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1. SIMULAÇÕES DO SISTEMA
1.1.

Cenários Simulados

O Sistema de Transporte Público Coletivo de São Bernardo do Campo está num processo
de atualização e implantação de infraestruturas, o que propícia uma projeção de melhoras
e redução de seus custos operacionais.
Tendo isso em vista, foram realizadas simulações de transporte coletivo que possibilitam
estimativas de seus desempenhos operacionais com confiabilidade. O desenvolvimento
dessas simulações ocorreu com o uso do software Emme, que é uma consolidada
ferramenta de planejamento de transporte (utilizada pelo Metrô de São Paulo e CPTM,
por exemplo).
Assim, as simulações têm o objetivo de estimar os principais dados operacionais em
distintos cenários do Sistema de Transporte Público Coletivo, com as melhorias e
implantações de infraestruturas que estão ocorrendo no município. Para isso, um modelo
matemático foi calibrado para a situação atual e aplicado posteriormente nos cenários
propostos.
Logo, para instruir este Certame foram definidos três cenários de simulação, conforme
descritos abaixo, com o objetivo de retratar três situações que certamente vão ocorrer no
curto prazo (até 3 anos).


Cenário 0: retrata a situação existente de operação do STPC, apenas com a
implementação da operação de uma única tipologia de veículo por linha;



Cenário 1 (Base): é formado pela rede de linhas de ônibus existente em operação,
com a incorporação de seis corredores exclusivos, que estão atualmente em obras,
estes corredores são: Rudge Ramos, João Firmino, Galvão Bueno, Castelo
Branco, Rotary ;



Cenário 2: Este Cenário é baseado no Cenário 1, com o acréscimo das seguintes
infraestruturas: Corredores Leste – Oeste e São Pedro, e o Terminal Batistini .

Cabe destacar que, após a implantação dessas infraestruturas o Sistema de Transporte
Público Coletivo vai progredir para uma lógica tronco alimentada e pretende extinguir a
sobreposição com o Transporte Metropolitano (EMTU), o que resultaria num ganho
operacional significativo. No entanto, este cenário não foi simulado neste momento,
porque não se trata de uma situação de curto prazo.
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1.2.

Frota Operacional e Reserva

A Frota Operacional corresponde à frota de veículos escalados para participar
regularmente da operação da rede de ônibus; assim, sempre devem respeitar todos os
parâmetros de qualidade e manutenção estipulados neste Edital e seus Anexos.
As Ordens de Serviço Operacional (OSO’s) determinam a Frota Operacional destinada a
cada linha e em cada período de operação, de maneira a manter uma frota ajustada com
a demanda de cada momento; porém, mantendo um padrão mínimo de atendimento e
frequência na operação.
Apesar da especificação por período de operação nas OSO’s, neste documento está
apresentada a Frota Operacional da Hora Pico Manhã de um dia útil, período mais crítico
da operação e de maior solicitação do Sistema.
Assim, corresponde à maior Frota Operacional e Reserva solicitada pelo sistema, ou seja,
a frota total que a Concessionaria deverá dispor para a operação da rede de ônibus de
São Bernardo do Campo.
No Cenário 0 a Frota Operacional é composta por 389 veículos e a Frota Reserva
corresponde a 6,1% da Frota Operacional; a sua distribuição nos demais períodos pode
ser observada nas OSO’s (Apêndice B).
Contudo, diferentemente do estipulado atualmente pelas OSO’s, definiu-se uma única
tipologia de veículo para cada linha. Assim, deve-se destacar a mudança no perfil da frota
do Cenário Base do certame e das atuais OSO’s.
Nos Cenários 1 e 2 estima-se uma redução da Frota Operacional, mesmo com a
manutenção das linhas de ônibus definidas nas OSO’s, este efeito é devido ao ganho de
eficiência na operação com a implementação dos corredores exclusivos de ônibus.
Consequentemente, com o ganho de velocidade operacional nas linhas, consegue-se
manter a mesma frequência estipulada nas OSO’s com uma Frota Operacional menor.
Em vista desses resultados, o Cenário 1 e o Cenário 2 apresentam uma Frota
Operacional de 371 e 370 veículos respectivamente. A diferença entre os dois cenários é
pequena porque eles apresentam configurações semelhantes, contendo apenas os
Corredores Leste – Oeste e São Pedro e o Terminal Batistini como distinção.
Salienta-se que, a Frota Operacional calculada para os Cenários 1 e 2 foram baseadas
nas simulações de transporte e tiveram como base a metodologia apresentada pela
SPTrans (Anexo 3.5). Porém, quando as obras de infraestruturas estiverem concluídas,
deverão existir novos estudos para se adequar a frota Operacional aos dados reais de
operação.
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Na Tabela 1-1 está apresentado o perfil da frota para cada um dos três Cenário de
operação da Rede de Ônibus de São Bernardo do Campo, na Hora Pico Manhã de um dia
útil.

Tabela 1-1 – Frota Operacional na Hora Pico Manhã nos Cenários Simulados
Cenário 0

Cenário 1
Base

Cenário 2

Frota
Reserva

Micro-ônibus

67

66

65

5% a 10%

Midi ônibus

30

29

29

5% a 10%

Básico ou Convencional

31

28

28

5% a 10%

Padron

186

176

176

5% a 10%

Padron alongado (15 m)

43

43

43

5% a 10%

Articulado

32

29

29

5% a 10%

Frota Operacional

389

371

370

5% a 10%

Tipo de Veículo

A redução da Frota Operacional representa uma redução de custo e de investimentos no
Sistema, o que significará melhores resultados na Concessão. Além disso, deve-se ter em
vista que, os veículos reduzidos da Frota deverão ter seus valores presentes
(descontados a depreciação) incluídos no fluxo de caixa da Concessão.
1.3.

Idade da Frota

A frota de ônibus que poderá operar no município de São Bernardo do Campo deve
atender padrões de qualidade e manutenção especificados neste Anexo 2 – Termo de
Referência, um dos principais parâmetros que devem ser respeitados é o de idade
máxima da frota.
A determinação da idade máxima da frota tem como principal objetivo a renovação e
atualização tecnológica dos veículos, além de assegurar um índice de quebra baixo.
Assim, com base no fator de retorno e revenda de cada tipo de veículo, bem como, o tipo
de operação que a este se destina; foram estipuladas idades máximas para cada tipo de
frota, conforme demonstrado a seguir:
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Tabela 1-2 – Parâmetros de Idade Máxima
Tipo de Veículo

Idade Máxima

Micro-ônibus

8 anos

Midi ônibus

10 anos

Básico ou Convencional

10 anos

Padron

12 anos

Padron alongado (15 m)

12 anos

Articulado ou veículos maiores

15 anos

Caso ao longo da Concessão sejam utilizados veículos não relacionados na Tabela 1-2,
este deve respeitar o parâmetro de Idade Máxima prevista para o tipo de ônibus com
capacidade de passageiros mais próxima.
A idade do veículo deve ser calculada a partir da subtração entre ano vigente (minuendo)
e o ano de fabricação (subtraendo) do veículo, na qual a diferença não pode ser maior
que a Idade Máxima.
No caso de o veículo alcançar uma idade superior à máxima prevista, este deve ser
removido e substituído da frota operacional num prazo máximo de 30 dias, sem a
necessidade de notificação do Poder Concedente.
Os veículos removidos da frota operacional, por causa da idade máxima, podem ter duas
destinações.
(i)

(ii)

Aqueles que ainda atenderem os demais parâmetros de qualidade da
Concessão podem compor a frota reserva, desde que esta não ultrapasse
os 10% da frota operacional.
Caso contrário, os veículos deverão ter seus valores presentes
(descontadas a depreciação) incluídos no fluxo de caixa da Concessão.

Caso a Concessionária descumpra o parâmetro de Idade Máxima ou as destinações
previstas, será penalizada de acordo com o Regulamento de Sanções e Multas vigentes à
época da infração (Anexo IX).
Por óbvio que a frota vinculada ao serviço municipal de transporte coletivo deverá possuir
condições satisfatórias de manutenção, conforto, segurança, limpeza e todos os demais
quesitos que demonstrem a sua adequação à boa qualidade do serviço prestado.
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Tais condições serão verificadas e avaliadas regularmente pelo Município por meio do
seu ente gestor, nos termos regulamentares, de modo que essas sejam tecnicamente
comprovadas, cabendo à Concessionária as despesas decorrentes.
1.4.

Política Tarifária

A política tarifária do STPC de São Bernardo do Campo apresenta um caráter inclusivo,
que busca assegurar o direito social da população ao transporte e, por consequência, à
cidade. Em busca desse bem social, o município assegura uma série de benefícios aos
cidadãos, além dos direitos previstos na Constituição Federal.
Entretanto, para estes benefícios não onerarem o Sistema de Transporte Público Coletivo,
que tem como principal receita a arrecadação tarifária, a PMSBC realiza repasses
financeiros relativos aos benefícios tarifários.
Em vista disto, a composição da arrecadação tarifária do Sistema de Transporte Público
Coletivo é composta por três diferentes setores: o usuário, a PMSBC e o setor privado
(através do Vale Transporte); a soma da arrecadação destes corresponde a 98,9% da
receita, com a participação apresentada na Figura 1.1.
Figura 1.1 – Participação na Arrecadação Tarifária em 2018

Participação na Arrecadação Tarifária
no ano de 2018
Setor Privado
35%
Usuário
44%

PMSBC
21%

A participação diferente de cada setor é devido à demanda atendida e ao valor pago ao
Sistema por cada categoria de usuário. Mesmo existindo diversos tipos de usuários e
especificidades dos cidadãos, para o Sistema pode-se resumir pelo valor da tarifa em seis
tipos; conforme sintetizadas a seguir e especificados na legislação municipal.
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Tarifa Base: Destina-se a qualquer usuário do sistema, que pode pagar a tarifa
através do Bilhete Eletrônico ou dinheiro;



Vale Transporte: Refere-se aos trabalhadores em regime de CLT, no qual o valor
do Vale Transporte é depositado pela empresa contratante num Bilhete Eletrônico;



Meia Tarifa: Destina-se aos usuários que têm o benefício de pagar metade do
valor da tarifa, é obrigatório o uso do Bilhete Eletrônico e atualmente é composto
unicamente por professores;



Benefícios: Tipo que engloba as gratuidades municipais para as quais existe o
repasse financeiro da PMSBC ao Sistema de Transporte Público Coletivo; para o
usuário receber este benefício é obrigatório o seu cadastro nos termos
regulamentares e usar do Bilhete Eletrônico;



Gratuidade: Refere-se aos usuários que não representam nenhuma arrecadação
tarifária para o Sistema, que preferencialmente devem estar vinculados ao Bilhete
Eletrônico, cujo custo do transporte desses passageiros é, atualmente, absorvido
pelo Sistema;



Integração: Esse tipo refere-se a qualquer usuário já embarcado com o Bilhete
Eletrônico, dentro das regras de integração (atualmente máximo três embarques
em duas horas), o custo do transporte destes passageiros é absorvido pelo
Sistema;

A preferência das categorias de usuários estarem vinculados num Bilhete Eletrônico,
principalmente aqueles com alguma isenção de tarifa, é a análise estatística do
comportamento e da utilização do Sistema. Além de propiciar a redução da fraude, uma
vez que, a vinculação ao Bilhete Eletrônico permite a verificação da sua utilização, através
da biometria facial (tecnologia já existente em SBC).
A categorização dos tipos de usuários é importante para a compreensão da fonte da
arrecadação tarifária, como já citado, e dos usuários que irão financiar o sistema. Para
isso, calcula-se a equivalência financeira de cada usuário, na qual, é ponderado o
passageiro físico pela proporção do valor pago frente à tarifa básica.
Mesmo com a classificação em seis tipos ou categorias diferentes de usuários, em
relação ao aspecto financeiro algumas resultam na mesma contribuição financeira para o
Sistema, como é observado na Tabela 1-3.
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Tabela 1-3 – Resumo dos Valores de Tarifas
Pagamento
Usuário

PMSBC

Fator de
Equivalência

Base

R$ 4,75

R$ 0,00

1,00

Vale Transporte

R$ 4,75

R$ 0,00

1,00

Meia

R$ 2,37

R$ 0,00

0,50

Benefício

R$ 0,00

R$ 4,30

0,91

Gratuidade

R$ 0,00

R$ 0,00

0,00

Integração

R$ 0,00

R$ 0,00

0,00

Tipologia da Tarifa

Em vista que a composição da receita do Sistema é composta hegemonicamente pela
arrecadação tarifária, há necessidade de atualizações regulares da tarifa, para o equilíbrio
econômico do Contrato e a manutenção da operação. Essa configuração promoveu 16
revisões ao longo dos 20 anos da atual Concessão (incluindo o prazo aditivado),
conforme demonstrado na Tabela 1.4.
Tabela 1.4 – Evolução histórica da tarifa de ônibus de SBC
Tarifa
Base

Vale
Transporte

Passe
Estudante

Meia
Tarifa

Gratuidade
Municipal

(R$)

(R$)

(R$)

(R$)

(R$)

10/1998

1,15

1,15

0,57

0,57

1,15

13.303

11/2000

1,40

1,40

0,70

0,70

1,40

13.979

12/2002

1,75

1,75

0,87

0,87

1,75

14.910

01/2005

2,00

2,00

1,00

1,00

2,00

15.470

17/2006

2,10

2,10

1,05

1,05

2,10

15.966

17/2007

2,30

2,30

1,15

1,15

2,30

16.714

15/2008

2,50

2,50

1,25

1,25

2,50

17.366

01/2011

2,90

2,90

1,45

1,45

2,90

18.326

01/2013

3,30

3,30

1,65

1,65

3,30

18.530

06/2013

3,20

3,20

1,60

1,60

3,20

18.549

07/2013

3,00

3,00

1,50

1,50

3,00

19.168

01/2015

3,50

3,50

0,00

1,75

3,50

19.568

01/2016

3,80

3,80

0,00

1,90

3,80

19.928

02/2017

4,20

4,50

0,00

2,10

3,80

20.300

02/2018

4,40

4,75

0,00

2,20

4,30

20.648

12/2018

4,75

4,75

0,00

2,37

4,30

Decreto
Municipal

Data

12.810
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1.5.

Indicadores do Sistema

A simulação do Sistema de Transporte Público Coletivo é importante para obter
indicadores das situações que ainda não estão em operação, como é o caso dos
Cenários propostos para este Certame.
Primeiramente, estão apresentados na Tabela 1.5 os indicadores oriundos da operação
da rede de ônibus, no ano de 2018. Estes dados servem de parâmetro de calibração do
modelo matemático e como comparativo para com os demais cenários.
Neste caso, os dados foram estipulados a partir das informações fornecidas pela
SBCTrans (atual concessionária) e das OSO’s vigentes. Cabe salientar que, os
indicadores estão agregados porque a operação de 2018 continha linhas de ônibus com
frota mista, assim dificultando a produção dos indicadores por tipo de veículo.
Tabela 1.5 – Indicadores da Operação em 2018
Indicadores da Operação (2018)
Indicador
Frota
Operacional
Produção
(Km)
Horas
Operacionais
Demanda
Total
Demanda
Equivalente
IPfK
(Pax. Físico)
IPeK
(Pax. Eq.)

Frota Operacional
389 Total

389

27.682.463 Micro-ônibus

33

1.270.262 Midi ônibus

30

68.972.702 Básico

50

52.008.120 Padron

192

2,49

Padron (15 m)

50

1,88

Articulado

34

Nos Cenários modelados a partir da simulação de transporte, os indicadores estão
apresentados por tipo de veículo, de forma a possibilitar uma maior precisão nas
Propostas Comerciais deste Certame.
Na Tabela 1.6 estão apresentados os indicadores do Cenário 0, que foi utilizado como
calibração do modelo matemático e da rede de transporte. Ao comparar o Cenário 0 com
os indicadores da operação em 2018 (Tabela 1.5) nota-se uma convergência em
importantes indicadores, como a demanda que resulta uma variação inferior a 1%.
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Tabela 1.6 – Indicadores Operacionais do Cenário 0
Indicadores anuais do Cenário 0
Indicador /
Veículo
Frota
Operacional
Produção
(Km)
Horas
Operacional
Demanda
Total
Demanda
Equivalente
IPfK
(Pax. Físico)
IPeK
(Pax. Eq.)

Total

Micro
ônibus

Midi
ônibus

Básico

Padron

Padron
(15 m)

Articulado

389

67

30

31

186

43

32

28.540.970

4.845.119

2.369.442

2.532.197

13.605.828

2.862.544

2.325.840

1.672.846

287.742

135.579

144.030

804.321

166.445

134.729

69.548.943

4.405.650

4.518.381

4.503.147

39.937.247

8.860.048

7.324.469

52.359.749

3.316.783

3.401.652

3.390.183

30.066.657

6.670.265

5.514.208

2,44

0,91

1,91

1,78

2,94

3,10

3,15

1,83

0,68

1,44

1,34

2,21

2,33

2,37

Apesar do Cenário 0 ser o mais semelhante com a situação operacional de 2018, mesmo
apresentando diferenças no perfil da frota, devido a homogeneização dos veículos por
linha, e adequações nos itinerários, por causa das obras de infraestruturas municipais;
selecionou-se como Base deste Certame o Cenário 1 (apresentado na Tabela 1.7).
A definição do Cenário 1 como Base para o Certame, foi devido ao cronograma de
finalização das obras municípios e início da operação dos corredores de ônibus
exclusivos, incluídos neste Cenário, para o ano de 2020. Assim, entende-se que o início
desta Concessão ocorrerá já no período de transição entre os Cenários 0 e 1.
Tabela 1.7 – Indicadores Operacionais do Cenário 1 (Base)
Indicadores anuais do Cenário 1 (Base)
Indicador /
Veículo
Frota
Operacional
Produção
(Km)
Horas
Operacional
Demanda
Total
Demanda
Equivalente
IPfK
(Pax. Físico)

Total

Micro
ônibus

Midi
ônibus

Básico

Padron

Padron
(15 m)

Articulado

371

66

29

28

176

43

29

28.538.881

4.845.421

2.369.442

2.413.591

13.349.003

3.235.583

2.325.840

1.487.367

271.784

125.756

129.161

700.310

152.016

108.341

73.244.692

4.152.767

4.417.837

3.007.176

40.714.177

11.851.991

9.100.744

54.651.343

3.098.577

3.296.358

2.243.797

30.378.781

8.843.333

6.790.498

2,57

0,86

1,86

1,25

3,05

3,66

3,91
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IPeK
(Pax. Eq.)

1,91

0,64

1,39

0,93

2,28

2,73

2,92

Nota-se como principais ganhos operacionais do Cenário 1, a redução de 18 veículos da
frota operacional e o incremento de 4,2% na demanda. A redução dos veículos em
operação ocorre pelo aumento da velocidade operacional das linhas, o que permite
manter a mesma frequência com uma frota menor. Enquanto, o crescimento da demanda
é resultado da captação dos passageiros urbanos que utilizam o Sistema Metropolitano,
consequência da maior eficiência e velocidade do Sistema Urbano com os corredores
exclusivos de ônibus.
Ainda como situação de operação no curto prazo está exprimido o Cenário 2 (ver Tabela
1.8), que de acordo com o cronograma de obras estará em funcionamento no ano 2021.
Essas infraestruturas (corredores Leste – Oeste e São Pedro e o Terminal Batistini)
acarretarão numa melhora em relação ao Cenário 1 (Base), porém com ganhos
operacionais mais discretos.
Tabela 1.8 – Indicadores Operacionais do Cenário 2
Indicadores anuais do Cenário 2
Indicador /
Veículo
Frota
Operacional
Produção
(Km)
Horas
Operacional
Demanda
Total
Demanda
Equivalente
IPfK
(Pax. Físico)
IPeK
(Pax. Eq.)

Total

Micro
ônibus

Midi
ônibus

Básico

Padron

Padron
(15 m)

Articulado

370

65

29

28

176

43

29

28.547.148

4.845.421

2.369.442

2.413.591

13.357.270

3.235.583

2.325.840

1.471.736

270.599

117.619

128.989

694.493

151.806

108.231

73.637.727

4.210.656

4.917.510

3.025.457

40.485.668

11.912.926

9.085.510

54.944.605

3.141.770

3.669.188

2.257.437

30.208.280

8.888.800

6.779.131

2,58

0,87

2,08

1,25

3,03

3,68

3,91

1,92

0,65

1,55

0,94

2,26

2,75

2,91

Assim, deve-se considerar que a situação de operação da Concessão terá melhoras
operacionais significativas no curto prazo, efeito que resultará numa maior demanda e
menores custos de operação.
Além disso, destaca-se que o Plano Diretor de Transporte Urbano propõe e a PMSBC já
trabalha para promover a racionalização da rede, através da lógica tronco alimentada e de
uma nova articulação com o Sistema Metropolitano. Estas medidas vão promover
melhorias e ganhos substanciais para o Sistema de Transporte Público Coletivo de São
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Bernardo do Campo, que não foram mensurados e internalizados neste Certame por
tratar-se de uma situação de médio prazo, que serão assimiladas ao longo do contrato
nas revisões periódicas.
1.6.

