiente; 

• Funcionários que trabalham no transporte público; 

• Policiais fardados; 

• Carteiros; 

• Oficiais de justiça; 

• Agentes do Ministério do trabalho. 

Para iniciar a jornada de trabalho o cobrador deverá portar: 

 Boletim Diário de Operação – BDO; 

 01 cartão eletrônico; 

 Caneta; 

 Papel rascunho: para eventuais anotações/contas. Jamais utilize algum 

impresso da empresa como rascunho; 

 Calculadora (se achar necessário). 

 Observar a presença de todos os adesivos obrigatórios pela Prefeitura, no 

interior do veículo. Havendo ausência de adesivo comunicar imediatamente ao 

Tráfego. 

 Observar a correta colocação de adesivos obrigatórios (ou sua falta), tais como: 

preço da passagem, troco máximo, integração, placa de preferência para idosos 

e deficientes, itinerários e placa lateral. 

 Verificar sempre a limpeza interna do veículo, recolhendo lixeiras e papéis 

jogados no assoalho; 

 Verificar se há alguma irregularidade do Validador ou na catraca. Caso haja 

divergência e/ou dúvida, deverá esclarecer-se junto ao setor de Tráfego; 

Uma vez no veículo, o Cobrador deverá conferir se a roleta e Validador estão 

funcionando corretamente. Caso exista alguma anormalidade deverá ser informada 

imediatamente ao setor de Tráfego. Logo após deverá imediatamente preencher os 

dados do Boletim Diário de Operação – BDO; Nome do Cobrador; Nome do Motorista; 

Número Inicial da catraca, etc. 

A substituição do Cobrador que sai da jornada, pelo que entra (rendimento) só poderá 

ser feita em pontos finais previamente determinados em escalas. 

O atendimento prestado, tanto aos colegas quanto aos clientes, é um dos pontos de 

maior importância para o sucesso da prestação dos serviços. Educação, atenção e 

paciência são orientações intrínsecas à conduta operacional. 
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O pessoal em serviço nos veículos, quando necessário, deverá solicitar a colaboração 

da autoridade fiscalizada ou a intervenção da autoridade policial para retirar do veículo 

o usuário faltoso.  

Quanto à higiene pessoal o pessoal operacional deve estar sempre bem apresentável, 

não descuidando de sua higiene pessoal. O uso do uniforme é obrigatório. O uniforme 

deve estar limpo e não poderá ser descaracterizado.  

Aos usuários do transporte coletivo é proibido:  

 entrar ou sair dos veículos fora dos pontos de parada;  

 fumar no interior dos veículos;  

 arremessar do veículo detritos, ou quaisquer objetos que possam causar danos;  

 exercer mendicidades no interior dos veículos;  

 vender quaisquer produtos no interior dos veículos;  

 praticar atos que incomodem outros usuários, ofendam a moral, prejudiquem a 

ordem, o asseio ou causem dano aos veículos e seus assessórios.  

Dentre as normas de conduta operacional está terminantemente proibido ao pessoal 

operativo: 

 Não se apresentar ao serviço devidamente uniformizado; 

 Fumar no interior do veículo; 

 Abandonar o veículo, durante a operação, sem motivo justo; 

 Não tratar com atenção e respeito os passageiros, principalmente os de 

mobilidade reduzida (idosos, deficientes físicos, obesos e gestantes), o público 

em geral; 

 Não prestar informações de forma correta aos usuários; 

 Não acatar as determinações da fiscalização 

 Não portar documentação exigida, de forma visível e/ou de fácil acesso; 

 Não permitir e/ou dificultar a realização de estudos, auditoria e fiscalização pelo 

pessoal credenciado; 

 Comercializar qualquer tipo de cartão, sem autorização da Prefeitura; 

 Omitir informações sobre irregularidades do serviço de que tenham 

conhecimento; 

 Não auxiliar o motorista nas operações de embarque/desembarque de usuários 

com mobilidade reduzida; 

 Permitir a passagem pela catraca a mais de um usuário simultaneamente, com 

a cobrança de uma só tarifa ou de um usuário sem o devido giro da mesma; 