Parâmetros Contratuais

Definido o Índice de Passageiro por Quilômetro (IPK) como metodologia de revisão e
reajuste da tarifa , é fundamental definir parâmetros contratuais para balizar a margem de
risco.
Assim, os parâmetros determinados em Contrato são: Passageiros Equivalentes por ano
(pax.eq / ano.), Produção de Quilômetros por ano (Km / ano) e Índice de Passageiro
Equivalentes por Quilômetro (IP eK).
Uma vez que, o Cenário 1 foi definido como Base para o Certame, os parâmetros
contratuais de passageiros equivalente e produção de quilometragem devem ser
estabelecidos a partir dos dados da Tabela 1.7.
Assim, ficam definidos como os parâmetros contratuais os valores apresentados a seguir:


Passageiros Equivalentes por ano: 54.000.000 pax.eq. / ano;



Produção de Quilômetro por ano: 28.500.000 km / ano;



IPeK: 1,90
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2. DESCRIÇÃO DA FROTA
Este capítulo reúne material referente às especificações técnicas dos veículos a serem
empregados no Sistema de Transporte Público de Passageiros do município de São
Bernardo do Campo, como resultado do novo modelo de concessão de transportes.
Visa assegurar a mobilidade de todos os cidadãos São Bernardenses, independente da
sua idade, estatura, condição física ou sensorial, de forma eficiente, segura e confortável.
Segue os parâmetros contemporâneos da Associação Brasileira de Normas Técnicas,
sobretudo a NBR 15570 “Especificações técnicas para fabricação de veículos de
características urbanas para transporte coletivo de passageiros” (que por sua vez, é
baseado nas resoluções do CONTRAN), bem como as NBR´s 14022 e 15646, ambas
regulamentam a acessibilidade nos veículos coletivos. Os parâmetros relacionados as
emissões de poluentes é referenciado pelo IBAMA, através do Programa de Controle da
Poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE.
O conteúdo está dividido em cinco partes: A primeira relaciona informações básicas dos
Tipos de Veículos, como capacidade, dimensões e acessibilidade. O segundo apresenta
uma breve itemização sobre os Sistemas que deverão estar contidos nos veículos. Esses
dois assuntos são baseados na NBR 15570, os tipos de veículos, porém, pela
característica trivial nas discussões decorrentes do tema, está transcrito na sua integra, já
os sistemas, por ser assunto demasiado técnico e extenso, é apresentado como um
checklist, o que não minimiza a necessidade de atendimento íntegro das normas
relacionadas. A terceira e quarta parte estão atreladas à questão ambiental, Emissões de
Poluentes e Combustíveis Alternativos, respectivamente – ambos retirados de
materiais como cadernos técnicos da ANTP, relatórios do CETESB e IBAMA. Por fim, a
lista de Documentação Técnica a ser entregue, material este baseado na lista de
produtos exigidos pela SPTrans na licitação iniciada no ano de 2015, uma vez que se
entende que a mesma representa um conjunto documentos necessários para manter
regularizada a operação destes veículos no município.

14

2.1.

TIPOS DE VEÍCULO

A Tabela 2.1 apresenta a classificação dos veículos regulamentados aptos para
operação, já considerados os critérios de tipo e composição estabelecidos pelo
CONTRAN.
Tabela 2.1: Classes de Veículos

Fonte: ABNT, NBR 15570

Ressalta-se que, por uma questão operacional, todos os modelos adotados para
circulação nos corredores exclusivos de Transporte Coletivo no município de São
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Bernardo do Campo, deverão possuir portas para passageiros tanto do lado esquerdo
quanto do lado direito, independentemente do itinerário da linha.
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 Capacidade
A área total disponível para passageiros (S0) é igual à área total do veículo, subtraindose:
a) área do posto de comando;
b) área dos degraus, quando existentes, que dão acesso às portas e de todo degrau cuja
profundidade seja inferior a 300 mm;
c) área da cobertura do motor cuja altura livre medida desde o piso do veículo seja inferior
a 1 650 mm;
d) em um veículo articulado ou biarticulado, toda a área de qualquer parte da seção
articulada, cujo acesso esteja impedido por barras ou pega-mãos;
e) a área da catraca, quando existente, definida como 0,40 m²
f) a área do posto de cobrança, quando existente;
g) a área de varredura das portas, no caso de não estarem situadas em poços
exclusivamente construídos para elas.

A área disponível para passageiros em pé (S1) é calculada deduzindo-se de S0:
a) toda a área do piso do veículo cuja inclinação exceda 8 %;
b) a área de todas as partes não acessíveis a um passageiro de pé, quando os assentos
estão ocupados;
c) a área de qualquer parte em que a altura livre desde o piso do veículo seja inferior a 1
950 mm, situado acima e atrás do eixo traseiro, em qualquer uma das situações
anteriores, sem ter em conta os balaústres fixados no teto;
d) o espaço situado 300 mm à frente de qualquer assento;
e) qualquer área não excluída pelas disposições anteriores, na qual não seja possível
apoiar um retângulo de 400 mm x 300 mm;
f) qualquer área que não pertença a um corredor, considerando-se para tanto toda e
qualquer área de acesso e/ou circulação que não tenha interferência da área necessária
para a movimentação das folhas da (s) porta (s) de acesso;

17

g) a área à frente de um plano vertical, passando ao longo do centro da superfície do
assento do motorista (na sua posição mais recuada) e ao longo do centro do espelho
retrovisor externo montado no lado oposto do veículo;
h) a área reservada para cadeira de rodas e cão-guia (Box).
A quantidade mínima de passageiros sentados deve ser igual à parte inteira do número
que representa a área em metros quadrados do piso disponível para passageiros (S0),
considerando uma quantidade mínima de 20 passageiros sentados, exceto o veículo da
classe Microônibus.
Para efeito de capacidade máxima de passageiros deve-se considerar o número de
passageiros em pé por metro quadrado da área disponível S1, conforme a Tabela 2.2,
somando com o número de passageiros sentados.
Tabela 2.2: Taxa de ocupação de passageiros em pé por metro quadrado

Fonte: ABNT, NBR 15570

A informação sobre a capacidade máxima de transporte do veículo deve estar afixada no
salão de passageiros, em local visível, associada à simbologia específica, indicando:
a) o número máximo autorizado de lugares sentados;
b) o número máximo autorizado de lugares em pé, quando aplicável;
A distribuição da carga total deve obedecer aos limites por eixo e peso bruto total
determinados pelo fabricante do chassi, devidamente homologados. A determinação do
número máximo de passageiros deve atender aos valores de referências apresentados a
seguir: O peso médio por pessoa deve ser considerado igual a 640 N. O ponto de
aplicação da carga correspondente a cada passageiro deve ser sobre a respectiva
posição de assento definida pelo fabricante do veículo. No caso de existirem passageiros
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em pé, deve-se considerar a carga correspondente a todos esses passageiros, aplicada
no baricentro da área disponível S1.
Os veículos de dois eixos devem ser projetados e construídos de modo que a carga
estática no eixo dianteiro seja de no mínimo 25 % do peso do veículo, em todas as
condições de carregamento. Para veículos de três ou mais eixos, a carga estática no eixo
dianteiro deve ser de no mínimo 20 % do peso do veículo.

 Acessibilidade
Afim de proporcionar transporte de qualidade para toda a população do município, os
veículos adotados para operação no município de São Bernardo do Campo, deverão ser
acessíveis a todos os usuários, preferencialmente configurado em uma das opções de
piso baixo demonstradas na Figura 2.1, independentemente da característica do usuário,
ou do grau de sua deficiência.
Figura 2.1: Veículo de piso baixo

Fonte: ABNT, NBR 15570

Não pode existir nenhum obstáculo/impedimento técnico na entrada e na saída do veículo
que se constitua em barreira física para as pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida. Para ser considerado acessível, o veículo deve possuir uma das características
a seguir:
a) piso baixo;
b) piso alto com acesso realizado por plataforma de embarque/desembarque;
c) piso alto equipado com plataforma elevatória veicular.A utilização de veículo de piso
alto equipado com plataforma elevatória veicular pode ser considerada nos casos em que
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as alternativas a) e b) não possam ser utilizadas. A decisão quanto à escolha das
características do veículo acessível é prerrogativa do Poder Concedente de Transporte.
Recomenda-se que esta decisão leve em consideração a infraestrutura do sistema de
transporte disponível, as condições de operação e as características físicas das vias que
possam dificultar ou impedir a plena circulação dos veículos, como, por exemplo,
concordância entre vias, valetas, lombadas e raios de curvatura. Outras alternativas de
veículos ou a associação com novas opções de dispositivos para transposição de
fronteira podem ser consideradas, desde que atendam aos requisitos da NBR 15570,
NBR 14022, e NBR 15646.
No veículo deve ser prevista pelo menos uma porta com acesso em nível para o
embarque e o desembarque, com ou sem auxílio de dispositivo para transposição de
fronteira, e sinalizada conforme o padrão regulamentado, sendo que ambos assuntos
estão contidos na NBR 15570, NBR 14022, e NBR 15646.
O veículo deve ter no mínimo 10 % dos assentos disponíveis para uso das pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida, sendo garantido o mínimo de dois assentos,
preferencialmente localizados próximos à porta de acesso, identificados e sinalizados
conforme descrito na NBR 15570, NBR 14022, e NBR 15646. Os bancos devem ter
características construtivas que maximizem o conforto e a segurança, tais como:
a) posicionamento de forma a não causar dificuldade de acesso;
b) apoio lateral (lado do corredor de circulação) do tipo basculante para o braço;
c) plataforma para acomodação dos pés, no caso de bancos posicionados sobre ou junto
às caixas de rodas;
d) protetor de cabeça no banco de encosto baixo e no banco de encosto alto
(preferencialmente incorporado), devendo ter no mínimo revestimento na parte anterior e
posterior;
e) balaústre ou coluna com dispositivo tátil aplicado a cada banco (individual ou duplo);
f) identificação visual na cor amarela (referência Munsell 5Y 8/12 ou similar), aplicada no
mínimo na parte frontal do encosto do banco, no protetor de cabeça e no pega-mão,
contrastando com os demais bancos, de forma a ser facilmente percebida.
Área reservada (box) para cadeira de rodas e cão-guia: No salão de passageiros deve
haver uma área reservada para a acomodação de forma segura de pelo menos uma
cadeira de rodas. A área reservada para cadeira de rodas deve estar localizada próxima e
preferencialmente defronte à porta de embarque/desembarque em nível.
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A cadeira de rodas deve estar disposta em um dos sentidos abaixo e conforme as
soluções técnicas descritas na NBR 14022 relacionados ao sistema de segurança para
pessoa em cadeira de rodas.
a) no sentido longitudinal e em direção à marcha do veículo;
b) no sentido longitudinal e em direção contrária à marcha do veículo.
A área reservada para cada cadeira de rodas deve ser de no mínimo 1 300 mm de
comprimento por 800 mm de largura, sendo no mínimo 1 200 mm para manobra e
acomodação da cadeira e 100 mm decorrente do avanço das rodas em relação ao
alinhamento vertical do guarda-corpo (ver Figura 2.2).
NOTA: As dimensões da cadeira de rodas utilizadas como referência para determinar a
área reservada são 1 000 mm de comprimento por 600 mm de largura (Dimensões em
milímetros).
Figura 2.2: Área reservada para cadeira de rodas

Fonte: ABNT, NBR 15570
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Para efeito de manobras da cadeira de rodas no interior do veículo, deve ser prevista uma
área livre de 1 200 mm por 1 200 mm (ver Figura 2.3) para permitir o giro, deslocamento e
acomodação da cadeira na área reservada (ver Figura 2.4 e Figura 2.5).
Figura 2.3: Área de giro

Fonte: ABNT, NBR 15570

Figura 2.4: Área de manobra quando a Figura 2.5: Área de manobra quando a
área reservada localiza-se em frente à área reservada localiza-se ao lado da
porta de embarque
porta de embarque

Fonte: ABNT, NBR 15570
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Na área reservada deve haver no mínimo um banco individual com assento basculante,
devidamente fixado na parede lateral do veículo, atendendo aos requisitos de resistência,
segurança e conforto, projetado de modo a não interferir na manobrabilidade e no sistema
de travamento da cadeira de rodas.
Excepcionalmente, outras alternativas para a localização do banco basculante na área
reservada podem ser utilizadas, desde que atendam às condições estabelecidas quanto
ao posicionamento da cadeira de rodas já descritas.
A área reservada também pode ser utilizada para acomodação do cão-guia: No caso de
ocupação da área reservada por pessoa com deficiência em cadeira de rodas, o
deficiente visual acompanhado de cão-guia pode ocupar o banco duplo mais próximo a
este local. Para tanto, o espaço abaixo e/ou à frente do assento para acomodação do
cão-guia deve ter um volume mínimo livre composto por dimensões de 700 mm para o
comprimento, 400 mm para a profundidade e 300 mm para altura.
2.2. SISTEMAS
Os sistemas listados a seguir devem ser apresentados de acordo com a NBR 15570.
Cabe observação que para a fabricação de veículos, os parâmetros de produção e de
testes devem obedecer às normas da resolução nº 316 do CONTRAN.
•Estrutura

•Direção

•Suspensão

•Motor

•Transmissão

•Freio

•Articulação

•Dimensões Externas

•Ângulos e Raios de Giro

•Portas

•Saídas de Emergência

•Janelas

•Bancos

•Corredores

•Rampas e Degraus

•Área reservada (Box)

•Posto de Comando

•Para-Brisa

•Ventilação

•Iluminação

•Comunicação Visual

•Espelhos

•Sistema Elétrico

•Proteção contra incêndio

•Reboque

•Acessórios da Carroceria
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Afim de elucidar os itens citados, a Tabela 2.3 apresenta o resumo das características
técnicas por classe de veículo.
Tabela 2.3: Resumo de características técnicas por classe de veículo

Fonte: ABNT, NBR 15570
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Tabela 3.3 (cont.): Resumo de características técnicas por classe de veículo

Fonte: ABNT, NBR 15570
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Tabela 3.3 (cont.): Resumo de características técnicas por classe de veículo

Fonte: ABNT, NBR 15570

Os parâmetros de acessibilidade devem estar em conformidade com a NBR 14022
“Acessibilidade em veículos de características urbanas para o transporte coletivo de
passageiros”
•Ponto de Parada

•Terminal

•Fronteira

•Iluminação

•Comunicação Visual

•Informações Audiovisuais

•Porta

•Assento Preferencial

•Área Reservada (Box)

•Sistema de segurança para a pessoa em cadeira de rodas
Os quesitos para implantação de plataformas devem obedecer à NBR 14646 “Plataforma
elevatória veicular e rampa de acesso veicular para acessibilidade de pessoas com
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deficiência ou mobilidade reduzida, em veículo de transporte de passageiros de
categorias M1, M2 e M3”.
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2.3. EMISSÕES DE POLUENTES
Frente às novas demandas por veículos com baixa emissão de agentes poluentes, e
seguindo uma linha tendencial de políticas, cada vez mais frequentes, voltadas à
preservação do meio ambiente, a frota operante deverá seguir as diretrizes de redução de
emissões regulamentadas pelas portarias contemporâneas de diferentes órgãos, como o
CONAMA, a CETESB, entre outros. No caso deste relatório, foram adotados parâmetros
do IBAMA, que por meio do PROCONVE (Programa de Controle da Poluição do Ar por
Veículos Automotores) estabelece valores limítrofes para emissão de poluentes por
veículos do sistema do transporte coletivo.
Os parâmetros adotados são baseados nos seguintes testes 1:
Ciclo Estacionário Europeu (ESC): Constituído por uma sequência de 13 modos
de operação em condição estacionária. O motor é submetido por um determinado
tempo (4 min em marcha lenta e 2 min para os outros modos) a condições de
carga (tolerância de 2%) e rotação (tolerância de 50 rpm). As emissões são
medidas após estabilização do motor, dentro da tolerância de tempo (20s), e o
cálculo final é ponderado de acordo com o fator de peso de cada modo;
Ciclo de Resposta à Carga (ELR): Constituído por uma sequência de 3 modos de
aceleração em carga, para 3 rotações diferentes, onde a fumaça (opacidade dos
gases de escape) é medida no momento do aumento de carga. O valor final é
ponderado de acordo com o fator peso para cada rotação.
Ciclo Transiente Europeu (ETC): constituído por uma série de 1800 dados de
carga e rotação a uma frequência de 1 Hz, a qual o motor é submetido de forma a
padronizar um perfil de operação. As vazões dos gases poluentes são medidas do
início ao fim do teste, e o valor total acumulado é ponderado ao final em função do
trabalho exercido pelo motor no ciclo total.

1

de Oliveira Costa, 2018.
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Tabela 2.4: Limites de Emissões de Veículos Pesados – Ciclo Diesel com PósTratamento (Ciclo de Testes ESC/ELR).

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

Tabela 2.5: Limites de Emissões Veículos Pesados – Ciclo Diesel Convencional e
Pós-Tratamento (Ciclo de Testes ETC).

Fonte: Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE
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Dada a conformação contemporânea da tecnologia disponível para produção de ônibus,
aliada a situação atual da frota em circulação no município de São Bernardo do Campo,
não será admitida a adoção de veículos com motor inferior à configuração P7,
apresentadas na Tabela 2.4 e Tabela 2.5. Entende-se que a adoção de configuração
inferior a esta seria um retrocesso às políticas ambientais contemporâneas, além de que a
quantidade de veículos com esta classe tecnológica em operação no município (ver
Tabela 2.6) indicam que este quesito é uma meta natural a ser alcançada, pois está
atrelada com o ano de fabricação de veículo.
Tabela 2.6: Frota atual em operação no município de São Bernardo do Campo

Ano
1998
2002
2003
2004
2006
2008
2008
2008
2009
2010
2010
2010
2010
2011
2012
2012
2013
2013
2013
2014
2017
2017

Marca

Modelo

MERCEDES-BENZ
TORINO GV 98
MERCEDES-BENZ
VIALE
MERCEDES-BENZ
VIALE
VOLKSWAGEN
SENIOR GV (VW)
VOLKSWAGEN
TORINO 2006
MERCEDES-BENZ APACHE VIP 2008
MERCEDES-BENZ
VIALE
VOLKSWAGEN
SENIOR GVO
MERCEDES-BENZ
SENIOR 2010
MERCEDES-BENZ
APACHE VIP
MERCEDES-BENZ APACHE VIP 2008
VOLKSWAGEN
APACHE VIP
VOLKSWAGEN
MILLENNIUM III
MERCEDES-BENZ
APACHE VIP
MERCEDES-BENZ
APACHE VIP III
MERCEDES-BENZ
MILLENIUM BRT
MERCEDES-BENZ
MILLENIUM BRT
MERCEDES-BENZ MILLENNIUM BRT
SCANIA
APACHE VIP III
MERCEDES-BENZ
APACHE VIP III
MERCEDES-BENZ APACHE VIP - SC IV S
VOLKSWAGEN
APACHE
Total Geral

Quantidade
24
1
9
1
31
24
22
7
39
9
1
1
1
86
48
8
10
7
10
10
55
20
424

Classe
Tecnológica
P2,P3,P4
P2,P3,P4
P2,P3,P4
P5
P5
P5
P5
P5
P6
P6
P6
P6
P6
P6
P7
P7
P7
P7
P7
P7
P7
P7
-

Fonte: Elaboração Própria, dados ETCSBC e PROCONVE.
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Ressalta-se, porém, que novas tecnologias deverão ser incluídas na frota em operação,
independente do ano horizonte trabalhado na licitação em questão: a produção de
veículos cada vez menos poluentes, aliado às políticas ambientais cada vez mais
restritivas, incidem na necessidade de adequação constante da frota para pleno
atendimento de normas e órgãos competentes.
Um exemplo prático pode ser retirado do Caderno Técnico produzido pela ANTP em
parceria com a Volvo, sob o título “Impactos Ambientais da Substituição dos Ônibus
Urbanos por Veículos Menos Poluentes”, onde indica que a tecnologia adotada pelos
ônibus no Brasil poderá ser mais restritiva em relação à emissão dos poluentes, conforme
segue:
A legislação brasileira segue com uma certa defasagem os padrões da União
Européia. Enquanto o Brasil entrou na fase P7 (Euro 5) em 2012, os europeus
ingressaram em Euro 6 em 2013, com limites muito mais restritivos, especialmente
para o material particulado. Estima-se, a partir de discussões preliminares, que no
Brasil, a P8 (Euro 6) poderá ser eventualmente adotada em 2020.

Para a Concessão do transporte público coletivo de São Bernardo do Campo, com
prévios estudos de viabilidade econômico-financeira e técnica-operacional que deverão
ser iniciados a partir do terceiro ano da Concessão, deverão ser adotadas tecnologias
alternativas ao diesel, com vistas ao atendimento do seguinte cronograma:
a) Adoção de tecnologia alternativa ao diesel em 30% da frota em até 10 anos;
b) Adoção de tecnologia alternativa ao diesel em 50% da frota em até 15 anos;
c) Adoção de tecnologia alternativa ao diesel em 100% da frota em até 25 anos.
Em havendo legislação específica que altere os prazos acima estimados, as partes,
Município e Concessionária, adotarão as providências visando o seu cumprimento,
compartilhando os respectivos riscos econômico-financeiros decorrentes.
A Concessão deverá ser tratada pelas partes, Município e Concessionária, de forma a
buscar regularmente a redução da emissão de poluentes dos veículos vinculados ao
transporte coletivo municipal que, pretende-se, seja o principal modo de transporte
motorizado no Município em médio e longo prazo.
Para tanto, as partes, Município e Concessionária deverão buscar todos os mecanismos
técnicos, políticos, legais, econômicos, de fomento e afins, que possam estabelecer em
médio e longo prazo, uma política regular de redução da emissão de poluentes da frota
vinculada ao transporte coletivo municipal.
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O mesmo deverá ocorrer com os demais elementos de infraestrutura relacionados
diretamente com a operação dos serviços, entre os quais, os terminais, estações e
paradas, visando à adoção de tecnologias ambientalmente corretas.
Ressalte-se que o esforço nesse tema deverá ser conjunto entre as partes, Município e
Concessionária, inclusive no que se refere ao compartilhamento dos riscos e
investimentos decorrentes. Tal esforço deverá ocorrer sempre pautado em prévios
estudos de viabilidade econômico-financeira, visando à manutenção do equilíbrio
econômico da Concessão e à modicidade tarifária.
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2.4. COMBUSTÍVEIS ALTERNATIVOS
Em continuidade ao tema de preservação ambiental, este item tem o objetivo de
complementar as iniciativas relacionadas à adoção de veículos com tecnologia menos
poluentes, apresentando os combustíveis passíveis de utilização nas frotas de ônibus
brasileiras. O material a seguir foi retirado do Volume 15 da série “Cadernos Técnicos” da
ANTP, com o título de “Estudo Comparativo de Tecnologias Veiculares de Tração
Aplicáveis a Ônibus Urbanos” e apresenta, entre demais assuntos, uma lista contendo as
principais tecnologias aplicadas atualmente, conforme citações a seguir:
Diesel
De um modo geral, o diesel é a forma de propulsão predominante nas frotas de
ônibus em todo o mundo. No Brasil e em outros países, a incorporação de novas
tecnologias nos motores diesel dos ônibus deu lugar a uma nova geração de
veículos, mais limpos e silenciosos, contribuindo para uma mudança da imagem
dos velhos ônibus ruidosos e poluentes. As inovações podem ser divididas em três
tecnologias-chaves: a otimização da combustão, o pós-tratamento dos gases de
escape e as tecnologias de injeção eletrônica. As novas tecnologias de otimização
da combustão têm sido eficientes, reduzindo o consumo de combustível, bem
como as emissões poluentes, mediante um adequado controle da entrada do ar.
Biodiesel
O Biodiesel é fabricado através de um processo químico chamado
transesterificação onde a glicerina é separada da gordura ou do óleo vegetal. O
processo gera dois produtos, ésteres (o nome químico do biodiesel) e glicerina
(produto valorizado no mercado de sabões). O biodiesel vem sendo utilizado como
combustível nos motores a diesel em forma de mistura (B5, B20, etc.) ou como
combustível puro (B100). Sua utilização tem crescido significativamente por ser
compatível com a maioria dos motores comercializados atualmente e por
apresentar vantagens ambientais e técnicas, como seu poder detergente, que
mantém limpos os sistemas de condução e injeção do circuito de combustível dos
motores, e a redução da emissão de poluentes, com exceção do NOx. Entretanto,
sua utilização em misturas acima de 20% enfrenta resistências, devido ao
aumento de consumo, o preço mais elevado do combustível e a necessidade de
manutenção mais frequente para evitar a deterioração de alguns componentes do
veículo. No Brasil, a proporção de 6% de biocombustíveis no diesel comum é
obrigatória e em breve passará a 7%. Testes com proporções superiores a esse
valor vêm sendo realizados no Rio de Janeiro (14 veículos – B20). Além disso,
Curitiba já conta com uma frota de 34 veículos operando com combustível B100, e
em São Paulo a SPTrans chegou a operar regularmente 1.200 veículos com B20.
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Etanol
O etanol é um álcool produzido a partir da fermentação dos açúcares ou amidos
existentes nos grãos de beterraba, em cereais como o milho, a cevada ou o trigo,
na cana-de-açúcar, no sorgo (tipo de milho) e em outros cultivos denominados
“energéticos”. Em veículos leves, é amplamente utilizado como mistura de
combustível na gasolina ou em sua forma pura em mais de 35 países,
especialmente nos EUA e Brasil. Sua utilização em ônibus ou outros veículos
pesados, com motor originalmente concebido para o diesel exige a aplicação de
um aditivo na proporção de 5%. O interesse pelos ônibus a etanol tem crescido no
mundo inteiro, contudo, a maioria das experiências europeias, com exceção da
sueca, pode ser classificada mais como experiência-piloto do que de operação
regular. Em Estocolmo, cuja frota conta com mais de 400 veículos movidos a
etanol, este combustível começou a ser incorporado como alternativa ao diesel no
início da década de 1980. Outras cidades suecas têm frotas de ônibus a etanol,
como, por exemplo, Umeå, Gävle, Örnsköldsvik e Falun. Outras experiências
internacionais são mais recentes (entre 2006 e 2008) e foram realizados nas
cidades de Nanyang, Beijing, Sevilha e Bangkok, limitando-se a um ou dois
veículos.
Apesar de o Brasil ser líder mundial em produção de etanol, não são muitos os
testes com ônibus movidos a etanol no país. Curitiba teve uma primeira
experiência entre 1995 e 1998 em uma linha turística, mas não deu
prosseguimento à utilização do combustível. A EMTU/SP realizou testes entre
2008 e 2009, mas a experiência também não resultou em ampliação do uso da
tecnologia. Na frota gerenciada pela SPTrans, encontram-se 60 veículos operando
regularmente. Apesar dos benefícios com a redução da emissão de poluentes e
de requerer poucas adaptações para a sua implantação, o etanol tem diversas
barreiras associadas ao custo operacional da tecnologia, como o elevado preço do
aditivo e o rendimento energético inferior, que leva a um aumento do consumo de
combustível.
Diesel de Cana -de-açúcar
Por meio dos avanços tecnológicos, foi possível o desenvolvimento do diesel de
cana-de-açúcar, tecnologia dominada por um número restrito de países. A
tecnologia foi desenvolvida nos EUA, onde se produz principalmente milho e
outros grãos. No Brasil, o processo consiste na utilização do xarope da cana-deaçúcar e adição de uma levedura que, na fermentação, sintetiza o farneseno
(composto base do diesel de cana). Esse produto tem características semelhantes
ao diesel, porém, apresenta maior lubricidade e não contém enxofre. Assim como
o biodiesel, ele pode ser utilizado em diversas proporções de mistura com o
diesel, podendo chegar à utilização de 100% do combustível. As principais
experiências com o diesel de cana foram realizadas utilizando-se diferentes
proporções e relatam redução da emissão de poluentes sem alterações no
desempenho. Em São Paulo, 160 veículos rodam com 10% de diesel de cana
misturados ao biodiesel e ao diesel comum. Já no Rio de Janeiro, são utilizados
30% dos compostos em 20 ônibus, com a previsão de ampliação para toda a frota
de BRTs e linhas alimentadoras até 2016. Assim como o etanol, o diesel de cana
apresenta custos elevados para a operação, devido à escala da produção.
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Gás Natural
Por ocupar mais volume do que os combustíveis líquidos tradicionais, para ser
utilizado no transporte, o gás natural deve ser comprimido ou liquefeito,
garantindo-se assim o armazenamento, geralmente em cilindros, de uma
quantidade suficiente para oferecer melhor autonomia do veículo, mesmo que
inferior à dos veículos que funcionam com os combustíveis líquidos convencionais.
A ventilação das instalações é um aspecto importante no quesito segurança.
Desta forma, em especial no caso do gás comprimido, todos os mecanismos
devem ser projetados para teste de explosões, e é necessário dispor de sensores
de metano e de um sistema de ventilação, para se evitar que seja alcançada a
concentração mínima de inflamação ou ignição. Outro inconveniente para os
veículos que utilizam gás natural é o tamanho e o peso dos tanques de
combustível. Atualmente, inicia-se a utilização de tanques de materiais compostos,
que diminuem notavelmente o seu peso.
O ônibus a gás natural apresenta redução em todos os tipos de emissões,
incluindo CO2, e é uma tecnologia consolidada e difundida em diversas localidades
da Europa, como Sevilha (156 veículos), Barcelona (411 veículos), Madri (mais de
500 veículos), Viena (217 veículos), Frankfurt (22 veículos), além dos Estados
Unidos, onde as principais iniciativas se concentram em Nova York (mais de 145
veículos recém-renovados) e em algumas cidades da Califórnia (mais de 300
veículos). Outra localidade com grande utilização de ônibus movido a gás natural
é Beijing, que começou a incorporar veículos desta tecnologia em 1999 e hoje
conta com cerca de 4.000 ônibus (20% da frota).
O gás natural veicular (GNV) é apresentado como estratégico para o Brasil, tendose em vista a crescente perspectiva de sua oferta em longo prazo, tanto por
importação, como oriundo de reservas nacionais, ampliadas após as descobertas
na bacia de Santos. Apesar disso, a experiência de introduzir o GNV na frota de
ônibus regular no município de São Paulo não foi bem sucedida no passado,
devido a problemas tecnológicos dos motores que já foram superados. No
entanto, este fato pode aumentar a resistência dos donos de frotas a implantar
esta tecnologia. Recentemente (entre 2011 e 2012), foram encontrados testes em
andamento em Campinas, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, todos utilizando
apenas um veículo como protótipo.
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Trólebus
Alimentado por uma catenária de dois cabos superiores, o trólebus é um veículo
sobre pneus com propulsão elétrica. Nestes veículos, a energia elétrica das linhas
aéreas é capturada por um trólei duplo em forma de duas hastes articuladas
situadas sobre o veículo, exigindo que a haste permaneça em contato com a rede
aérea ao longo de todo seu percurso. Uma das principais vantagens do trólebus é
que ele não consome energia parado. Além disso, é capaz de recuperar parte da
energia gasta e não emite poluentes no âmbito local. Entretanto, tem impacto
visual negativo e alto custo de implantação e manutenção, relativo à rede aérea.
Atualmente, há mais de 300 cidades e áreas metropolitanas no mundo inteiro
onde existem sistemas de trólebus operando regularmente e, na maioria delas, há
muitos anos, já que o trólebus, como meio de transporte urbano, tem sua origem
na Europa Central e nos EUA, no início do século XX. Os países da Europa com
maior número de cidades que operam trólebus são Itália, Suíça, Áustria, República
Checa e Eslováquia. São também observados serviços em algumas cidades da
Alemanha, França, Espanha, Grécia, Bósnia, Sérvia, Romênia, Hungria,
Bielorrússia, Letônia, Estônia e Noruega. O trólebus também é bastante difundido
fora da Europa, estando presente em cidades nos Estados Unidos, Canadá,
México, Venezuela, Equador, Chile, Argentina, Irã, Armênia, Coreia do Norte,
China, Mongólia e Nova Zelândia. Dentre todas as experiências internacionais,
destaca-se a Cidade do México, que conta com 261 km de rede aérea e uma frota
de 340 veículos.
Atualmente, nota-se uma retração do sistema de trólebus no Brasil, principalmente
devido a dificuldades de operação relacionadas à não-conformidade das
condições locais com o ideal do sistema, como é o caso das curvas acentuadas,
más condições da rede por falta de manutenção preventiva e obstrução da
passagem por estacionamento irregular de veículos, que facilitam a desconexão
com os cabos. Além disso, é notória a falta de incentivos para o consumo de
energia elétrica dos trólebus, cujas tarifas são equivalentes às pagas pela
indústria. Ou seja, na hora de pico, quando a frota de ônibus deve estar em plena
operação, é também quando o custo da energia é mais elevado.
O sistema trólebus já foi implantado em 13 cidades brasileiras, e hoje existem
apenas algumas linhas de trólebus na cidade de São Paulo, onde operam desde
1949. A região do Grande ABC também conta com trólebus (Corredor ABD), e em
Santos eles operam desde 1963. Das cidades em que o sistema trólebus foi
extinto, a grande maioria era constituída por capitais estaduais, destacando-se:
Belo Horizonte – MG (1953 a 1969); Niterói – RJ (1953 a 1967); Campos – RJ
(1957 a 1967); Recife – PE (1960 a 2001); Salvador – BA (1958 a 1969); Rio de
Janeiro – RJ (1962 a 1971); Porto Alegre – RS (1963 a 1969) e Fortaleza – CE
(1967 a 1971).
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Bateria
O ônibus movido a propulsão elétrica, que utiliza um motor elétrico e um conjunto
de baterias, é comumente denominado “ônibus elétrico”, apesar de existirem
outros tipos de ônibus com essa característica, como o próprio trólebus descrito
anteriormente. Nos veículos elétricos a baterias, estas são responsáveis pelo
armazenamento de energia a bordo do veículo, sendo recarregadas por conexão
direta à rede elétrica. A fonte originária da energia das baterias depende, portanto,
das alternativas disponíveis de geração de energia elétrica no país ou na cidade
em que está em operação.
Assim como o trólebus, os veículos elétricos apresentam emissão local zero de
poluentes e capacidade de recuperar parte da energia gasta, além de baixo custo
operacional. A baixa autonomia dos veículos e as variações de preço da
eletricidade, como, por exemplo, nas horas de pico, são características
consideradas negativas.
Na maioria dos casos de operação regular, os ônibus elétricos (com baterias)
abrangem pequenas frotas que representam uma proporção reduzida das frotas
de ônibus em operação. Eles operam regularmente em mais de 10 cidades dos
Estados Unidos, destacando-se sua implantação na Califórnia, onde há um
mandato desde 2011para que 15% dos ônibus novos sejam elétricos.
Ônibus elétricos também operam em frotas de transporte público no Canadá
(Quebec, Montreal e Ontario), Colômbia (Bogotá) e Uruguai (Montevidéu). Na
Europa, existe uma diretiva que ordena a compra de ônibus elétricos e,
consequentemente, eles foram introduzidos nas frotas de transporte público de
numerosas cidades da Itália (em mais de 30 cidades, com cerca de 400 ônibus em
operação), França (17 cidades e cerca de 100 ônibus), Alemanha (Frankfurt),
Dinamarca (Copenhague), Holanda e Espanha.
Ônibus elétricos operam também em numerosas cidades da China (Beijing,
Xangai, Shenzhen), Japão, Singapura, Hong Kong e Israel (Tel Aviv). Merece
destaque a cidade de Shenzhen, na China, que iniciou em 2011 um plano para
substituir toda a frota de 10.000 veículos por ônibus elétricos em 5 anos. As
experiências no Brasil são escassas e recentes. Um ônibus articulado está em
testes no Corredor ABD, da EMTU/SP. Além disso, dois diferentes testes vêm
sendo realizados junto à SPTrans, mas ainda se tratam de protótipos em caráter
experimental.
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Híbrido -Elétrico
O termo propulsão híbrida é utilizado para se referir a veículos com mais de uma
fonte de propulsão. O objetivo do desenvolvimento das tecnologias híbridas é
combinar duas fontes de energia, de maneira que as qualidades de cada sistema
sejam utilizadas sob condições de geração variáveis, de tal forma que as
vantagens globais do desenvolvimento do sistema híbrido pesem mais do que o
custo de sua configuração.
O ônibus híbrido diesel-elétrico é o mais difundido e o que combina um motor
elétrico, normalmente alimentado por baterias, com um motor de combustão
interna convencional. Os ônibus híbridos têm, no mercado, preços superiores a
seus equivalentes convencionais (ônibus a diesel), mas, em troca, oferecem uma
importante economia de combustível. A utilização de energia elétrica em parte de
sua operação traz ainda benefícios ambientais, como a redução da emissão de
poluentes, em comparação com o veículo a diesel.
Os ônibus híbrido-elétricos operam regularmente em muitos países do mundo e
em algumas das cidades e áreas metropolitanas mais importantes da América,
Europa e Ásia, onde fazem parte de suas frotas de transporte público. Nova York
é uma das cidades que mais aposta nesta tecnologia. Os primeiros ônibus
híbridos entraram em serviço em 1998 e uma década depois já eram mais de 100
veículos. Hoje, a cidade conta com a maior frota de ônibus híbrido-elétricos (1.675
veículos) do mundo. Além de Nova York, mais de 50 outras cidades norteamericanas possuem veículos híbrido-elétricos em sua frota.
Países europeus também operam regularmente veículos híbridos, como a
Espanha (Madri, Barcelona, Málaga, Zaragoza), França (Paris, Dijon), Alemanha
(Dresden, Munique, Nuremberg), Suécia (Jönköping), Noruega (Trondheim), Itália
(Milão) e Áustria (Viena), com destaque para Londres, com 301 veículos e
previsão para alcançar mais de 1.000 veículos híbridos até 2016. Também operam
regularmente ônibus híbridos em diversas cidades do Canadá (Ontario, Alberta e
Québec), na China (Beijing), no Japão e em Singapura.
Diversos tipos de combustível para motor a combustão são utilizados nos veículos
híbridos do Brasil, sendo o diesel o mais comum entre eles, mas existem
experiências utilizando-se biodiesel (parcial ou totalmente) ou o etanol. Em 2012,
a frota de ônibus híbrido-elétricos da SPTrans era de 100 veículos. O sistema
gerenciado pela EMTU/ SP opera veículos híbrido-elétricos desde 2003.
Inicialmente, eram três veículos: hoje, já são quatorze, sendo que todos operam
no Corredor ABD.
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Hidrogênio
O veículo movido a hidrogênio tem sido testado em dois diferentes arranjos
tecnológicos: células a combustível e motores de combustão interna. Em ambos
os casos, o hidrogênio é combinado com o oxigênio do ar, gerando eletricidade,
no caso das células de combustível, e energia térmica, no caso dos motores
térmicos.
Além de apresentar uma alta densidade energética com relação à quantidade (em
massa) de combustível, o hidrogênio utilizado em ônibus a célula a combustível
pode aumentar o rendimento global do veículo, por não estar limitado a ciclos
termodinâmicos. Outra vantagem é que esta tecnologia não produz emissões
locais, nem CO2, nem poluentes do ar. A opinião geral do setor33 é que devido à
sua maior eficiência, a longo prazo, as células a combustível se sobressairão em
relação aos motores de combustão interna alimentados com hidrogênio.
A viabilidade econômica desses veículos está ligada, sobretudo, ao
desenvolvimento de uma infraestrutura de postos de abastecimento, e também à
melhoria dos sistemas de armazenamento de hidrogênio nos veículos e à redução
dos custos de produção das células a combustível. Em particular, é necessário
diminuir a quantidade de metais preciosos (como platina ou paládio) utilizados
como catalisadores da combinação química do hidrogênio com o oxigênio.
Ainda não existe, em nível mundial, um mercado consolidado de hidrogênio
voltado ao setor de transportes, e o desenvolvimento de ônibus com célula a
combustível está limitado a protótipos. Projetos de demonstração vêm ocorrendo
desde 2003, em diversas cidades, principalmente na Europa, destacando-se
Amsterdã, Barcelona, Berlim, Estocolmo, Hamburgo, Londres, Luxemburgo, Madri,
Paris, Reykjavik e Turim, além de Perth (Austrália) e Beijing (China).

A Tabela 2.7 sintetiza as informações apresentadas sobre os combustíveis e tecnologias
veiculares, suas características principais e dificuldades associadas.
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Tabela 2.7: Características gerais das tecnologias de propulsão estudadas

Fonte: Cadernos Técnicos ANTP – Volume 15
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2.5. DOCUMENTAÇÕES TÉCNICAS2

 Desenhos Técnicos
Deverão ser encaminhados a ETCSBC ou órgão indicado, desenhos (impressos e em
meio eletrônico) listados a seguir, a fim de submetê-los a pré-análise e posterior
aprovação para operação no Sistema de Transporte Coletivo em São Bernardo do
Campo.
a) Planta do veículo com indicação das dimensões de largura e comprimento, dentre
outras, além das vistas laterais, frontal e traseira com a indicação de altura e ângulos de
entrada e saída;
b) Detalhamento da área para passageiros em pé;
c) Arranjo físico do salão de passageiros com a distribuição de bancos, a área reservada
(Box) para cadeira de rodas e cão-guia, a distribuição das portas, o posicionamento de
interruptores, colunas e balaústres, e os cortes transversais e longitudinais (lado esquerdo
e direito);
d) Detalhes com dimensões gerais dos bancos de passageiros (altura, largura,
profundidade, inclinação e espaçamento);
e) Detalhes com dimensões gerais dos equipamentos destinados à acessibilidade
(dispositivos para transposição de fronteira);
f) Detalhes do “Guarda-Corpo” e do sistema de travamento e fixação da cadeira de rodas;
g) Detalhes do posicionamento do posto de cobrança, incluindo a catraca e os anteparos
de fechamento;
h) Detalhes dos locais de posicionamento do validador eletrônico e terminal de recarga;
i) Desenhos relativos à ergonomia do posto de comando;
j) Detalhes dos dutos de ar condicionado, demonstrando posição de difusores fixos e
móveis;

2

Baseado em lista de exigências divulgada pela SPTrans, na licitação iniciada no ano de 2015.
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k) Desenho demonstrando o sistema das travas automáticas de portinholas e alçapões;
l) Indicação do posicionamento das portas USB;
m) Detalhe com a tabela de pesos reais do chassi, da carroceria e do veículo com
passageiros; e
n) Desenhos de Identidade Visual (interna e externa).

 Manuais
Os seguintes documentos, que deverão estar em posse da empresa operadora, deverão
também ser disponibilizados para a ETCSBC (impressos e em meio eletrônico), e sempre
que necessário, deverão ser atualizados.
a) Manuais de manutenção e operação;
b) Programa de manutenção preventiva;
c) Manuais de peças e ferramentas (inclusive especiais);
d) Listagem com descrição e quantidades mínimas de peças sobressalentes;
e) Procedimento detalhado para reboque;
f) Programa de treinamento; e
g) Termo de garantia.

 Ensaios
Deverão ser apresentados os resultados dos ensaios realizados, bem como suas
respectivas metodologias. Devem ser realizados por institutos nacionais idôneos, e
quando for necessário, serão aceitos ensaios de institutos internacionais, que deverão
possuir tradução juramentada, além de respeitar integralmente todas as referências
nacionais.
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Cabe ressaltar que os padrões de segurança devem obedecer às resoluções vigentes do
CONTRAN3, bem como todos os ensaios de resistência no momento de sua fabricação.
a) Desembaçamento do para-brisa;
b) Sistema de ventilação forçada;
c) Sistema de ar condicionado quanto à eficiência e a distribuição homogênea;
d) Iluminação interna;
e) Painéis eletrônicos;
f) Sistema de travamento e fixação da cadeira de rodas e “Guarda-corpo”;
g) Revestimento antiderrapante do piso e dos degraus (abrasividade, inflamabilidade e
propriedades antiderrapantes);
h) Resistência estrutural dos bancos de passageiros e corrimãos;
i) Ruído interno;
j) Temperatura interna e no posto de comando; e
k) Instalação e funcionamento do limitador de velocidades e bloqueio de portas.

 Certificados
Deverão ser apresentados os seguintes certificados:
a) Certificado de Conformidade da carroceria;
b) Certificado de aprovação da configuração do veículo ou motor – CAC;
c) Licença para uso da configuração do veículo ou motor - LCVM ou então,
documentação oficial que libere o fabricante do cumprimento da legislação;
d) Tratamento contra apodrecimento e ação de fungos para o material utilizado no piso
(madeira ou equivalente); e

3

Resolução Nº 316, 08 de maio de 2009
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e) Autorização Específica para os veículos cujas dimensões excedam os limites previstos,
fornecida pela autoridade com circunscrição sobre a via e considerando os limites dessa
via, com validade de um ano, renovada até o sucateamento do veículo, obedecendo aos
parâmetros definidos pelo CONTRAN.