 Efetuar a cobrança e ficar circulando ou sentado no banco do usuário durante a 

operação do veículo no salão localizado entre a catraca e a porta de embarque, 

exceto para cobrança de passagens; 

 Não fornecer o troco corretamente, ou negá-lo ao usuário; 
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 Impedir ou dificultar o embarque de usuários que já efetuaram o pagamento 

anterior da sua passagem em outro veículo, o qual teve sua viagem interrompida; 

 Não colaborar com as autoridades encarregadas da segurança pública; 

 Divulgar nos veículos mensagens e ou publicidade não autorizadas; 

 Desrespeitar o preço das passagens em vigor; 

 Apresentar-se para trabalhar alcoolizado, ou consumir bebida alcoólica durante 

a jornada de trabalho; 

 Portar qualquer tipo de arma ou objeto que possa ser utilizado para agressão 

física durante a jornada de trabalho; 

 Fazer ou participar de qualquer tipo de jogos nos veículos; 

 Jogar objetos e/ou lixo em via pública; 

 Lavar ou fazer manutenção nos veículos em via pública, exceto em caso de 

manutenção simples; 

 Brincar ou namorar em horário de trabalho; 

 Não impedir o comércio ambulante e a mendicância dentro do veículo; 

 Não deixar a roleta catraca travada, quando não se encontrar dentro do veículo 

a ser despachado no Ponto de Controle no Terminal. 

 Cobrar passagem de menor de 05 (cinco) anos que não esteja ocupando 

assento isolado; 

 Utilizar aparelho sonoro durante a viagem fora dos equipamentos especificados 

pela Prefeitura; 

 Não preservar a inviolabilidade da catraca, tacógrafos e lacres; 

 Permitir que o operador exerça a função em estado de embriaguez ou sob o 

efeito de substâncias tóxicas de qualquer natureza. 
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Anexo A – Mapas de itinerários das linhas propostas 

na licitação 

 

 

Figura 10: Itinerário da Linha 1 - Centro x Alto Amarelo 
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Figura 11: Itinerário da Linha 2 - Centro x Alto Bela Vista 
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Figura 12: Itinerário da Linha 3 - Centro x Alto Eucalipto 
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Figura 13: Itinerário da Linha 4 - Centro x Alto Independência 
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Figura 14: Itinerário da Linha 5 - Centro x Alto Monte Cristo 
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Figura 15: Itinerário da Linha 6 - Centro x Alto União (via Amarelo) 
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Figura 16: Itinerário da Linha 7 - Centro x Alto União (via Baiminas) 
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Figura 17: Itinerário da Linha 8 - Centro x Alto União (via Rodoviária) 
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Figura 18: Itinerário da Linha 9 - Centro x Alto Vila Rica 
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Figura 19: Itinerário da Linha 10 - Centro x Alto Zumbi 
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Figura 20: Itinerário da Linha 11 - Centro x Alto Zumbi (Rua Guararema) 
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Figura 21: Itinerário da Linha 12 - Centro x BNH 
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Figura 22: Itinerário da Linha 13 - Centro x Boa Esperança (via Monte Cristo II) 
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 Figura 23: Itinerário da Linha 14 - Centro x Caiçara 
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Figura 24: Itinerário da Linha 15 - Centro x Conjunto Fé e Raça/Novo Parque 
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Figura 25: Itinerário da Linha 16 - Centro x Coronel Borges 
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Figura 26: Itinerário da Linha 17 - Centro x Gilson Carone (via Demétrio Ultramar e 