 Vistorias Técnicas
Todo veículo a ser incluído na frota operacional será submetido à vistoria técnica da
SPTrans, com o objetivo de se constatar a conformidade entre suas especificações
técnicas e o produto. A vistoria será complementada por inspeção de itens diretamente
ligados à segurança operacional e ensaios, caso sejam considerados necessários.
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3. TECNOLOGIAS EMBARCADAS
3.1. SUBSISTEMA: UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO – COMPUTADOR
DE BORDO
3.1.1. Introdução
Este item do Anexo III apresenta a especificação da Unidade Central de Processamento –
Computador de Bordo dos equipamentos embarcados nos ônibus. O Computador de
Bordo, que está previsto para equipar todos os ônibus do Sistema Municipal de São
Bernardo do Campo e estabelece os requisitos mínimos que deverão ser atendidos no
projeto e aceitação prévia, instalação, aceitação no campo e colocação em operação dos
computadores de bordo dos ônibus referentes à frota prevista.
Os proponentes deverão considerar que, sem prejuízo dos demais requisitos
estabelecidos neste item da Especificação, em especial, deverá garantir que os
equipamentos ofertados são plenamente adequados às características de instalação
embarcada em veículos, com destaque para os níveis de vibração, e demais condições
do ambiente.
3.1.2. Descrição do fornecimento
O Computador de Bordo será composto por central de processamento, terminal do
motorista e demais interfaces para monitoração e controle dos demais equipamentos
embarcados para controle de arrecadação e de quantidades de passageiros
transportados, de localização automática do veículo, monitoração interna por câmera de
vídeo, wifi interna, além de dispositivos de comunicação para recepção/transmissão de
dados, áudio e vídeo. Essa plataforma única é responsável pelo controle dos
equipamentos, dispositivos e subsistemas de localização e regulação do serviço,
informação ao condutor, informação visual e acústica para os usuários, controle de
alarmes técnicos do veículo, CFTV, comunicações com o CCO, etc.

O fornecimento e instalação dos equipamentos listados a seguir deverão contemplar
todos os materiais, equipamentos e serviços citados neste Capítulo 4 – Condições
Gerais de Fornecimento - para instalação em todos os ônibus previstos na frota.
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1.

VEÍCULOS

1.1

Equipamentos

1.1.1

Computador de Bordo incluindo terminal do motorista, receptor GPS e

peça

1

conjunto

1

equipamentos de comunicação de dados

1.1.2

Sistema de áudio

1.1.3

Painel LED Frontal de Destino - Monocromático

peça

1

1.1.4

Painel LED interno de Próxima Parada – Monocromático

peça

1

1.1.5

Painel LED Lateral de linha/destino - Monocromático

peça

1

1.1.6

Software de controle do computador de bordo

licença

1

1.1.7

Subsistema de Vídeo Embarcado

1.1.7.1 Câmera de vídeo digital (6 por veículo)

peça

6

1.1.7.2 Gravador de imagens embarcado com multiplex para 6 câmeras

peça

1

conjunto

1

conjunto

1

1.2

1.2.1

Serviços

Instalação e testes dos equipamentos embarcados

2.

BILHETAGEM ELETRÔNICA

2.1

Serviços

2.1.1

Integração com Validador e Catraca
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3.1.3. Unidade Central de Processamento - Computador de Bordo
O computador de bordo é o local de centralização de todas as informações e dados
necessários para controlar, coordenar, supervisionar e monitorar todos os equipamentos
embarcados no ônibus, conforme pode ser observado na Figura 1.

Figura 1 – Computador de Bordo e Conexões Previstas para Equipamentos Embarcados

TERMINAL DO MOTORISTA
E BOTÃO DE EMERGÊNCIA

VALIDADOR - BILHETAGEM
ELETRÔNICA

PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO
E DESTINO DA LINHA
(Frente)

PAINEL DE INFORMAÇÃO
DE PARADA (Interno)

ANTENA RECEPTORA GPS
PARA LOCALIZAÇÃO
AUTOMÁTICA DO VEÍCULO

COMUNICAÇÃO MÓVEL
DE DADOS E IMAGEM - GPRS

UCP - UNIDADE CENTRAL DE
PROCESSAMENTO
EMBARCADO

PAINEL DE INFORMAÇÃO DE
ITINERÁRIO (Lateral Externo)

COMUNICAÇÃO SEM-FIO ‘WIRELESS LAN”

“WIFI” PARA PASSAGEIROS
SISTEMA DE CFTV –
CÂMERAS E GRAVADOR

3.1.3.1. CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

As características funcionais do computador de bordo e seus periféricos que estarão
embarcados no ônibus devem atender no mínimo o disposto a seguir.
 Filosofia de Operação
Em condições normais, o computador de bordo estará obtendo periodicamente as
condições operacionais dos equipamentos a ele conectados, reportando qualquer
anomalia ao CCO do Sistema e opcionalmente no visor do terminal do motorista.
Todas as ações de controle serão iniciadas pelo computador de bordo, a partir de
comandos e ajustes introduzidos diretamente pelo operador, pelo CCO, ou préagendados.
Deverá ser responsável por gerenciar, controlar e interagir com todos os equipamentos
embarcados, executar processamento de sub-rotinas e promover a interface entre os
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sistemas de comunicações e todos os equipamentos periféricos, a saber: terminal do
motorista, validador eletrônico, sistemas de sonorização, câmeras, sensores de portas,
painéis de informação externos e internos, contador de passageiros, dados de telemetria
do veículo, tacógrafo eletrônico e hodômetro.
Deverá possuir memória suficiente para armazenar todos os dados obtidos de todos os
equipamentos periféricos, exceto imagens do CFTV, por um período mínimo de 15
(quinze) dias consecutivos.
Deverá ter capacidade de integração com o Sistema de Bilhetagem Eletrônica, através
dos validadores instalados nos veículos da frota do Sistema de Transporte.
Essa integração deverá permitir o acesso às informações de ambos os sistemas, de
forma bilateral, tais como dados de localização geográfica, data, hora, veículo, linha em
operação e demais critérios a serem definidos pelo órgão Gestor. Todas as transmissões
do Computador de Bordo para o validador ou vice-versa deverão ocorrer de forma
automática, sem a intervenção humana, com total e comprovada confiabilidade, sem
prejuízo à qualidade e integridade dos dados.
O computador de bordo deverá ter capacidade para operar em modo isolado, ou
seja, sem a necessidade de se comunicar com um computador central, baseando-se
apenas na programação interna armazenada no início da jornada. Os dados da operação
real deverão ser armazenados no computador e repassados periodicamente ao Centro de
Controle.
Para tanto, o computador de bordo deverá possuir memória de massa sem
dispositivos

mecânicos,

com

capacidade

adequada

para

armazenamento

da

programação, configuração e todas as informações coletadas, para pelo menos 24 horas,
com exceção das imagens. A memória do computador de bordo está prevista para
armazenar todos os programas e dados inerentes à operação da linha e as mensagens a
serem veiculadas (institucionais e publicidade).
Quando da ocorrência de uma anomalia/desvio o Centro de Controle deverá ser
comunicado imediatamente, de forma automática.
 Computador de Bordo e Terminal do Motorista
O computador de bordo deve ser um equipamento desenvolvido especificamente para
uso em sistemas de controle de transporte coletivo público urbano de passageiros e deve
contemplar todas as necessidades dos operadores deste tipo de sistema e as
características intrínsecas necessárias para este tipo de uso.
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As ações que o computador de bordo deve ter habilidade para controlar devem ser as
seguintes:















Controle de painéis de informação e destino da linha;
Controle de monitores de informação de itinerário;
Controle da comunicação móvel de dados com o CCO (GPRS);
Controle da rede sem fio (“wireless LAN”) para comunicação com as garagens e os
terminais;
Conexão com os Validadores de Bilhetagem Eletrônica;
Conexão com o Sistema WiFi de acesso à WEB para passageiros;
Interface com o condutor (motorista) através do terminal do motorista;
Informar o condutor sobre a situação de pontualidade da viagem;
Monitoração da ocupação do veículo;
Registro de eventos;
Monitoração da situação operacional do veículo (‘status”);
Transferência automática de dados de/para o computador de bordo;
Determinação da posição do veículo com base em GPS;
Envio de alarme para o CCO quando um ou mais botões de pânico forem
acionados.

Modo de Funcionamento do Terminal do Motorista
O acesso ao terminal do motorista deverá ser realizado através de senha. Através do
terminal do motorista deverá ser possível:
o
o
o
o

Enviar mensagens texto para o CCO;
Receber mensagens texto do CCO;
Visualização de alarmes/eventos;
Realizar “Login” e “Logout” do condutor e do cobrador.

Em adição, haverá dois botões de pânico, um próximo ao motorista e outro próximo ao
cobrador. Ao ser pressionado qualquer um destes botões, uma mensagem deverá ser
enviada imediatamente ao CCO advertindo os operadores da existência de uma situação
de emergência no veículo.
Gerenciamento de Alarmes e Eventos
Para fins de caracterização desta função, o conceito de evento é associado a qualquer
ocorrência que seja ocasionada pelo operador, devendo ser sinalizada no terminal do
motorista.
Um alarme deverá ser considerado como um evento cuja ocorrência caracterize uma
condição de anormalidade que venha a requerer a atenção especial e/ou ação, imediata
ou não, do operador, devendo ser sinalizada de forma especial, através de sinalização
visual e sonora.
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A ocorrência de qualquer evento definido para gerar alarme deverá ser anunciada ao
operador da seguinte forma:
o Ativação de um sinal sonoro.
o Apresentação de mensagem no visor do terminal do motorista.
o Nas listas, os alarmes deverão ser apresentados na ordem de seu aparecimento,
utilizando-se o conceito de páginas para a apresentação ao operador de todos os
alarmes presentes.
o As mensagens de alarme deverão conter, no mínimo, identificação e descrição do
sinal, estado do alarme, horário da ocorrência e nível de prioridade dos alarmes.
Para fins de dimensionamento, o arquivo de alarmes e eventos deverá ser previsto para
armazenar os 20 últimos ocorridos.

Opções para a Unidade Central de Processamento
O licitante poderá optar por soluções integradas da unidade central de processamento,
utilizando, por exemplo, a infraestrutura de processamento do equipamento Validador da
Bilhetagem Eletrônica para realizar e agregar todas essas funcionalidades, ou outra
solução similar.
O licitante deverá detalhar a solução proposta para a unidade central de processamento
embarcado.
 Dispositivo de Posicionamento do Veículo na Linha
O sistema de posicionamento do veículo na linha deverá ser obtido por intermédio de
equipamento GPS (Global Positioning System) integrado ao Computador de Bordo. O
receptor GPS também deverá sincronizar o relógio do computador de bordo.

 Bilhetagem Eletrônica/Arrecadação
O sistema de controle de passageiros transportados e arrecadação deverá ser realizado
equipamento leitor/validador de bilhetes do tipo MIFARE, sem contato, e a
passagem/leitura do cartão pelo validador libera a catraca do ônibus. Os cartões com
gratuidade são lidos pelo validador e a identidade deverá ser verificada através de
biometria facial. Este recurso deverá ser instalado em todos os veículos da frota de
ônibus que servem as linhas municipais de São Bernardo do Campo.
Estes equipamentos deverão ser integrados à operação do computador de bordo, para
transmissão e recepção de dados e configurações operacionais.
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 Painéis de Informação de Parada e Linha/Destino
Os ônibus serão dotados, no mínimo, de três painéis. Os painéis deverão estar
posicionados estrategicamente em função da informação a ser veiculada para os
usuários:
O painel de informação de parada é exibido para os passageiros embarcados e informa
os nomes de cada parada em que o veículo se encontra e da próxima parada quando em
movimento. Deverá ser instalado em local alto e visível, junto à porta de desembarque.
O painel de informação de linha/destino é exibido para os passageiros que aguardam
para embarcar no ponto de parada, e deverá ser instalado no mostrador frontal superior
do ônibus (“capelinha”) para informar o nome e número da linha, bem como alguma
característica particular do itinerário. Deverá ser possível alterar automaticamente as
mensagens neste painel.
O painel de informação complementar de linha, destino e itinerário deverá ser instalado
na lateral do ônibus junto à porta de embarque. Deverá ser possível alterar
automaticamente as mensagens neste painel.
O controle dos painéis deverá ser realizado pelo Computador de Bordo, de forma
totalmente integrada com a operação da linha, e automaticamente alterado sempre que
houver alguma alteração nas características da linha em operação.
Os painéis deverão utilizar tecnologia a LED e deverão ser compatíveis com a
necessidade de uso e de visualização de cada um deles (ambiente interno, ambiente
externo, luminosidade, vibração, distância de visibilidade, resistência a impactos e
vibrações, grau de proteção IP, etc.). Os painéis são especificados no subsistema Painéis
de Informação ao Usuário.
 Monitoração Interna por Imagens - Câmera IP Digital
A monitoração interna dos ônibus será realizada através de câmera digital IP que deverá
monitorar o local da catraca, o posto do motorista, as portas de embarque e desembarque
e o interior de ônibus através da gravação de imagens. As imagens deverão ser
retransmitidas à Central para o devido armazenamento e análise posterior, através da
rede sem fio na garagem ou nos terminais.
As câmeras deverão estar integradas ao computador de bordo para acionamento das
funções de gravação e transmissão de imagens. Os dispositivos de armazenamento de
imagens serão definidos pelo fornecedor, porém não serão aceitos dispositivos de
armazenamento que contenham partes móveis.
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O sistema e seus componentes devem ser compatíveis com as condições de uso e
ambientais do sistema.
 Monitoração de Embarque/Desembarque por Ponto
O computador de bordo deverá prever entradas adicionais para equipamentos que
possam ser agregados eventualmente ao sistema embarcado, como por exemplo a
monitoração de embarque e desembarque. Nesse caso, todas as portas de entrada e
saída dos ônibus deverão ser dotadas de sensores que identifiquem a movimentação de
usuários entrando e saindo do ônibus, sendo integrados ao computador de bordo. O
dispositivo deverá realizar a contagem da quantidade de passageiros embarcando e
desembarcando em cada ponto de parada de linha, inclusive nos terminais.
O dispositivo de contagem deve identificar automaticamente se a movimentação é de
embarque ou desembarque. O sistema deve permitir até quatro conjuntos de sensores. O
sistema deve ainda estar conectado aos sensores de porta aberta/fechada para diminuir
erros de contagem quando existir passageiros sobre os degraus durante o movimento do
ônibus.
Este recurso opcional é útil para o planejamento e programação dos serviços, e pode ser
implantado parcialmente na frota, de acordo com a necessidade.
 Telemetria
O computador de bordo deverá estar integrado ao CAN Bus, para coletar dados
operacionais e de funcionamento do veículo, para monitorar a condição de desempenho
do ônibus remotamente no CCO, pela Telemetria e detectar os sinais de falha e de
desempenho do veículo, como também do modo de condução do motorista.
Os dados de sinais de falha – tais como sistema de freio, pressão de óleo, temperatura do
líquido de arrefecimento, etc., devem ser descarregados de acordo com a sequência de
registro ou de acordo com definição da periodicidade pelo órgão Gestor.
No mínimo, deverá ser comprovada a integração à UCP dos seguintes sensores que
estiverem disponíveis, em função da tecnologia disponível de acordo com o tipo de
veículo:








Sensores de nível e consumo de combustível;
Sensores de velocidade;
Rotação do motor;
Hodômetro;
Horímetro;
Sensores de temperatura do líquido de arrefecimento do motor;
Sensores de pressão do óleo;
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Sensores de embreagem acionada;
Sensores de abertura de portas;
Sensores de temperatura interna;
Sistema de iluminação;
Pressão dos pneus;
Sensor de limpador de para-brisas;
Sensores de frenagem e aceleração;
Estado do ar condicionado (ligado / desligado);
Estado da ignição (ligado / desligado);
Estado do freio estacionário;
Sensor de carga (peso);
Sensores de coleta de dados do meio ambiente, tais como: temperatura
ambiente, umidade relativa do ar, material particulado, nível de ruído, entre
outros.

 Botão de Emergência
O computador de bordo deverá estar integrado ao Botão de Emergência (Botão de
Pânico), que deve ser instalado próximo ao motorista para fácil acesso de acionamento
em casos de ocorrências com prioridade de alertas diretos ao CCO.
3.1.3.2. Características dos Equipamentos

 Requisitos Mínimos Construtivos do Computador de Bordo
Vibração e Choque:

3g / 15mmpp @ 5 .. 150 Hz
Choque: 25g, 6ms, 1 .. 3 vezes por segundo

Temperatura de Operação:

-5ºC a 60ºC

Umidade Relativa do Ar: até 95%
Unidades de armazenamento:

sem partes mecânicas

 Requisitos Mínimos Construtivos do Terminal do Motorista
Mostrador/Visor:
Dimensões mínima de 6,5" e máxima de 10";
TFT (thin-film transistor) industrial ou padrão equivalente;
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Colorido;
Possuir controle de brilho;
LED backlight com possibilidade de leitura na luz do dia (high bright display);
•
Ser claramente visível e não afetar o comportamento do motorista em operações
de linhas de ônibus noturnas.

Teclado:

Solução A Tela Touch-screen Antirreflexo, resistente a poeira e a
oleosidade corporal, boa visibilidade sob luz solar.
Solução B Teclas: Teclas protegidas contra poeira e água através de
membrana poliéster ou equivalente, “Backlight” nas teclas.

Vibração e Choque:

3g / 15mmpp @ 5 .. 150 Hz
Choque: 25g, 6ms, 1 .. 3 vezes por segundo

Temperatura de Operação:

-5ºC a 60ºC

Umidade Relativa do Ar : até 95%
 Degradação do Sistema
O sistema deverá ter uma configuração tal que permita uma sistemática satisfatória de
níveis de degradação. A empresa fornecedora deverá detalhar a forma e os níveis de
degradação do sistema ofertado.
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3.2.

SUBSISTEMA: CÂMERA DE VÍDEO EMBARCADA

3.2.1. Introdução
Este item do Anexo III apresenta a especificação da do sistema de câmera de vídeo
embarcada que será utilizada para a captura e gravação de imagens internas aos ônibus,
e estabelece os requisitos mínimos que deverão ser atendidos referentes aos
fornecimentos cobertos por esta Especificação.
Os proponentes deverão considerar que, sem prejuízo dos demais requisitos
estabelecidos neste item da Especificação, em especial, deverá garantir que os
equipamentos ofertados são plenamente adequados às características de instalação de
cada tipo de produto e demais condições do ambiente.
3.2.2. Descrição do fornecimento
Cada ônibus será equipado com 6 (seis) câmeras de vídeo conectada ao gravador de
vídeo instalado a bordo, para o registro de imagens internas ao ônibus de maneira
autônoma e independente do computador de bordo.
O fornecimento dos equipamentos deverão contemplar todos os materiais, equipamentos
e serviços citados no Anexo A – Condições Gerais de Fornecimento.
3.2.3. CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS
3.2.3.1.

Filosofia Geral

Na UCP, o sistema de gravação deverá armazenar de forma contínua as imagens de no
mínimo 06 (seis) câmeras, por um período mínimo de 05 (cinco) dias, com taxa mínima de
30 fps (frames por segundo) com garantia de identificação das imagens gravadas por
câmera.
3.2.3.2.

Requisitos Mínimos

As câmeras deverão ser no formato plano e resistente às manipulações, especificas para
uso veicular, encapsuladas em caixa metálica com proteção IP65, antivandalismo,
vedadas para não permitir penetração de poeira e água e resistente a fogo.

Funcionalidades:


Deverá permitir definir eventos para início automático do sistema de gravação;
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Deverá permitir a identificação de um intervalo anterior ao inicio e final do evento
garantindo que o evento não seja suprimido;
Deverá permitir, com utilização de senha de segurança previamente cadastrada, a
descarga das imagens em modo de rede local, Wi-Fi ou por meio de terminal
portátil.
Deverá permitir ser transmitido para a central receptora de alarmes (CCO),
mediante requisição, sempre e quando a rede de comunicações o permita;
Deverá permitir a recepção do vídeo gerado pelas câmeras mediante streamings
com diferentes qualidades e utilizando os protocolos H.264/H.265 ou ONVIF.
Deverá indexar e gravar os frames com longitude/latitude, prefixo do veículo, data
e hora;
Deverá permitir a segmentação do vídeo para recuperar um período arbitrário de
gravação para sua visualização posterior.
Cada bloco de vídeo deverá ser tratado como um arquivo de dados a ser
armazenado de modo que um acesso não autorizado ao dispositivo não permita
recuperar as imagens;
Deverá armazenar as imagens em memória interna embarcados;
Deverá possuir recursos para gerenciamento das descargas, realizando-as por:
o registro de incidentes; transmissão de incidentes através do servidor da
garagem; servidor de arquivos de vídeo para sua descarga via Wi-Fi pelo
servidor de transferência da garagem; e, registro do estado de descarga dos
arquivos.
Deverá possuir buffer circular capaz de armazenar temporalmente os últimos
minutos de vídeo das câmeras sem cifrar, para sua transmissão pelo servidor de
vídeo;
Deverá ser flexível para que, em caso de mudança no modelo de câmeras
instaladas, as configurações no software sejam mínimas, diminuindo o esforço de
configuração. O software deverá ser capaz de detectar automaticamente, na
medida em que os equipamentos o permitam, uma mudança no modelo de
câmera conectada;
Deverá possuir conectores com proteção IP65.

3.2.3.3.











Características das Câmeras

Perfil de resolução mínima 1280x720;
Luminosidade mínima 0,01 lux
Antivandalismo;
Câmera de alto rendimento desenhada para embarque em veículos automotores;
Devem possuir microfones embutidos;
Preparadas para ambiente de baixa luminosidade;
Imagem colorida em alta resolução;
Apresenta homologação para ambientes embarcados em autos, IP65 e outras
para vibração, choque mecânico e temperatura;
Resistente à manipulações, vibrações, pó, umidade e variações de temperatura
nestes veículos; alarme anti-manipulação, scan progressivo, alimentação própria e
estabilizada para as câmeras.
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Tolerância às temperaturas situadas entre (-) 5° a (+) 60°C (graus Celsius) e
umidade relativa do ar até 95%.

3.2.3.4.

Degradação do Sistema

O sistema deverá ter uma configuração tal que permita uma sistemática satisfatória de
níveis de degradação. A empresa fornecedora deverá detalhar a forma e os níveis de
degradação do sistema ofertado.
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3.3.

SUBSISTEMA: AUDIÇÃO PÚBLICA EMBARCADA

3.3.1. INTRODUÇÃO
Este item do Anexo III apresenta a especificação do sistema de áudio embarcado que
será utilizado para anúncio aos passageiros embarcados da próxima parada, mensagens
institucionais e anúncios veiculados, e estabelece os requisitos mínimos que deverão ser
atendidos referentes aos fornecimentos cobertos por esta Especificação.
Os proponentes deverão considerar que, sem prejuízo dos demais requisitos
estabelecidos neste item da Especificação, em especial, deverá garantir que os
equipamentos ofertados são plenamente adequados às características de instalação de
cada tipo de produto e demais condições do ambiente.
3.3.2. Descrição do Fornecimento
Cada ônibus será equipado com um sistema de áudio conectado ao computador de bordo
para permitir o anúncio aos passageiros embarcados da próxima parada, mensagens
institucionais e anúncios veiculados.
O fornecimento dos equipamentos listados a seguir deverão contemplar todos os
materiais, equipamentos e serviços citados neste Capítulo 4 – Condições Gerais de
Fornecimento.

3.3.3. CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS
3.3.3.1.

Filosofia Geral

O sistema de áudio será conectado diretamente ao computador de bordo para informação
automática aos de:




Nome da próxima parada;
Informações institucionais;
Áudio de anúncios veiculados pelo monitor de vídeo.

Toda a informação deverá ser de forma automática de acordo com a programação do
computador de bordo recebida na garagem/terminal, sem a intervenção do motorista ou
do CCO
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3.3.3.2.

Requisitos Mínimos

O sistema deverá ser composto no mínimo por:




Módulo de potência;
Alto-falantes;
Cablagem.

O módulo de potência será responsável pela amplificação do sinal de áudio recebido pelo
computador de bordo para alimentar os alto-falantes do sistema. O módulo de potência
não deverá ter distorção harmônica total (THD) maior que 5%. Também deverá possuir
ajuste e memorização da intensidade sonora (“volume”) para permitir um maior conforto
na operação do sistema de áudio.
Os alto-falantes deverão ser embutidos, preferencialmente no teto dos ônibus, de forma a
distribuir o som uniformemente em seu interior. A proponente deverá detalhar o número
de alto-falantes, potência máxima de cada alto-falante e potência máxima do módulo de
potência.
O software no computador de bordo deverá permitir o ajuste do timbre (agudos e graves,
ou por “equalização gráfica”).
3.3.3.3.

Degradação do Sistema

O sistema deverá ter uma configuração tal que permita uma sistemática satisfatória de
níveis de degradação. A empresa fornecedora deverá detalhar, a forma e os níveis de
degradação do sistema ofertado.
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3.4.

SUBSISTEMA: WIFI PARA PASSAGEIROS EMBARCADOS

3.4.1. INTRODUÇÃO
Este item do Anexo III apresenta a especificação do sistema de rede WiFi que será
disponibilizado no interior dos ônibus, para acesso gratuito à Internet, e estabelece os
requisitos mínimos que deverão ser atendidos referentes aos fornecimentos cobertos por
esta Especificação.
Os proponentes deverão considerar que, sem prejuízo dos demais requisitos
estabelecidos neste item da Especificação, em especial, deverá garantir que os
equipamentos ofertados são plenamente adequados às características de instalação de
cada tipo de produto e demais condições do ambiente.
3.4.2. Descrição do Fornecimento
Cada ônibus será equipado com um sistema de rede WiFpara permitir o acesso gratuito à
Internet.
O fornecimento dos equipamentos deverão contemplar todos os materiais, equipamentos
e serviços citados no neste Capítulo 4 – Condições Gerais de Fornecimento.
3.4.3. CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS










Deverá disponibilizar o sinal de Internet para acesso simultâneo de 30 usuários
(com conexão 3G) ou 50 usuários (com conexão 4G), com garantia de 256 Kbps
por usuário. O tipo de veiculo determinará a quantidade de roteadores necessários
a ser definido pelo Órgão Gestor posteriormente.
Deverá ser compatível com os principais sistemas operacionais (iOS, Android e,
opcionalmente, Windows) para utilização
através
de
celulares, tablets
e notebooks; e com os padrões Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac.
Deverá possuir roteador de alta sensibilidade e alcance, homologado pela
ANATEL, compatível com todas as redes de dados móveis disponíveis na Cidade
de São Bernardo do Campo, sendo independente do modem de transmissão
dos dados da UCP.
O sistema deverá permitir através de contrato de prestação de serviços a ser
proposto pelas operadoras delegatórias responsáveis pela instalação e aprovado
pelo Órgão Gestor, que o usuário tenha que concordar com os termos definidos
para utilização do serviço gratuito de internet dentro dos veículos.
Deverá possuir recursos para utilização do conceito Vídeo on Demand (Vod) com
conteúdos disponíveis no veiculo para acesso onde não houver sinal de Internet
móvel.
Os conteúdos (Vod) offline poderão ser publicitários, informativos, de
entretenimentos, esportivos e institucionais, e deverão ser aprovados previamente
pelo Órgão Gestor;
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Deverá ser permitido que os conteúdos sejam atualizados automaticamente ao
longo das viagens.
Os conteúdos poderão ser veiculados em toda a frota, por áreas, por cercas
eletrônicas, por rotas, por linha, por grupo de linhas, por subsistema de operação,
por lote de serviço, por terminal e por veículo específico.
Deverá permitir o gerenciamento do serviço de Internet gratuita, contabilizando
quantidades de acessos, tempo de conexão, websites visitados, garantindo a
rastreabilidade e atendendo exigências do Marco Civil da Internet etc.
Deverá permitir a restrição de acesso a conteúdos indevidos, de acordo com
listagem a ser definida e aprovada pelo Órgão Gestor. Capacidade de atualização
remota do sistema operacional e arquivos de configuração utilizados no
equipamento via interfaces ethernet ou serial (terminal assíncrono);
Luzes indicadoras, de status da alimentação elétrica, do rádio e da porta RJ-45.
Transferência e armazenamento de mídia off-line, devendo haver mecanismos
para receber, organizar e armazenar os arquivos de mídia.
Operar simultaneamente nos padrões 802.11a/b/g/n/ac, através de rádios
independentes (Dual Radio AP), com tecnologia MIMO.
Atender os padrões IEEE 802.11b/g/n na faixa de 2.4GHz e 802.11a/n/ac na
faixa de 5GHz simultaneamente, com configuração via software e capacidade de
análise espectral.
Implementar cliente DHCP, para configuração automática de rede.
Detectar, classificar e mitigar automaticamente interferências “não Wi-Fi”, tais
como Bluetooth, telefones sem fio, câmeras de vídeo sem fio, e outros.
Controlar o desligamento do RF para quando o ônibus estiver fora de operação
ou dentro da garagem.
Entrada para a inserção de SIM-Card.
Deverá ser integrado à UCP respeitando as regras para ON/OFF do Wi-Fi,
estabelecidas pelo Órgão Gestor.
Geração e assinatura (através de criptograma a ser definido pelo Órgão Gestor)
dos logs do serviço Wi-Fi.
Realizar a filtragem da navegação de acordo com as políticas do Órgão Gestor.
Realizar a detecção, proteção e registro dos eventos de invasão e violação do
Acesso.

3.4.3.1.

Características do Equipamento Access Point

Proteção




Deverá possuir a robustez necessária para a operação veicular, IP54, incluindo
proteção:
 Eletromagnética, para que ele não interfira nem receba interferência dos demais
campos eletromagnéticos de dispositivos próximos, o que inclui aparelhos
celulares;
 Temperatura, para que ele suporte as variações climáticas;
 Vibração, para que ele suporte as severas condições de vibração do motor,
das características geográficas das vias públicas e suas condições de
pavimentação que provocam trepidação e solavancos (buracos, ondulações,
diferentes revestimentos, etc.).
Variação de tensão e corrente, principalmente da partida do motor do ônibus.
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Tensão de Alimentação



Tensão nominal do equipamento deve ser de 24VCC, com tolerância de 9VCC a
36VCC;
Ser protegidos com dispositivos que garantam a integridade do sistema no caso
de variações de tensão abaixo ou acima dos limites de operação acima
especificados.

Interfaces / Portas


Uma porta RJ45, para conexões de serviço (configuração, atualização e
manutenção);
 Interligação cabeada entre os componentes embarcados (Access Point, modem
3G/4G, CPU etc) da solução.
 Conectar-se logicamente ao Controlador Wi-Fi inclusive via roteamento da
camada de rede OSI, através de rede pública ou privada;
 Permitir habilitar e desabilitar a divulgação do SSID, com proteção contra ataques
de autenticação no SSID.
3.4.3.2.

Características da Controladora

Controladora é o ponto central para controle e administração dos diversos Access Point
instalados na frota, facilitando configuração e administração remota, com as seguintes
funcionalidades:










Capacidade de gerenciar simultaneamente todos os Pontos de Acesso Wi-Fi
instalados nos veículos atendidos pela operadora, considerando os acréscimos
ao longo da prestação do serviço.
Capacidade de gerenciar o acesso simultâneo de usuários em quantidade
equivalente ao especificado acima, por Access Point.
Possibilitar, em conjunto com os pontos de acesso, analisar, exibir relatórios,
bloquear e definir o uso de banda das aplicações através de análise de pacotes.
Possuir recursos instalados e licenciados para requisições Radius em servidores
externos centralizados, de maneira que possa ser usado o Radius a ser
apresentado pelo Órgão Gestor.
Implementar mecanismo de autenticação através de portal Web ou através de
aplicativo especifico para os usuários de acordo com o Marco Civil de Internet.
Exibir para os usuários, no momento da autenticação, os Termos de Uso do
Serviço Wi-Fi Embarcado.
Os Termos de Uso deverão ser previamente aprovados pelo Órgão Gestor.
Permitir a utilização de portal Web para autenticação dos usuários, externo a
controladora (conceito ‘Captive Portal’) ou via aplicativo especifico.
Implementar listas de controle de acesso (ACL) baseadas em protocolos e
endereços MAC.
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3.4.3.3.

Plataforma de Gerenciamento

A plataforma de gerenciamento de utilização da rede WiFi deve ter as seguintes
funcionalidades mínimas:















Localização e Access Point conectados, exibindo-os sobrepostos ao mapa
geográfico com informações sobre o veículo e linha, etc.
Monitoramento da operação das Controladoras, Access Point, Switches e
Roteadores.
Administrar a atualização de software, de modo centralizado, dos Controladores e
Access Point.
Relatório das aplicações mais utilizadas no ambiente (Ex: whatsapp, navegação,
entre outros) e também dos usuários utilizando estas aplicações, por Access Point,
veículo, linha, região, ou outras classificações que vierem a ser definidas.
Visualização rápida de eventuais falhas de cobertura 3G/4G, alarmes e estatísticas
de utilização, com georreferenciamento, para fácil e rápido monitoramento e
resolução de problemas.
Suporte a criação e aplicação de políticas, qualidade de serviço (QoS) e política
de segurança.
Possibilitar troubleshooting de clientes com dificuldade de se conectarem à rede
wireless.
Exibir informações dos dispositivos e componentes instalados, como fabricante,
modelo, número de série, versão de hardware e software e outras que sejam
disponibilizadas pelo equipamento gerenciado.
Gerar e manter o histórico dos arquivos de configuração dos dispositivos.
Exibir estatísticas de desempenho baseadas no histórico dos Controladores (AC's)
e Access Point gerenciados.
Administração das configurações e parâmetros de operação de todos os
dispositivos e serviços.
Integração com as plataformas de gerenciamento dos outros operadores.
Administração da política de filtragem de conteúdo, e geração de relatórios dos
acessos bloqueados.
Garantir o acesso do Órgão Gestor a todos os dados e funcionalidades relevantes
ao seu papel de reguladora e fiscalizadora do serviço, liberando e encaminhando
conforme solicitado, no formato apropriado.

Normas
Certificação pela ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações.
3.4.3.4.

Degradação do Sistema

O sistema deverá ter uma configuração tal que permita uma sistemática satisfatória de
níveis de degradação. A empresa fornecedora deverá detalhar, a forma e os níveis de
degradação do sistema ofertado.
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3.5.

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

3.5.1. REQUISITOS DE FUNCIONAMENTO
3.5.1.1.

Vida Útil do Equipamento

Os equipamentos integrantes do fornecimento deverão atender a uma utilização
contínua do sistema por um prazo não inferior a 5 anos, até o início do rápido
incremento da taxa de falhas devido ao envelhecimento dos componentes e
demais partes.
Durante esse período, o proponente deverá garantir o fornecimento de partes e
peças sobressalentes funcional e mecanicamente compatíveis com o fornecimento
original.
3.5.2. TESTES DE ACEITAÇÃO
3.5.2.1.

Especificação dos Testes de Aceitação

Cada equipamento será submetido às seguintes etapas de testes de aceitação:







3.5.2.2.

Teste do equipamento isoladamente, submetido às condições reais de
operação;
Teste do equipamento integrado ao conjunto que executa uma função bem
definida, dentro de cada módulo ou subsistema constituinte do sistema ,
submetido às condições reais de operação;
Teste de integração dos conjuntos aos respectivos módulos ou subsistemas do
sistema , em condições reais de operação;
Testes dos módulos e dos subsistemas do sistema , em condições reais de
operação;
Testes de integração de todos os módulos e subsistemas do sistema , em
condições simuladas;
Testes de integração de todos os módulos e subsistemas do sistema , em
condições reais de operação.

Documentação Sujeita à Aprovação Prévia

 Procedimentos do Teste
A Contratada deverá apresentar os métodos e procedimentos de teste. O
documento deverá descrever os ensaios que serão realizados no teste de
aceitação. Deverá conter, como mínimo, os seguintes tópicos:
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Objetivos do teste de aceitação.
Locais e datas de realização.
Valores e características garantidos a serem comprovados.
Relação de instrumentos e acessórios utilizados.
Montagem para teste, indicando todos os recursos necessários e
configurações.
Condições de início dos ensaios.
Procedimentos dos ensaios, passo a passo, de forma detalhada e inequívoca e
resultados esperados.
Programação executiva, com sequencia de ensaios, objetivo de cada ensaio,
critérios da avaliação, normas pertinentes e demais informações.

 Condições para Execução dos Testes de Aceitação

Os testes para cada etapa deverão ser executados primeiramente pela Contratada.
Quando a Contratada julgar que o procedimento de teste será executado sem
falhas, solicitará sua execução oficial.
A execução oficial dos testes pela Contratada deverá ser testemunhada pela
Contratante.
A Contratante analisará todos os registros após a eliminação das falhas
encontradas.
A descoberta, em qualquer tempo, de falhas concernentes a testes que foram
aprovados causam sua invalidação. Neste caso, a Contratada deverá estudar as
causas que originaram as falhas e deverá modificar o procedimento de teste para
levá-las em conta.

3.5.2.3.

Conteúdo dos Testes de Aceitação

 Teste de Aceitação Individual
O objetivo do teste de aceitação individual é de verificar se a unidade corresponde
tecnicamente ao requisitado e está apta a realizar suas funções, não apresentando
defeitos ou vícios capazes de originar falhas.
Deverão ser incluídos os seguintes aspectos nos testes de aceitação individual:






Inspeção visual.
Verificação de dimensões físicas e disposições dos componentes.
Verificação dos tipos de materiais e processos empregados.
Verificação das características construtivas, ajustes e tolerâncias.
Verificação dos estados de conservação e detalhes de montagem, ligações de
aterramento, conexões, fiação, identificações e facilidades de manutenção.

65







Ensaios de alimentação.
Ensaios das demais características técnicas específicas ao tipo de item em
teste.
Verificação das características elétricas, valores, tolerâncias e estabilidades.
Ensaios de funcionamento completo, incluindo todas as funções documentadas.
Ensaios de configuração e programação em todas as situações pertinentes ao
fornecimento.

 Teste de Aceitação em Campo – Aceitação Provisória
Verificação completa da instalação e de toda a cablagem interna ao sistema, de
alimentação, de interface com os equipamentos, aterramento, etc. em acordo com
as normas e padrões específicos para cada tipo de ligação.
Verificação dos estados de conservação de todos os equipamentos e módulos.
Verificação completa de calibrações, ajustes e tolerâncias em todos os pontos e
sinais pertinentes. Nesta etapa também serão realizados os ajustes que somente
possam se dar com o sistema integrado ao processo.
Verificação funcional de todas as comunicações internas e externas do sistema.
Verificação completa de todos os modos de operação bem como interações
homem-máquina.
Verificação completa de todas as funcionalidades do sistema para a detecção de
falhas e reconfiguração automática.
Com o término bem sucedido dos testes e fornecimento de todos os documentos
em suas versões definitivas, encerra-se o teste de aceitação em campo e a
Aceitação Provisória do Sistema.
Antes da liberação para as etapas seguintes do fornecimento, o fornecedor deverá
emitir um Atestado garantindo que o sistema fornecido foi ajustado, inspecionado e
testado, acompanhado de toda a documentação gerada durante os testes,
inclusive os registros das manutenções efetuadas nos componentes do sistema.
 Avaliação de Confiabilidade e Desempenho / Aceitação Definitiva
O teste englobará os seguintes aspectos do fornecimento:


Levantamento e comprovação do atendimento de todos os índices de
confiabilidade contratuais: tempos médios para falhar, tempos médios de reparo
e índices de eficácia.

Verificação se os programas de autodiagnose e reconfiguração, os
procedimentos de manutenção e os manuais de operação e manutenção
mostram-se adequados e completos.
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Verificação se as taxas de ocupação, velocidades de comunicação,
capacidades e tempos de resposta do sistema de comunicação mantémse em acordo com os valores estabelecidos.
Verificação da estabilidade dos programas e do sistema nas condições
de operação.

Durante a fase de avaliação de confiabilidade, serão levantados os índices de
confiabilidade reais e comparados com os índices contratuais. O resultado do teste
será a qualificação dos índices de eficácia operacionais e dos respectivos itens,
isto é, os itens serão aprovados ou rejeitados.
Para isto, a ÓRGÃO GESTOR juntamente com o fornecedor registrarão em detalhe
todas as falhas e defeitos ocorridos ao longo deste período, bem como as ações
corretivas necessárias.
A Avaliação de Confiabilidade deverá ser realizada em dois momentos: 6 (seis)
meses após a Aceitação Provisória e 12 (doze) meses após a Aceitação Provisória
quando deverá ser realizada a Aceitação Definitiva.
Serão considerados períodos de indisponibilidade de funções, os prazos de
permanência de qualquer falha que impeça ao operador a realização ou
acompanhamento da função.
Serão considerados períodos de indisponibilidade de módulos funcionais, os
prazos de permanência de qualquer falha que os torne inoperantes no sistema.
A contabilização de duração dos testes será suspensa, em casos de atrasos nos
procedimentos de manutenção corretiva, não imputáveis ao fornecedor,
paralisação do processo não devida ao fornecimento, tempo de chegada ao local e
tempo de disponibilização dos equipamentos para reparo.
No término da avaliação de confiabilidade e desempenho e após o completo
fornecimento do sistema e dos serviços associados e solução de todos os
problemas, a ÓRGÃO GESTOR formalizará a entrega definitiva do sistema
emitindo o Certificado de Aceitação Definitiva. Com a emissão deste certificado,
são liberadas todas as cauções e fianças pendentes, sem prejuízo das obrigações
legais e contratuais assumidas, como a garantia de fornecimentos futuros de
serviços de manutenção e de itens sobressalentes.
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3.5.3. MANUTENÇÃO
3.5.3.1.

Abrangência da Manutenção

A Contratada deverá executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva em todos
os equipamentos e partes do sistema, incluindo central de controle , terminais de ônibus,
garagens e equipamentos embarcados , desde o início da implantação até o término do
Contrato.
3.5.3.2.

Responsabilidade do Fornecimento de Sobressalentes

Para a execução dos serviços de manutenção, a Contratada deverá utilizar materiais,
cabos, peças, placas, módulos, ferramentas e equipamentos necessários de sua
propriedade, sem nenhum custo adicional à Contratante.
A Contratante não disporá de módulos e partes sobressalentes, porém os mesmos devem
ser cotados em separado para substituição de módulos e partes defeituosos
irrecuperáveis danificados por agentes ou eventos externos (acidentes de trânsito,
vandalismo, abalroamentos, descargas de alta tensão da rede de energia elétrica, furtos,
enchentes, exposição de equipamentos a condições fora de seus limites de operação,
operação ou manutenção realizada por pessoal não autorizado, etc), ou pelo fim de vida
útil.
3.5.3.3.

Apresentação e Supervisão

O trabalho de manutenção deverá ser programado através de quadro de horário de
funcionários, obedecendo às disposições da Consolidação das Leis Trabalhistas e rotas
de serviço previamente estabelecidas com a fiscalização da Contratante.
Além dos equipamentos e vestimentas exigidas por Lei e Normas de Segurança, os
funcionários deverão apresentar-se uniformizados e portar crachás de identificação em
local visível do uniforme.
As viaturas das equipes de manutenção deverão trazer em suas portas adesivos de
identificação da Contratante e dístico de identificação com o nome da Contratada. As
viaturas deverão possuir seguro total e todos os equipamentos obrigatórios em perfeito
funcionamento, sujeito à vistoria, a qualquer tempo, pela Contratante.
Todas as atividades de manutenção deverão ser coordenadas e supervisionadas por um
engenheiro supervisor, com experiência mínima de 2 anos de atuação na área,
comprovada em Carteira de Trabalho.