Santos Neves) 
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Figura 27: Itinerário da Linha 18 - Centro x Gilson Carone via Valão Beira-Rio 
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Figura 28: Itinerário da Linha 19 - Centro x Gilson Carone via Vila Rica (Valão) 
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Figura 29: Itinerário da Linha 20 - Centro x IBC (via Linha Vermelha) 
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Figura 30: Itinerário da Linha 21 - Centro x IBC (via Santos Neves) 
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Figura 31: Itinerário da Linha 22 - Centro x Monte Belo (via Amarelo) 
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Figura 32: Itinerário da Linha 23 - Centro x Monte Belo (via Baiminas) 
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Figura 33: Itinerário da Linha 24 - Centro x Monte Belo (via Rodoviária) 
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Figura 34: Itinerário da Linha 25 - Centro x N. S. Aparecida 
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Figura 35: Itinerário da Linha 26 - Centro x N. Sra. Penha via Ferroviários 
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Figura 36: Itinerário da Linha 27 - Centro x Novo Parque (Fé e Raça) 
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Figura 37: Itinerário da Linha 28 - Centro x Pq. Laranjeiras/São Francisco de Assis 
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Figura 38: Itinerário da Linha 29 - Centro x Praça da Bandeira 
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Figura 39: Itinerário da Linha 30 - Centro x Rubem Braga (Av.Carlos Limdemberg) 
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Figura 40: Itinerário da Linha 31 - Centro x Rubem Braga (Ilda Borges) 

 



77 

Copyright LOGIT, 2014. All rights reserved.  

 

Figura 41: Itinerário da Linha 32 - Centro x Ruy Pinto Bandeira (Boa Vista/Linha 

Vermelha) 
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Figura 42: Itinerário da Linha 33 - Centro x Ruy Pinto Bandeira (C. Aviação/SEST/SENAT) 
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Figura 43: Itinerário da Linha 34 - Centro x Ruy Pinto Bandeira (via Santos Neves) 
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Figura 44: Itinerário da Linha 35 - Centro x São Geraldo/Paraíso (via Amarelo) 
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Figura 45: Itinerário da Linha 36 - Centro x São Geraldo/Paraíso (via Rodoviária) 
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Figura 46: Itinerário da Linha 37 - Centro x São Lucas 
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Figura 47: Itinerário da Linha 38 - Centro x São Luiz Gonzaga 
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Figura 48: Itinerário da Linha 39 - Centro x Shangrilá (Álvaro Tavares ida e volta) 
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Figura 49: Itinerário da Linha 40 - Centro x Shangrilá (ida Rodoviária e volta Amarelo) 
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Figura 50: Itinerário da Linha 41 - Centro x Valão (via Vila Rica) 
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Figura 51: Itinerário da Linha 42 - Centro x Village da Luz (ida Edmundo Ramos volta 

Estradão) 
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Figura 52: Itinerário da Linha 43 - Centro x Village da Luz (ida Estradão volta Edmundo 

Ramos) 
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Figura 53: Itinerário da Linha 44 - Centro x Zumbi 
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Figura 54: Itinerário da Linha 45 - Circular Alto Novo Parque/Praça da Bandeira  
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Figura 55: Itinerário da Linha 46 - Circular Alto Paraíso e Polivalente (via Amarelo) 
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Figura 56: Itinerário da Linha 47 - Circular Coramara (via Fotógrafo Guilherme) 
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Figura 57: Itinerário da Linha 48 - Circular IPA/Campo Leopoldina/Alto B. 

Pimenta/Recanto 
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Figura 58: Itinerário da Linha 49 - Circular N. Sra. Penha via Ibitiquara 

 



95 

Copyright LOGIT, 2014. All rights reserved.  

 

Figura 59: Itinerário da Linha 50 - Circular Sumaré/Zumbi/Nova Brasília 
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Figura 60: Itinerário da Linha 51 - Circular Vila Rica/Nova Brasília 
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Figura 61: Itinerário da Linha 52 - Rodoviária x Fábrica de Cimento/Monte Líbano via 

Morro Grande 
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Figura 62: Itinerário da Linha 53 - Rodoviária x Fábrica de Cimento/Monte Líbano via 

Rubem Braga 
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Figura 63: Itinerário da Linha 54 - Ruy Pinto Bandeira x Centro x FDCI (via Santos Neves) 
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 Figura 64: Itinerário da Linha 55 - Ruy Pinto Bandeira x Centro x FDCI (via Valão) 

 