68

3.5.3.4.

Atendimento

O tempo de atendimento se inicia a partir do momento da disponibilização do
equipamento defeituoso para manutenção, após comunicado por parte da Contratante, e
se encerra com a chegada da equipe de manutenção ao local.
Para falhas críticas, isto é, falhas que comprometam a supervisão e controle em tempo
real do sistema, isto é, falhas na central de controle, o tempo de atendimento não deverá
ser superior a 2 horas.
Para falhas não críticas, isto é, falhas que não comprometam a supervisão e controle do
sistema, tais como falhas nos painéis de mensagens variáveis (displays), falhas de
equipamentos embarcados, etc, o tempo de atendimento não deverá ser superior a 24
horas.
3.5.4. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
3.5.4.1.

Requisitos Gerais

Os seguintes documentos deverão ser entregues pela Contratada:
 Vista externa e interna de cada equipamento visando mostrar a localização dos
diversos componentes e dispositivos do equipamento, bem como indicar suas
dimensões internas e externas;
 Desenhos e procedimentos para montagens e desmontagens, visando a montagem
dos equipamentos e indicando todos os elementos e cuidados necessários;
 Diagramas de fiação e de conexão, sendo constituídos de esquemas e também de
perspectiva de fiação. Deverão ter correspondência, tornando fácil a identificação.
Quando se tratar de cabos em forma de “chicote” ou cabos de longa distância, os
desenhos devem representar os detalhes construtivos;
 Manual de Operação, incluindo explicação detalhada das funções de cada módulo,
explicitando a finalidade de cada comando e sinalização dos mesmos. Deverão ser
descritos os cuidados que deverão ser tomados pelos operadores no sentido de otimizar
a utilização do equipamento, minimizar a probabilidade de danos e maximizar a vida útil
do mesmo;
 Manual de manutenção preventiva, relacionando todos os testes, medidas,
calibrações, inspeções, etc que devem ser realizados, indicando também a periodicidade
recomendável para execução dos mesmos;
 Manual de manutenção corretiva, relacionando os defeitos mais prováveis, modo de
caracterizá-los e eliminá-los. Deverá incluir uma metodologia que indique através de
observações, medida ou deduções, qual ou quais módulos estão defeituosos. Deverão
ser detalhadas as operações necessárias à substituição de cada módulo, as ferramentas
necessárias, etc;
 Cadastro de dutos construídos;
 Especificação técnica definitiva do sistema ;
 Projetos executivos das instalações dos painéis;
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 Todas as revisões “as built” e modificações efetuadas durante a implantação;
 Outros documentos exigidos e citados ao longo das Especificações Técnicas.
3.5.4.2.

Apresentação dos Documentos Técnicos

Todos os documentos descritos deverão ser encaminhados em três cópias, das quais pelo
menos uma deverá ser reprodutível, ou seja, original impresso dos textos e desenhos em
vegetal ou poliéster.
Além disso, deverá ser encaminhada uma cópia em arquivo eletrônico para todos
os projetos e documentos em forma de texto ou desenhos, com a devida
identificação.
Os desenhos e esquemas serão executados em um dos formatos normalizados
conforme NB-08 da ABNT, respeitando as medidas de margem: A0, A1, A2, A3 ou
A4.
Os textos deverão ser apresentados no formato normalizado A4, conforme NB-08
da ABNT.
Todos os documentos referidos deverão ser apresentados no idioma Português.
No entanto, serão aceitos nos idiomas Inglês ou Espanhol, nos seguintes casos:






Listagens de programas de computadores;
Legendas de desenhos mecânicos que poderão ser mantidos no idioma
original, mas acompanhadas de traduções em Português;
Documentação do “software”;
Catálogos de equipamentos;
Normas estrangeiras (no idioma original).

3.5.5. TREINAMENTO
3.5.5.1.

Requisitos Gerais do Treinamento

O treinamento a ser fornecido para a ÓRGÃO GESTOR deverá cobrir a totalidade
do fornecimento, com nível de detalhamento adequado, nos diversos aspectos
abordados, quais sejam, operação, manutenção e configuração.
Os programas aqui determinados são considerados mínimos. O proponente poderá
incluir itens adicionais, caso a tecnologia ofertada ou as condições que definem o
fornecimento apontem a necessidade de complementações, sem perder de vista
os dois objetivos principais do treinamento:


Capacitar a equipe para que, quando a ÓRGÃO GESTOR receber o sistema,
fique totalmente capacitada a desempenhar suas funções de operação,
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manutenção, configuração e treinamento interno, sem dependência do
fornecedor e com abrangência total.
Capacitar a equipe para que, ao longo do fornecimento, desempenhe suas
funções de acompanhamento, supervisão, fiscalização e aceitação de forma
segura e eficiente e eficaz.

O fornecedor deverá permitir a visita da equipe de treinandos, devidamente
acompanhada, aos locais de fabricação, armazenamento, embalagem, expedição,
recebimento, controle de qualidade e demais áreas operacionais da empresa a
título de acompanhar o sistema produtivo e os métodos de garantia da qualidade
existentes.
O fornecedor deverá enviar para aprovação, no início do fornecimento, o programa
completo dos cursos de treinamento a serem ministrados.
O fornecedor deverá enviar para aprovação, com antecedência mínima de 60 dias
antes da data prevista para o início de cada curso, a documentação do mesmo,
cabendo à ÓRGÃO GESTOR o prazo de 30 dias para sua análise. A realização
dos cursos está condicionada à aprovação desta documentação.
Quando da realização de qualquer curso, todos os documentos já emitidos pelo
fornecedor, bem como os manuais dos equipamentos deverão estar disponíveis
para a consulta da equipe.
Todos os cursos expositivos deverão ser devidamente apostilados. As apostilas
deverão sempre que possível, serem compostas por partes ou pela totalidade dos
próprios documentos do fornecimento, tais como manuais, desenhos de projeto,
documentos originais dos subfornecimentos, etc.
Cada participante do ÓRGÃO GESTOR nos cursos deverá receber do fornecedor,
ao início do curso, um conjunto completo de toda a documentação.
Os instrutores deverão possuir capacitação técnica comprovada nos temas letivos,
deverão pertencer ao quadro de profissionais do fornecedor ou de seus
subfornecedores alocados no fornecimento (à exceção dos cursos em linguagens
de programação que poderão ser ministrados por instrutores contratados) e
deverão ter experiência didática anterior.
Os cursos deverão ser ministrados na língua portuguesa, e, em caso de instrutores
de língua estrangeira, os cursos deverão ter recurso de tradução simultânea.
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3.5.5.2.

Programas dos Cursos

Este documento, sujeito à aprovação do ÓRGÃO GESTOR, deverá descrever
individualmente o curso a ser realizado. Deverá conter, como mínimo, as seguintes
informações:











3.5.5.3.

Objetivos do curso.
Locais e datas de realização.
Cargas horárias da parte teórica e prática.
Conteúdo abrangido pelos cursos.
Experimentos práticos que serão realizados.
Programação executiva, com sequencia cronológica e duração dos tópicos
abordados, objetivos de cada tópico, critérios de avaliação do aproveitamento,
etc.
Recursos didáticos empregados.
Relação de documentos de suporte que serão utilizados.
Nomes e currículos dos instrutores.

Descrição do Treinamento

 Treinamento Preparatório
Este curso, de natureza gerencial corresponde à familiarização básica com o
fornecimento e com os aspectos contratuais que o delineiam.
Objetivo: Apresentar aos participantes os aspectos gerais da tecnologia empregada e a
organização e funcionamento geral do sistema.
Época de realização: Imediatamente após a assinatura do Contrato.
Alunos participantes: Pessoal de gerenciamento do projeto, engenharia, operação e
manutenção, envolvido com a implantação ou utilização do sistema.
Local de execução: Instalações do fornecedor. Apresentação em equipamentos
similares aos fornecidos.
Conteúdo programático: Informações gerenciais (apresentação da empresa fornecedora
e de seus subfornecedores; descrição da abrangência do fornecimento; descrição das
etapas do fornecimento; cronograma do fornecimento; apresentação da equipe
participante; apresentação da experiência do fornecedor em sistemas semelhantes;
apresentação do controle de qualidade e do sistema de garantia da qualidade).
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Aplicação (principais objetivos do projeto; relação dos postos operacionais e suas
responsabilidades; funções implementadas; modos de operação do sistema; metodologia
de manutenção e de configuração; descrição dos testes de aceitação do sistema).
Hardware (breve histórico da tecnologia a ser empregada; características técnicas gerais;
configuração básica em diagramas em blocos dos equipamentos, módulos, meios de
comunicação, interfaces, etc.; índices de desempenho e de confiabilidade esperados;
descrição dos recursos de comunicação e protocolos utilizados; delimitação das
capacidades mínimas e máximas de cada equipamento).
Software (apresentação das tecnologias empregadas; características técnicas principais
do sistema operacional; descrição básica das linguagens de programação e de
configuração utilizadas; descrição dos recursos de desenvolvimento, depuração e
simulação; descrição dos modelos para projeto, configuração e gerenciamento da base
de dados; linguagem interna de acesso à base de dados, linguagem de interface com o
usuário e demais interfaces dos pacotes aplicativos; funções operacionais a serem
desenvolvidas; descrição dos modelos operacionais).

 Curso de Operação
Este curso, de natureza técnica, corresponde ao treinamento da equipe de operação do
ÓRGÃO GESTOR.
Objetivo: Apresentar à equipe que efetivamente irá operar o sistema, todos os seus
recursos e os procedimentos previstos de operação. Acompanhar a equipe em uma fase
inicial de operação para capacitá-la diante de situações reais.
Época de realização: Parte expositiva: após a instalação completa do sistema no campo
e antes do início do teste de aceitação em campo.
Operação assistida: ao término da fase de ensaios do teste de aceitação em campo.
Coincide e sobrepõe-se com a última fase do teste de aceitação em campo.
Local de execução: Nas instalações do ÓRGÃO GESTOR, em campo, utilizando, para a
parte prática, o próprio sistema instalado e a documentação que o acompanha.
Conteúdo programático: Sistema de controle (breve histórico da tecnologia empregada;
características técnicas gerais do sistema; descrição da configuração com enfoque nos
principais recursos e funções do sistema relacionadas com as partes mais significativas
do processo; diagramas em blocos dos equipamentos, módulos, meios de comunicação e
interfaces; descrição básica do funcionamento de todo o hardware ao nível módulos;

73

métodos de autodiagnose "on-line" e localização de falhas; descrição dos recursos de
comunicação e demais interfaces).
Programas (apresentação das tecnologias empregadas; comandos básicos sobre o
sistema operacional; funções operacionais desenvolvidas; descrição dos modelos
operacionais).
Aplicação (detalhamento dos parâmetros do processo automatizado, malhas de controle,
níveis de controlabilidade e precisão exigidos, etc.; relação dos postos operacionais e
suas responsabilidades; funções implementadas; estratégias de controle e procedimentos
operacionais; demonstração dos procedimentos operacionais disponíveis; modos de
operação do sistema; modelos de contingências, redundâncias e degradação do sistema;
procedimentos operacionais em caso de falhas; demonstração dos procedimentos
operacionais e comportamento do sistema em condições de partida, parada e de
operação em regime normal e anormal; exibição de todos os modos de operação bem
como interações homem-máquina; demonstração completa de todas as funcionalidades
do sistema para a detecção de falhas e reconfiguração automática; partida do sistema
integrado ao processo e realização de todas as manobras e operações típicas;
procedimentos para operação, atualização e modificação do processo controlado;
utilização das informações adquiridas em tempo real e históricas; descrição completa das
responsabilidades e rotinas de trabalho da equipe na operação; uso da documentação
existente).
 Curso de Manutenção
Este curso, de natureza técnica, corresponde ao treinamento da equipe de manutenção
do ÓRGÃO GESTOR.
Objetivo: Apresentar à equipe que efetivamente irá dar manutenção no sistema, todos os
seus recursos e os procedimentos previstos para isto.
O curso deverá cobrir toda a manutenção preventiva e corretiva ao nível de módulos de
hardware e software.
Época de realização: Após a instalação completa do sistema no campo e término da
parte expositiva do curso de operação antes do início do teste de aceitação em campo.
Local de execução: Nas instalações da ÓRGÃO GESTOR, em campo, utilizando, para a
parte prática, o próprio sistema instalado e a documentação que o acompanha.
Conteúdo programático:
Metodologia detalhada de manutenção e de configuração;
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Características técnicas gerais do sistema;
Arquitetura de hardware em diagramas em blocos dos equipamentos, módulos, meios de
comunicação, interfaces, etc.
Descrição dos princípios de modularidade e configuração dos equipamentos;
Descrição do funcionamento de todo o hardware ao nível módulos;
Descrição do funcionamento dos módulos ao nível de circuitos;
Descrição das configurações utilizadas na aplicação;
Arquitetura do software empregada e descrição de seus módulos;
Comandos básicos sobre o sistema operacional;
Funções operacionais desenvolvidas. Descrição dos modelos operacionais;.
Recursos de autodiagnose "on-line" e métodos para a sua utilização;
Recursos de autodiagnose "off-line" e métodos para a sua utilização;
Recursos de calibração e ajustes e métodos para a sua utilização;
Relação dos itens sujeitos a desgastes e desajustes;
Procedimentos de manutenção corretiva, após o diagnóstico da falha, incluindo manuseio
de módulos, substituição de componentes, etc.;
Procedimentos de manutenção corretiva sobre o software do sistema, ao nível de
módulos e parâmetros configuráveis;
Procedimentos de manutenção preventiva;
Descrição completa das responsabilidades e rotinas de trabalho da equipe na
manutenção do sistema e na utilização dos recursos do sistema para a manutenção do
processo;
Uso da documentação existente.
 Módulo Complementar de Configuração
Objetivo: Este módulo destina-se a complementar os cursos de operação e de
manutenção no que tange aos recursos de configuração do sistema.
Época de realização: Em seguida ao curso de manutenção.
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Local de execução: Nas instalações do ÓRGÃO GESTOR, em campo, utilizando, para a
parte prática, o próprio sistema instalado e a documentação que o acompanha.
Conteúdo programático: Metodologia de desenvolvimento (simbologia empregada;
sistemática empregada no desenvolvimento; representação empregada para descrição de
dados, fluxo de controle, objetos e outras entidades computacionais abstrações).
Objetivo da aplicação (modelos matemáticos e empíricos e tabelas consideradas;
detalhamento funcional e operacional; modelos de contingências, redundâncias e
degradação do sistema).
Equipamentos (descrição detalhada das configurações possíveis e configurações
utilizadas na aplicação; delimitação das capacidades imunidade das e máximas dos
equipamentos).
Programação e configuração (funções aplicativas desenvolvidas; características técnicas
principais, recursos e comandos do sistema operacional e demais programas que
constituem o software básico; arquitetura do software empregada e descrição detalhada
de seus módulos; descrição dos modelos para projeto, configuração e gerenciamento da
base de dados. Apresentação das tecnologias empregadas; linguagem interna de acesso
à base de dados, linguagem de interface com o usuário e demais interfaces entre os
programas aplicativos; análise orgânica e comunicação entre tarefas; descrição detalhada
dos métodos de programação de canais de comunicação e demais módulos
programáveis).
Linguagens de programação e de configuração do sistema:Curso básico de todas as
linguagens empregadas, incluindo teoria, exemplos e exercícios práticos realizados pelos
alunos, até o nível que se obtenha uma efetiva familiarização.
Descrição completa das funções programadas e sua configuração no sistema.
Parte prática: Simulação de parametrizações e reconfigurações típicas, incluindo todas
as funções existentes.
Uso da documentação existente.
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4. SISTEMA DE GESTÃO
4.1.

SUBSISTEMA: CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL

4.1.1. INTRODUÇÃO
Este capítulo apresenta a especificação dos equipamentos básicos previstos para os
Centros de Controle componentes do sistema integrado de controle de transporte
coletivo. Estão previstos dois tipos de centros de controle:


O Centro de Controle Operacional - CCO a ser instalado junto à Central de
Operações da Concessionária Contratada, dotado de computadores, estações de
trabalho e monitores de TV para controlar e monitorar toda a operação do sistema,
e comunicar-se com os ônibus e com a central de controle da garagem, e atuar
para o bom desempenho da operação do sistema, principalmente nas situações de
emergência;



O Centro de Controle da Garagem, CCO/GARAGEM, a ser instalado em uma sala
nas dependências da garagem da empresa Concessionária do sistema, com
computadores e estações de trabalho para acompanhar a operação do sistema a
ela relacionada, para se comunicar com o CCO e atuar para o bom desempenho
do sistema;



O Centro de Monitoramento do Órgão Gestor, a ser instalado em local a ser
definido pela Contratante em uma área nas dependências da mesma, com
estações de trabalho para acompanhar a operação do sistema, para se comunicar
com o CCO e atuar para o bom desempenho do sistema.

Este item estabelece os requisitos mínimos que deverão ser atendidos no projeto,
fabricação, aceitação na fábrica, instalação, aceitação no campo e colocação em
operação dos Centros de Controle Operacionais referentes aos fornecimentos cobertos
por esta Especificação.
Os proponentes deverão considerar que, sem prejuízo dos demais requisitos
estabelecidos neste item da Especificação, em especial, deverá garantir que os
equipamentos ofertados são plenamente adequados às características de instalação
abrigada, porém, com destaque para os níveis de vibração, surtos de tensão e campos
magnéticos existentes na região.
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4.1.2. Descrição do Fornecimento
O fornecimento dos equipamentos listados a seguir deverão contemplar todos os
materiais, equipamentos e serviços citados no Anexo A – Condições Gerais de
Fornecimento e no Anexo B – Planilha de Quantidades.
Os quadros 1 e 2 abaixo apresentam os quantitativos previstos para o CCO/ e Central de
Garagem.
Quadro 1 – Equipamentos e Softwares no CCO/

Item

Descrição

1.

CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL

1.1

Equipamentos

Unidade

Quant.

1.1.1

Servidor Central -

peça

1

1.1.2

Servidor Internet -

peça

1

1.1.3

Estação de Trabalho -

peça

3

1.1.4

Equipamentos de interconexão/rede local (cabos, hubs, switches, roteadores,

conjunto

1

etc)

1.1.5

Relógio Mestre

peça

1

1.1.6

Impressora A4

peça

1

1.1.7

Impressora A3

peça

1

1.1.8

Mobiliário

conjunto

1
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1.1.9

Software de controle de frotas e informação a passageiros em tempo real

licença

1

1.1.10 Software Servidor de Internet

licença

1

1.1.11 Software Cliente para Estações de Trabalho

licença

2

peça

8

1.1.12 No-break individual para os equipamentos da rede local e rede sem fio

1.2

Serviços

1.2.1

Instalação e testes dos equipamentos, softwares e aterramento do CCO

1.2.2

Preparação do banco de dados (frota de ônibus, pontos de parada, garagem,
terminais)

1.2.3

Preparação mapa geral

1.2.4

Preparação telas (itinerário das linhas, garagens, terminais)

Quadro 2 – Equipamentos e Softwares na Central de Garagem

Item

Descrição

2.

GARAGEM

2.1

Equipamentos

2.1.1

Terminal de Operação -

Unidade

Quant.

peça

3
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2.1.2

Equipamentos de interconexão/rede da garagem (cabos, hubs, switches,

conjunto

1

peça

4

licença

1

conjunto

2

roteadores, etc)

2.1.3

No-break individual para os equipamentos da rede local e rede sem fio

2.1.4

Software Cliente para Garagem

2.1.5

"Gateway Wireless" para comunicação com Ônibus (rede sem fio) na Garagem

2.2

Serviços

2.2.1

Instalação e testes dos equipamentos e softwares da garagem e terminais

2.2.2

Configuração das Estações de Trabalho

A especificação dos computadores e a versão dos softwares deverão ser revisadas e
atualizadas à época do efetivo fornecimento, em decorrência da dinâmica de evolução
destes tipos de equipamentos e sistemas.

Quadro 3 – Equipamentos e Softwares na Central de Monitoramento do Órgão
Gestor

Item

Descrição

3.

CENTRAL DE MONITORAMENTO GESTOR

3.1

Equipamentos

3.1.1

Terminal de Operação -

Unidade

Quant.

peça

3
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3.1.2

Equipamentos de interconexão/rede da garagem (cabos, hubs, switches,

conjunto

1

peça

4

roteadores, etc)

3.1.3

No-break individual para os equipamentos da rede local e rede sem fio

3.2

Serviços

3.2.1

Instalação e testes dos equipamentos e softwares da garagem e terminais

3.2.2

Configuração das Estações de Trabalho

4.1.3. CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL PRINCIPAL – CCO
O CCO será o local de centralização de todas as informações e dados necessários para
controlar, coordenar, supervisionar e monitorar toda a área controlada pelo Sistema de
Gestão Integrado do Transporte por Ônibus de São Bernardo do Campo.

A configuração básica dos postos de operação e apoio do CCO deverá ser o seguinte:


4.1.3.1.

Sala da Central de Operações
o Mesa principal de operação com número mínimo de 3 postos,
dotados de 3 Estações de Trabalho, habilitadas para operar e
administrar todos os subsistemas de controle e monitoração das
linhas de ônibus, os sistemas de painéis de informação aos usuários
nos pontos de parada e terminais, o sistema de CFTV vinculado ao e
o sistema de despachos/acompanhamento de equipes operacionais
para atendimento a ocorrências. Em cada terminal integrado deverá
ser possível realizar a operação de todo o sistema ao longo da malha
viária operada, como também definir estratégias para subdivisão das
áreas de monitoração e controle.
Requisitos de “Hardware”

A configuração prevista para os equipamentos do CCO pode ser visualizada na Figura 1.
O sistema é composto por duas redes Ethernet, sendo uma responsável pela
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comunicação de dados com o ambiente externo do CCO (rede de campo), e outra para o
ambiente interno ao CCO
A interligação entre essas redes se dará pelo SERVIDOR CENTRAL do CCO. Também
haverá canais de comunicação para o provedor de internet e provedor de serviço SMS.
 Rede de Campo
A rede de campo será o meio de comunicação do SERVIDOR CENTRAL do CCO com a
garagem. A Contratada deverá fornecer todos os equipamentos e acessórios necessários
para a implantação e perfeito funcionamento da rede de campo, inclusive os meios físicos
de comunicação.
A proponente deverá especificar qual o meio físico a ser fornecido e a velocidade de
comunicação, devendo estar ser obrigatoriamente de banda larga igual em velocidade de
transmissão compatível com a necessidade de processamento. É obrigatória a utilização
de protocolo TCP/IP para transferência de dados.
Admitir-se-á a subcontratação do meio físico de comunicação. Neste caso, todos os
custos da utilização destes meios, desde a implantação até o final do Contrato, correrão
por conta da Contratada.
 Rede Ambiente Interno CCO
A rede Ambiente Interno CCO será o meio de comunicação entre os servidores, Estações
de Trabalho e impressoras. A Contratada deverá fornecer todos os equipamentos e
acessórios necessários para a implantação e perfeito funcionamento da rede ambiente
interno. É obrigatória a utilização de protocolo TCP/IP para transferência de dados.

Figura 1 Esquema da Rede no CCO
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Servidor Central de
Controle Operacional

Servidor Internet

REDE AMBIENTE INTERNO

Comunicação Prevista com Central
de Controle Semafórico

Provedor Internet

Comunicação - Rede de Conectividade
Rede Celular Local para GPRS – Dados e Imagens / BUS
Operador de Rede Banda Larga – Garagem, Gestor, Internet

Central de Controle Operacional - CCO

Relógio Mestre

Impressoras

Servidor Central de
Arrecadação e Bilhetagem

Central de Arrecadação e
Bilhetagem Eletrônica

Estações de Trabalho

 Comunicação CCO – Ônibus
Os computadores de bordo nos ônibus se comunicarão com o SERVIDOR CENTRAL
através da infraestrutura de conectividade de empresa (s) operadora(s) de telefonia
celular pelo serviço GPRS através de um canal de comunicação dedicado. A Contratada
deverá fornecer todos os equipamentos e acessórios necessários para a implantação e
perfeito funcionamento deste canal de comunicação, inclusive o meio físico de
comunicação.
A proponente deverá especificar qual o meio físico do canal de comunicação dedicado a
ser fornecido entre a central na empresa operadora de celular e o CCO , e especificar a
velocidade de comunicação, devendo esta ser obrigatoriamente de banda larga com
velocidade de transmissão compatível com a necessidade de operação do serviço. É
obrigatória a utilização de protocolo TCP/IP para transferência de dados.
Admitir-se-á a subcontratação do meio físico de comunicação. Neste caso, todos os
custos da utilização destes meios, desde a implantação até o final do Contrato, correrão
por conta da Concessionária.
Todos os custos da subcontratação do serviço GPRS, desde a implantação até o final do
Contrato correrão por conta da Concessionária.

Também deverão ser providos todos os meios de segurança para este canal de
comunicação, tais como criptografia, “fire-walls”, etc. A proponente deverá detalhar quais
são os meios de segurança ofertados.
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 Funções de Disponibilização de Dados por Internet e SMS
A Contratada deverá fornecer e instalar todo o hardware e software necessários para a
disponibilização de dados por Internet e para serviços SMS.
 Servidores
A proponente deverá especificar a quantidade de servidores propostos, porém nunca
inferior a duas unidades, sendo um como Servidor Central e um como Servidor Internet.
Os servidores deverão possuir características e tecnologia compatível e adequada à
capacidade de processamento necessária para controlar todo o sistema de linhas e frota,
com desempenho para atender o SLA contratado.
A realização de segurança de dados, redundância de processamento deverá ser prevista
no projeto da Concessionária, de modo que em caso de incidentes e situações de
emergência seja possível migrar o sistema de controle operacional para outro local, ainda
que provisoriamente, até regularizar a situação da infraestrutura do CCO.
Essa configuração de redundância e segurança de dados deverá ser descrita pela
Licitante em sua proposta técnica.
O sistema operacional utilizado nos servidores deverá ser compatível com sistemas de
tempo real. A proponente deverá detalhar qual será o sistema operacional a ser utilizado
nos servidores.
 Estações de Trabalho
As Estações de Trabalho deverão possuir características e tecnologia compatível e
adequada à capacidade de processamento necessária para operar os sistemas previstos,
e recursos gráficos e de vídeo compatíveis para apresentar as telas com mapas,
esquemas unifilares, vídeos do sistema de monitoramento, entre outras, e sistema
operacional compatível.
 Impressoras
O CCO deverá ter impressoras para as atividades correlatas, em número suficiente para
as necessidades.
 Relógio-Mestre
O relógio-mestre deverá funcionar de maneira autônoma, e fornecer segundos, minutos,
horas, dia da semana, dia do mês e ano. A função do relógio mestre é atuar de forma
integrada ao sistema central, com o objetivo de atualização e/ou correção de data, hora,
minuto, segundo, de forma automática. O relógio deverá ser do tipo GPS.
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A atualização se dará através da rede Ethernet pelo protocolo NTP (Network Time
Protocol).
 Sistema de Alimentação Ininterrupta
Deve-se utilizar um sistema de alimentação ininterrupta de energia, composto por “NoBreak” e grupo gerador, a fim de prevenir danos aos equipamentos do centro de controle
decorrentes das reduções, flutuações e transientes de voltagem, que ocorrem
constantemente nas linhas comerciais de eletricidade.

O CCO deverá ter seus equipamentos conectados à rede do no-break/grupo gerador
existente no prédio onde será instalado.
4.1.4. CENTRAL DE GARAGEM
A Central de Garagem irá acompanhar a operação do sistema a ela relacionado, devendo
ter capacidade para se comunicar com o CCO e atuar para o bom desempenho do
sistema.

A configuração básica da sala de controle de Garagem deverá ser a seguinte:


Mesa de operação com 3 postos, dotado de 3 Estações de Trabalho habilitadas
para realizar a programação operacional das linhas de ônibus, e também realizar a
interface com o sistema de bilhetagem eletrônica a ser instalado nos ônibus. A
Estação de Trabalho também terá a função de “gateway” entre os Validadores
Embarcados nos ônibus e o Servidor de Arrecadação que deverá realizar e
concentrar todas as operações do Sistema de Bilhetagem Eletrônica. Esta função
deverá ser realizada de forma transparente ao sistema, sendo que a comunicação
com os ônibus deve ser sem fio.

4.1.4.1.

Requisitos de “Hardware”

A configuração prevista para os equipamentos da Central de Garagem pode ser
visualizada na Figura 2.

 Rede Local na Garagem
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A Garagem deverá ser dotada de infraestrutura de sistema de comunicação com modems
de comunicação sem fio, para promover a conectividade do Sistema de Controle
Operacional e de Arrecadação / Bilhetagem Eletrônica com os computadores de bordo
embarcados nos ônibus. Essa função tem a finalidade de transmitir grandes volumes de
dados.
Melhor explicando, a rede local sem fio na Garagem, deve servir de meio de comunicação
entre o CCO e os ônibus para realizar a função de comunicação e transferência de dados
entre os ônibus e a central de controle CCO, no início e término das jornadas de operação
dos veículos, possibilitando o download de configuração de itinerários das linhas,
tripulação, horários de partida e upload de dados de bilhetagem eletrônica coletado pelos
validadores embarcados, vídeos embarcado, etc.).

A proponente deverá especificar qual o meio físico a ser fornecido para conectividade
entre o CCO e a Garagem, devendo estar ser obrigatoriamente de banda larga com
velocidade de transmissão compatível com a necessidade de operação do serviço.
Admitir-se-á a subcontratação do meio físico de comunicação. Neste caso, todos os
custos da utilização destes meios, desde a implantação até o final do Contrato, correrão
por conta da Contratada.

A rede sem fio na Garagem para comunicação com os ônibus deverá ser livre de licença
da Anatel, e deverá permitir comunicação a uma distância mínima de 500 metros com
linha visada. É obrigatória a utilização de protocolo TCP/IP para transferência de dados.

FIGURA 2 – ESQUEMA DE REDE DA CENTRAL DE GARAGEM
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Impressoras

MODEM DE
ACESSO À REDE DE
CONECTIVIDADE

Servidor Central de
Controle Operacional

Central de Controle
Operacional - CCO

Servidor Central de
Arrecadação e
Bilhetagem

Comunicação com os ônibus

Estações de Trabalho

Central de Arrecadação e
Bilhetagem Eletrônica
Roteadores
WiFi

 Estação de Trabalho
As Estações de Trabalho deverão possuir características e tecnologia compatível e
adequada à capacidade de processamento necessária para operar os sistemas previstos,
e recursos gráficos e de vídeo compatíveis para apresentar as telas com mapas,
esquemas unifilares, vídeos do sistema de monitoramento, entre outras, e sistema
operacional compatível.
 Impressoras
A Central de Garagem deverá ter impressoras para as atividades correlatas, em número
suficiente para as necessidades.

 Sistema de Alimentação Ininterrupta “No Break”
Deve-se utilizar um sistema de alimentação ininterrupta de energia, composto por “NoBreak” individual para as Estações de Trabalho e para os equipamentos vitais de
comunicação da rede sem fio, a fim de prevenir danos aos equipamentos do centro de
controle decorrentes das reduções, flutuações e transientes de voltagem, que ocorrem
constantemente nas linhas comerciais de eletricidade.

 Rede Local em Terminais de Ônibus – “Gateway Wireless”
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Em decorrência da característica operacional do sistema de transporte de São Bernardo
do Campo, e de acordo com a conveniência da Concessionária, nos terminais de ônibus
dotados de infraestrutura de sistema de comunicação, sejam instalados
modems/roteadores de comunicação sem fio conectado à rede de conectividade
constituindo um gateway para comunicação de dados dos computadores de bordo e
validadores da bilhetagem eletrônica.
Melhor explicando, a rede local sem fio nos Terminais de Ônibus pode ser o meio de
comunicação entre o CCO e os ônibus para realizar a função de comunicação e
transferência de dados entre os ônibus e a central de controle CCO, principalmente
quando o volume de dados seja grande para a utilização do serviço GPRS (download e
upload da configuração da rota, vídeo embarcado, etc.).

4.1.5. CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS BÁSICAS
4.1.5.1.

Servidor Central do CCO

O servidor tem a função de receber/enviar informações aos diferentes níveis da rede de
computadores do CCO, e de armazenar todos os dados e informações dos sistemas e
subsistemas componentes do Sistema de Gestão. O servidor deverá ter capacidade para
suportar até 6 (seis) Estações de Trabalho, e manter o desempenho de processamento
compatível com a necessidade do CCO.
4.1.5.2.

Relógio-Mestre

O relógio-mestre deverá funcionar de maneira autônoma, e fornecer segundos, minutos,
horas, dia da semana, dia do mês e ano. A função do relógio mestre é atuar de forma
integrada ao sistema central, com o objetivo de atualização e/ou correção de data, hora,
minuto, segundo, de forma automática. O relógio deverá ser do tipo GPS, de alta
precisão.

A atualização se dará através da rede Ethernet pelo protocolo NTP (Network Time
Protocol).
4.1.5.3.

Estação de Trabalho

Estes terminais devem permitir que cada operador realize o gerenciamento e opere todos
os sistemas e subsistemas de monitoração e controle do Sistema de Gestão, Controle e
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Monitoração do Transporte. Em cada terminal deverá dispor de dois monitores coloridos
de 23 polegadas, com recursos do sistema operacional Windows, para trabalhar com
telas e janelas sucessivas, podendo exibir gráficos, mapas sinópticos da malha viária
operada, itinerários e pontos de parada, localização dos ônibus em tempo real, de modo a
auxiliar e agilizar as ações do operador para o Gerenciamento e Operação Integrada dos
Equipamentos e Sistemas, envolvendo:








4.1.5.4.

Subsistema de Controle de Linhas
Subsistema de Controle de Terminais
Gerenciamento e Controle de Despacho de Recursos para Auxílio às
Ocorrências
Subsistema de Circuito Fechado de Televisão a bordo dos ônibus
Subsistema de Painéis de Informação em Pontos de Parada (se houver)
Subsistema de Painéis de Informação Partidas nos Terminais (se houver)
Subsistema de Painéis de Informação em Pontos das Plataformas dos
Terminais (se houver)
Computadores

Os computadores deverão ser de concepção e tecnologia moderna, de eficiência
comprovada, com velocidade de processamento compatível com todas as tarefas
descritas e capacidade dimensionada para atender a situação final do projeto completo
implantado. O fornecedor deverá especificar a configuração de cada equipamento
previsto e as respectivas funções.
 Expansão da Rede de Estações de Trabalho, Terminais de Apoio e Interfaces
As interfaces de rede do(s) computador(es) deverão ter a capacidade para conectar uma
rede com expansão de 50% da configuração apresentada nesta especificação, de forma
que os computadores possam operar sem degradação de desempenho, dentro de suas
funções específicas.
 Recursos de Exibição – Interface Homem-Máquina
O suporte gráfico de interface homem-máquina deverá seguir o padrão de interface
suportado por janelas, voltado para o ambiente multiusuário, sendo obrigatório o uso do
ambiente WINDOWS. Deverá oferecer ao operador uma interface visual que possibilite ao
mesmo executar e manter o controle sobre várias tarefas que rodam simultaneamente em
diferentes janelas do monitor de vídeo. Como facilidades requeridas destacam-se o uso
extensivo de recursos de áreas sensíveis na tela para execução e controle de operação e
configuração do sistema, recursos de detalhamento, navegação, etc. As telas deverão ser
formadas por símbolos oriundos de uma biblioteca de símbolos expansível pelo operador,
tabelas, gráficos, textos, etc., livremente configuradas. As telas deverão poder ser
selecionadas a partir de diretórios contendo listas de telas funcionalmente relacionadas
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pela utilização de áreas sensíveis e seleção através de teclas funcionais dedicadas para
funções cuja rapidez de acesso seja um fator determinante.
4.1.5.5.

Degradação do Sistema

O sistema deverá ter uma configuração tal que permita uma sistemática satisfatória de níveis de
degradação. A empresa fornecedora deverá detalhar, a forma e os níveis de degradação do sistema
ofertado.
4.1.6. Mobiliário dos Consoles
Os equipamentos dos consoles de operação serão alojados em móveis, com design
estético e ergonomicamente adequados à operação de sistemas deste tipo em todos os
ambientes das Centrais de Controle.
Em todas as Centrais de Operação deverá ser previsto pelo menos um posto de trabalho
para o Agente de Fiscalização do Órgão Gestor.
Particularmente com relação à Central de Monitoramento a ser implantada no órgão
Gestor, os móveis deverão ser projetados e fornecidos pela Concessionária.
A Concessionária deverá apresentar desenho indicando o arranjo previsto para os
consoles e o projeto deverá ser apresentado para aprovação por parte do Órgão Gestor
antes de sua fabricação.
4.2.

SUBSISTEMA: “SOFTWARE” DOS CENTROS DE CONTROLE

4.2.1. INTRODUÇÃO - Software
Este documento estabelece os requisitos mínimos que deverão ser atendidos para os
fornecimentos cobertos por esta Especificação, abrangendo o projeto, desenvolvimento e
“customização” do sistema, instalação, colocação em operação e aceitação dos
“softwares” para Controle Operacional e Monitoramento do Sistema Ônibus Municipal de
São Bernardo do Campo, no Centro de Controle Operacional da Concessionária CCO, na
Central de Controle da Garagem, e, na Central de Monitoramento do Órgão Gestor.
4.2.2. DESCRIÇÃO DO FORNECIMENTO
Os “softwares” deverão ser implantados nos servidores e computadores (hardware) das
Centrais de Controle e serão constituídos por programas (software) de Gestão,
Monitoramento e Controle do Sistema Ônibus e programas (software) de Apoio à
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Operação para a alocação dos recursos humanos da tripulação operacional das linhas de
ônibus, alocação da frota às linhas e demais itens relacionados à operação dos serviços.

O software do sistema deverá ter capacidade para gerenciar e controlar a operação uma
frota total de até 600 (seiscentos) ônibus, sem a necessidade de acrescentar módulos
complementares de software.

Os equipamentos previstos para o CCO devem permitir a operação simultânea do
Sistema em consoles independentes, com as mesmas funções, com a possibilidade de
definir estratégias de operação de acordo com a necessidade, e que em situações
degradadas seja possível comandar todo o sistema de apenas 1 console.
O sistema deverá prever que todos os consoles dos Centros de Controle possam ser
configurados pelo Administrador do Sistema com habilitação de determinadas funções e
restrição de outras, de acordo com procedimentos e rotinas operacionais a serem
definidas oportunamente pela Concessionária, em decorrência de hierarquização das
funções de cada agente da operação do sistema ônibus.
4.2.3. CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS DO SISTEMA
4.2.3.1.

Operação Geral no CCO

Em condições normais, os computadores do CCO estarão obtendo periodicamente as
condições operacionais de cada subsistema a eles conectados, reportando qualquer
anomalia de equipamento de campo no vídeo e/ou no computador.

Todas as ações de controle serão iniciadas pelas Estações de Trabalho integradas da
sala da Central de Operações, a partir de comandos e ajustes introduzidos diretamente
pelo operador, ou pré-agendados.
O Sistema terá a função de permitir que a partir de um único console na mesa de
operação do CCO o operador possa monitorar, enviar/receber mensagens/dados e
informações a todos os sistemas/equipamentos a ele vinculados:




Computador de Bordo dos Ônibus;
Computador da Central de Garagem;
Painéis de Mensagens/Informações nos Pontos de Parada ou
Terminais (se houver).
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 Caracterização Geral e Funções do Sistema no CCO
O operador deverá ter acesso às funcionalidades oferecidas pelo Sistema, através do
Console de Operações tais como:





Supervisionar e registrar o estado operativo de cada Equipamento de
Campo, por meio dos monitores de vídeo e dispositivos de impressão;
Verificar os dados coletados e os dados calculados pelos sistemas;
Reconhecer e eliminar mensagens de alarme;
Executar entrada de dados.

O software nos Estações de Trabalho no centro de controle deverá ter recursos gráficos,
permitindo a visualização da situação dos pontos de cada subsistema
monitorado/controlado de toda área considerada.
A visualização das informações geradas nos equipamentos/sistemas deverá ser tanto na
forma de tabelas quanto de gráficos.
O Sistema deverá permitir o tratamento de dados estatísticos recebidos dos subsistemas
monitorados/controlados, tais como, frequência e pontualidade de linhas, quantidade de
passageiros transportados por linha, frota operacional, estado dos equipamentos,
ocorrências/desvios e anomalias do sistema, etc.

 Atividades Mínimas que devem ser executadas pelo Sistema


Registro “Log” para os sistemas/ arquivos do Banco de Dados do Servidor do CCO
o “Log” da inicialização de todas as unidades componentes do sistema
o “Log” de todas as entradas de mensagens/dados/informações
o “Log” de todas os envios de mensagens/dados/informações
o “Log” das Tabelas de Partidas Correntes e Efetivas, a partir dos dados de
início e término de viagens nos pontos de parada inicial e final.



Fluxo e Tratamento das Informações/Mensagens no CCO
o Recebe dos ônibus informações sobre a operação da linha/viagem
o Envia para os ônibus informações sobre a operação da linha/viagem
o Envia mensagens para os painéis dos pontos de ônibus
o Passa as mensagens para o banco de dados para geração de tabelas de
horário da linha
o Transmite as mensagens para atualizar a tela do terminal do operador
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 Banco de Dados - O banco de dados relacional será responsável pelo
armazenamento e gerenciamento de todas as informações necessárias para o
funcionamento do sistema de atendimento e despachos, com capacidade de
realização de pesquisas utilizando-se linguagem de consulta estruturada padrão
SQL ou similar. Entre eles, destacam-se a seguintes entidades que devem compor
a Base de Dados:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Empresa operadora
Motoristas
Cobradores
Fiscais
Veículos
Tabelas de Horários de Partidas das Ordens de Serviço
Tabelas de Horários de Partidas Correntes
Linhas em Operação com os horários de chegada aos pontos de ônibus
Horários Previstos para chegada aos pontos de ônibus para todas as linhas
Itinerário de cada linha
Divisão dos Itinerários baseada na relação percurso/tempo para cada ponto
de parada.



Tarefas e Rotinas de Base
o Rastreador de Itinerários/Linhas



Segurança do Sistema
o Manutenção de Usuários
·

Parâmetros do segurança dos Usuários

·

Grupos de usuários

·

Acessos de Operadores

·

Acessos de Veículos

·

Acessos de Motoristas

·

Locais de acesso

o Manutenção de Linhas, Itinerários e Frota Alocada
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O sistema deverá também ter a capacidade de trabalhar de modo integrado com uma
série de tecnologias complementares que compõem o, dentre as quais, obrigatoriamente:



Sistemas de Rastreamento de Veículos (AVL- Automatic Vehicle Location)

O sistema receberá dados de localização de veículos fornecidos a partir de
controladores AVL (Automatic Vehicle Location) instalados nos ônibus
baseados em receptores GPS (Global Positioning Satellite) instalado num
veículo, atualizando a posição destes sobre o seu mapa.

o A interface deverá se adaptar à frequência de atualização de cada
veículo para atender situações do tipo contínua (alta frequência),
veículo estacionado (baixa frequência), etc. Deverá poder fazer isto
de modo automático, baseado no tipo do evento (operação normal,
operação de emergência, desvio, etc) e no status do veículo (em
percurso de linha, entrando em serviço, saindo de serviço).



Computação de Bordo

Esta interface deverá permitir a integração de computadores de bordo/
terminais móveis de dados ao sistema central de gerenciamento do sistema



Internet
Deverá ser possível a qualquer pessoa que possua um browser de Internet
instalado em seu computador obter informações dos horários de chegada e
partida dos ônibus nos terminais e paradas de ônibus, através de site a ser
criado.



Intranet
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Deverá permitir a criação de chamadas de um serviço, colocação de
unidades em serviço ou retirada, atualização de escalas de pessoal, e
envio de mensagens para qualquer usuário do sistema.

O acesso fornecido deverá ser controlado por um sistema de segurança e
deverá poder ser restrito para os níveis de aplicação e sistema operacional
através de chave criptografada.



SMS (Short Message Service)
Deverá ser possível a qualquer usuário consultar os horários de chegada e
partida dos ônibus nos terminais e paradas de ônibus por telefone celular
através do serviço SMS (Short Message Service).

4.2.3.2.

Operação Geral na Central de Garagem

Todas as ações de controle serão iniciadas pela Estação de Trabalho, a partir de
comandos e ajustes introduzidos diretamente pelo operador, ou pré-agendados.

O Sistema terá a função de permitir que o operador possa monitorar, enviar/receber
mensagens/dados ao CCO.
 Caracterização Geral e Funções do Sistema na Garagem
Através da Interface Homem - Máquina, o operador deverá ter acesso às funcionalidades
oferecidas pelo Sistema, tais como:




Verificar os dados coletados e os dados calculados pelos sistemas;
Reconhecer e eliminar mensagens de alarme;
Executar entrada de dados.

O software do terminal de operação na garagem deverá utilizar como base o Sistema
Operacional Windows, equipado com pacote gráfico, permitindo a visualização da
situação dos pontos de cada subsistema monitorado/controlado de toda área
considerada.
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A visualização das informações geradas nos equipamentos/sistemas deverá ser tanto na
forma de tabelas quanto de gráficos.

O Sistema deverá permitir o tratamento de dados estatísticos recebidos dos subsistemas
monitorados/controlados.
 Atividades Mínimas que devem ser executadas pelo Sistema



Registro “Log” para os sistemas/ arquivos do Banco de Dados do Servidor
o “Log” da inicialização de todas as unidades componentes do sistema
o “Log” de todas as entradas de mensagens/dados/informações
o “Log” de todas os envios de mensagens/dados/informações



Fluxo e Tratamento das Informações/Mensagens no CCO
o Recebe do CCO sobre a operação da linha/viagens
o Envia para o CCO informações sobre a operação da linha/viagens
o Passa as mensagens para o banco de dados para geração de tabelas de
horário da rota
o Transmite as mensagens para atualizar a tela do terminal do operador



Segurança do Sistema
o Manutenção de Usuários
·

Parâmetros do segurança dos Usuários

·

Grupos de usuários

·

Acessos de Operadores

·

Acessos de Veículos

·

Acessos de Motoristas

·

Locais de acesso

4.2.4. Facilidades Mínimas para os Operadores da central de garagem
 Terminal da Estação de Trabalho
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o Pergunta e recebe os dados do banco de dados, relacionados às linhas em
operação
o Recebe mensagens do CCO sobre os veículos sobre a linha (início do
percurso, atraso)
o Seleciona determinada linha para visualização
o Apresenta o itinerário/linha como um mapa linear com os pontos de parada e
setores
o Permite a representação gráfica dos veículos em operação ao longo da(s)
linha(s), em mapa do sistema viário
Controlar o estado do sistema

As ações dos equipamentos locais de campo devem ocorrer:
a) por demanda do operador (com a interface homem-máquina da central);
b) automaticamente, com ações tomadas pelo sistema central face à detecção de
anomalia;
c) ou ciclicamente, com ações cíclicas automáticas do sistema, parametrizadas e
programadas de acordo com as rotinas e procedimentos da operação.



Automatizar os trabalhos cotidianos do operador para a gestão do sistema

O software deverá permitir automatizar os trabalhos cotidianos do operador para a gestão
do sistema de transporte em operação, para realizar o tratamento automático dos eventos
programados e calcular medidas e mensagens a serem transmitidas aos demais
operadores do sistema, como por exemplo:
o Alterações de itinerários devido a eventos/obras, etc – programar a
comunicação aos operadores das linhas afetadas para as devidas
previsões de alteração de itinerário e retorno da reprogramação ao
CCO.;
o Mensagens de alerta aos usuários nos Painéis de Informações dos
pontos de parada afetados com a alteração de itinerário;

O software deve ser configurável conforme o nível de automatismo requerido. Quando em
modo automático, o software deve considerar a todo o momento todos os eventos que
estão ocorrendo, detectar os eventos previsíveis que se iniciam ou que terminam,
detectar os elementos ativos, o evento ´fim da duração´ , memorizar as últimas
mensagens enviadas, e conhecer as regras operacionais e as prioridades da ÓRGÃO
GESTOR.
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Em função dessas regras e do estado do sistema, o software deve calcular, propor
automaticamente, e enviar as ordens aos equipamentos apropriados.
4.2.5. Funcionamento do Software para o CCO
O software deve apresentar, no mínimo, as seguintes funções operacionais para o CCO:
4.2.5.1.

Funções principais (e menus)

a) Utilitários
Inicialização e parada do software, assinatura e direito de acesso no software,
ferramentas diversas (cores dos estados de equipamentos de campo, lista dos
alertas e dos eventos, etc.), impressão, arquivamento e tabulação da base de
dados, importação e exportação da base de dados, acerto de hora, reinicialização
e backup de dados.

b) Ajuda
Ajuda contextual, sumário, pesquisa por palavra-chave, ajuda com caixa de
escolha.

c) Configuração
Configuração do software: equipamentos locais, painéis, estações, postos de
comando remotos, comunicação, usuários, senhas de acesso, critérios de
pesquisa, eventos, tabelas e parâmetros gerais, ações cíclicas, pictogramas,
variáveis de texto, mensagens, etc.

d) Operação
Supervisão do estado dos equipamentos locais: sinópticos gráficos, ícones, últimas
mensagens de alerta, etc.
Em segundo plano e de maneira transparente, supervisão e comandos automáticos
ou cíclicos configuráveis.
e) Manutenção
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Controle do bom funcionamento do sistema e dos equipamentos, análise estatística
para auxiliar o trabalho de manutenção de campo (teste, diagnóstico e reparos)

f) Histórico e estatística - Análise multi-critério do histórico dos alertas técnicos e dos
eventos, histórico das mudanças de estado dos equipamentos.

4.2.5.2. Intercâmbio e interface com outros sistemas de informação da ÓRGÃO
GESTOR.

O software deve permitir as seguintes possibilidades de intercâmbio e interface:
a) Exportação do histórico dos estados dos equipamentos, das anomalias e dos
alertas técnicos para uma base de dados em uso ou que venha a ser adotada pela
ÓRGÃO GESTOR;
b) Integração com o Sistema de Controle Centralizado de Semáforos, devendo estar
prevista a possibilidade de realizar a exportação de dados e informações em tempo
real para possibilitar ações do Sistema de Controle Semafórico caso este esteja
preparado para priorizar a circulação do transporte coletivo em sua passagem
pelos semáforos;
c) Outros sistemas cujas informações sejam interessantes para interface com o
sistema.
4.2.5.3.

Modo de Funcionamento da Console

O sistema deverá prover recursos para que se possa alocar aos consoles modos distintos
de funcionamento. A cada modo definido deverá estar associado um subconjunto das
funcionalidades oferecidas pelo sistema.

Deverá ser possível em todos os consoles os seguintes modos de funcionamento,
selecionados através de senhas de acesso.
 Supervisão
Neste modo, o operador deverá ter acesso a todas as funcionalidades
associadas à supervisão dos equipamentos, estando bloqueadas as funções de
configuração e parametrização do sistema.


Parametrização
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Neste modo de funcionamento, o operador acumula, além do modo de
supervisão, o acesso à base de dados para inclusão/alteração "on-line" de
parâmetros do sistema, tais como mensagens pré-agendadas, mudança do
modo alfa numérico para gráfico, etc.


Configuração
Este modo de funcionamento corresponde às atividades de configuração e
atualização do sistema (criação/alteração de telas, criação/alteração de
relatórios, inclusões/alterações na base de dados, etc.). A configuração do
sistema deverá ser feita, preferivelmente, de forma "on-line”.

4.2.5.4.

Recursos de Exibição

O suporte gráfico de interface homem-máquina deverá seguir o padrão de interface
suportado por janelas, voltado para o ambiente multiusuário, sendo obrigatório o uso do
ambiente WINDOWS.
Deverá oferecer ao operador uma interface visual que possibilite ao mesmo executar e
manter o controle sobre várias tarefas que rodam simultaneamente em diferentes janelas
do monitor de vídeo. Como facilidades requeridas destacam-se o uso extensivo de
recursos de áreas sensíveis na tela para execução e controle de operação e configuração
do sistema, recursos de detalhamento, navegação, etc.
As telas deverão ser formadas por símbolos oriundos de uma biblioteca de símbolos
expansível pelo operador, tabelas, gráficos, textos, etc., livremente configuradas. As telas
deverão poder ser selecionadas a partir de diretórios contendo listas de telas
funcionalmente relacionadas pela utilização de áreas sensíveis e seleção através de
teclas funcionais dedicadas para funções cuja rapidez de acesso seja um fator
determinante.
4.2.5.5.

Gerenciamento de Alarmes e Eventos

Para fins de caracterização desta função, o conceito de evento é associado a qualquer
ocorrência que seja ocasionada pelo operador, devendo ser sinalizada no monitor de
vídeo.
Um alarme deverá ser considerado como um evento cuja ocorrência caracterize uma
condição de anormalidade que venha a requerer a atenção especial e/ou ação, imediata
ou não, do operador, devendo ser sinalizada de forma especial, através de sinalização
visual e sonora (alarme).
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A ocorrência de qualquer evento definido para gerar alarme deverá ser anunciada ao
operador da seguinte forma:









Ativação de um sinal sonoro.
Apresentação de mensagem de macro-alarme na área pré-definida do
monitor de vídeo identificando o nível de gravidade.
O operador, para obter maiores informações sobre as ocorrências e
realizar o reconhecimento dos alarmes, deverá utilizar telas específicas,
que poderão ser os diagramas sinópticos ou as próprias listas de
alarmes.
A eliminação do sinal sonoro deverá ser possível a partir de tecla
funcional e o reconhecimento através do posicionamento do cursor em
áreas específicas onde os alarmes estão representados.
Nas listas, os alarmes deverão ser apresentados na ordem de seu
aparecimento, utilizando-se o conceito de páginas para a apresentação
ao operador de todos os alarmes presentes.
As mensagens de alarme deverão conter, no mínimo, identificação e
descrição do sinal, estado do alarme, horário da ocorrência e nível de
prioridade dos alarmes.
Os estados de alarme deverão ser alarme presente sem
reconhecimento, alarme presente reconhecido, alarme normalizado sem
reconhecimento e alarme normalizado reconhecido.

Deverá ser possível a impressão contínua das mensagens de alarme, a critério do
operador.
Para fins de dimensionamento, o arquivo de alarmes e eventos deverá ser previsto para
armazenar os 500 últimos ocorridos.

4.2.5.6.

Impressão de Relatórios

Deverá ser possível a impressão de relatórios de forma automática, controlada, por
exemplo, pela ocorrência de um evento, de uma ação do operador, às horas cheias, etc.
Deverá ser possível a inibição pelo operador da impressão de qualquer relatório
automático. Os eventos que devam gerar a emissão automática de relatórios deverão ser
livremente escolhidos dentre aqueles constantes do banco de dados. Os formatos de
restituição em impressora deverão ser configuráveis, definidos por ocasião da
configuração do sistema.
Deverá ser possível a impressão de telas do sistema.
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4.2.5.7.

Características Gerais do Sistema

O sistema operacional utilizado nos Estações de Trabalho será preferencialmente o
Windows. O software deve funcionar em computador padrão PC e imprimir relatórios em
qualquer tipo de impressora que possa ser utilizada pelo Sistema Operacional Windows.
A comunicação entre equipamentos e postos de comando, central ou remotos, deve ser
através de protocolo TCP/IP.
 Arquitetura
O software deve ter arquitetura modular, e ser dividido em, no mínimo, 2 aplicativos
básicos de Operação e Manutenção. A estrutura dos aplicativos, e de seus módulos, deve
pelo menos obedecer as especificações abaixo:


Aplicativo Operacional

A estrutura modular deve ser a seguinte:
a) Configuração
Módulo que permita a configuração dos equipamentos de campo, estações, postos
de comando, comunicações, parâmetros do sistema, configuração das ações, dos
eventos, etc.
b) Operação
Módulo que permita o comando e supervisão do estado dos equipamentos, as
ações operacionais manuais ou automáticas dos equipamentos e dos postos de
comando, a consulta aos dados históricos, às análises estatísticas, aos utilitários,
etc. Esse programa constitui a interface do usuário e deve permitir a configuração
das mensagens e das situações previstas numa biblioteca.
c) Supervisão
Esse módulo deve funcionar de maneira transparente em segundo plano, e ter o
papel de supervisionar e garantir automaticamente o conjunto de processamentos
necessários para o bom funcionamento do sistema.
d) Comunicação entre postos de comando
Igual ao módulo anterior, de maneira transparente, seu papel deve ser o de emitir e
receber automaticamente os dados de tráfego e do sistema entre postos de
comando remotos.


Aplicativo de Manutenção

102

O Aplicativo de Manutenção deve ser constituído, no mínimo, pelos seguintes módulos:
a) Configuração
Este módulo deve apresentar as mesmas funções do módulo “Configuração” do
aplicativo operacional.
b) Manutenção
Este módulo deve permitir o controle do funcionamento do sistema e dos materiais,
a geração de testes, a configuração de certos parâmetros em estações a fim de
ajudar os agentes de manutenção para o teste, o diagnóstico, o reparo e a
configuração dos equipamentos.
O funcionamento do aplicativo “Manutenção” deve ser semelhante ao aplicativo
“Operacional”, ou seja onde se possa comandar as ações e visualizar o estado dos
equipamentos.
Obs: Esse módulo (manutenção) deve funcionar tanto nas estações de trabalho
como nos computadores portáteis (laptop) de manutenção.
 Utilitários
a) Inicialização do software
O software deve poder ser inicializado automaticamente com a inicialização do PC,
ou manualmente à partir do Sistema Operacional sob solicitação do usuário.
b) Desligamento ou Reset do Software
Deve ser possível indicar quais usuários têm autorização para fechar o software
através de controle por senha.
c) Acesso de usuário ao software
Designação de usuário e definição de nível de acesso diferenciado para usuários
para acesso ao software.
d) Ferramentas diversas
A Barra de Ferramentas do software deve poder ser visualizada, oculta ou
suprimida. Onde deve conter a paleta de cores de estado de equipamentos, a lista
de alertas técnicos, os eventos, os ícones gráficos de mensagens a serem
afixadas, controle de luminosidade de painéis, etc, além da lista das últimas
mensagens (logs) que o sistema gerou (comandos, alertas técnicos, eventos,
falhas, etc).
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e) Exibição de menus
Deve permitir exibir ou ocultar as opções principais do menu geral.
f) Gestão de Usuários do Sistema
Deve ser possível para o Administrador do Sistema inserir, suprimir ou mudar a
senha de um usuário já existente ou de um novo usuário. Além disso, deve ser
possível que cada usuário tenha configurado um nível de acesso diferenciado.
g) Gestão de impressão
Deve ser possível parametrizar as impressoras que farão parte do sistema e
gerenciar a impressão. Deve ser possível imprimir na impressora ou visualizar o
objeto (documento, imagem, relatório, etc) no monitor.
O software deve permitir também a impressão automática de determinados objetos
de forma configurável. Também deve permitir a impressão de qualquer imagem
que esteja no monitor
h) Manipulação e arquivamento na Base de Dados
O software deve possuir um sistema automático e/ou cíclico de arquivamento de
dados. Deve, também, permitir a supressão ou inclusão de dados nos pacotes
antigos da Base de Dados do software.
i) Importação / exportação da Base de Dados
Deve ser possível a importação e exportação de dados, principalmente os de
histórico dos alertas técnicos e eventos e o histórico de estado dos equipamentos.
j) Backup e restauração da Base de Dados
O sistema deve permitir um backup automático e cíclico configurável para manter a
segurança da base de dados e permitir recuperá-la se for o caso através de uma
nova instalação do sistema.
4.2.5.8.

Características Operacionais

 Sinópticos Gráficos
As janelas gráficas devem permitir visualizar o estado geral dos elementos componentes
(linhas de ônibus, pontos de parada, semáforos, terminais, garagens de operadores, etc.)
do sistema Sistema de Ônibus Municipal, além de ter como opção selecionar para
visualização detalhada componentes específicos.
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Devem existir 2 tipos de sinópticos : o geral e o detalhado. O sinóptico geral deve
apresentar todos os componentes da região controlada de forma a dar uma visão geral do
que se passa com todo o conjunto. As diferentes condições dos componentes serão
distinguidas por cores configuráveis.

Os sinópticos detalhados devem apresentar um, ou uma parte, dos componentes de
forma mais detalhada, onde se possa ver a condição operacional específica de
determinada linha ou veículo, ou ponto de parada.

A execução dessas janelas gráficas e/ou sinópticos deve ser customizada para o ÓRGÃO
GESTOR.

 Ícones
Deve ser possível construir um ícone para cada componente do SISTEMA, associado a
informações em tempo real sobre seu estado.
 Navegação e zoom
Toda a navegação no software deve ser possível de ser feita apenas com o uso do
mouse. O operador deve poder navegar entre os sinóticos, realizar uma ação de zoom
num sinótico de uma área, fazer um zoom para um ou mais equipamentos selecionados,
e consultar mensagens de alerta e janela de logs, mantendo tudo na tela ao mesmo
tempo se assim o desejar.
O operador deve poder selecionar um ou mais equipamentos com o objetivo de visualizar
seu estado.
 Atualização de sinópticos
Após qualquer comando manual, automático, ou cíclico para os equipamentos, como
também após qualquer mudança de estado dos mesmos, o(s) sinótico(s) deve(m) ser
atualizados automaticamente.
 Tratamento do comando aos equipamentos
Quando for enviado um comando a um equipamento, o mesmo deve estabelecer
prontamente uma resposta com indicação detalhada, seja qual for o caso: ex: se a
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comunicação foi estabelecida, se o comando foi ou não aceito e porque e, além disso, se
o equipamento recebeu o comando e como o está realizando.
4.2.5.9.

Últimas mensagens de Alerta

O software deve constantemente alertar o operador sobre as últimas mensagens de alerta
do sistema, além de ser possível sua consulta a qualquer momento. O sistema deve
disponibilizar, no mínimo, os seguintes tipos de alerta:







Envio de comando (ex: envio da mensagem X),
Resposta de um comando enviado (ex: OK, comando executado pela estação)
Problema de Comunicação (ex: sem resposta da estação, sem conexão)
Alerta técnico (ex: laptop de manutenção conectado, estação em modo local)
Defeito secundário (ex: lâmpada queimada, sensor de temperatura danificado)
Defeito principal (ex: comando rejeitado pela estação, seção de leds queimados,
barreira física sem alimentação, ligação estação/PMV sem alimentação, módulos
eletrônicos com defeito, etc)

O alerta deve poder ser sonoro, bloqueável, reconhecível, associável a um problema
resolvido ou não (parametrizável). Por exemplo: deve o operador poder reconhecer um
alarme, indicar que o problema foi resolvido e ainda fazer e associar um comentário ao
registro.
Um alerta deve apresentar a data, a hora, o tipo de alerta, a descrição do problema, a
gravidade, e o equipamento.
4.2.5.10. Estado dos Equipamentos

A todo o momento o operador deve poder visualizar o estado dos equipamentos de forma
resumida ou detalhada.
4.2.5.11. Lista de Equipamentos

O operador deve poder visualizar uma lista de equipamentos de campo por tipo ou por
região (área controlada).
 Comandos sobre equipamentos
Os comandos devem poder ser enviados para um ou mais equipamentos selecionados.
Os comandos principais devem ser, no mínimo:




Solicitar o estado geral do equipamento,
Solicitar o estado dos componentes do equipamento,
Solicitar o estado de comunicação entre o equipamento e outros equipamentos.
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4.2.6. Cartografia
A cartografia de todo sistema viário suporte dos itinerários das linhas de ônibus
controladas pelo Sistema e os percursos até as garagens das respectivas empresas
operadoras deve ser desenvolvida no formato da plataforma utilizada pelo Sistema do
fornecedor, de modo que seja possível realizar todas as tarefas de acompanhamento da
operação pela interface gráfica. A elaboração de todas as bases, contendo o
mapeamento de itinerários, pontos de parada, terminais, garagens e demais pontos de
interesse para o transporte coletivo, além das interseções semaforizadas fazem parte do
escopo de fornecimento. O ÓRGÃO GESTOR fornecerá todas as informações e
elementos necessários para preparação das bases digitais, tais como itinerários das
linhas, locais dos pontos de parada, semáforos, etc.

Os mapas devem ter os seguintes elementos:







Ruas suporte dos itinerários e áreas adjacentes a elas que eventualmente possam
servir de vias para apoio a desvios
Mãos de direção das vias e canteiros centrais quando houver
Parques e áreas verdes
Bairros
Nomes das vias, marcos de referência
Numeral das vias
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5. COMUNICAÇÃO COM O USUÁRIO
A par da excelência na operação do serviço público que com ela foi contratado, também,
uma eficiente e eficaz comunicação com os passageiros deverá ser uma preocupação
constante da Concessionária, ao longo de toda a duração do Contrato de Concessão.
Além da necessária postura e cortesia de seus colaboradores, em especial aqueles que
tenham um trato direto com os usuários – motoristas, cobradores e fiscais de tráfego –
outras ações de apoio à operação deverão fazer parte da Concessão
Elas são compostas por dois sistemas, a seguir descritos em seus conteúdos básico, sem
a pretensão de ser abrangente neste momento - um Sistema de Informação e outro de
Atendimento aos Usuários - e uma série de indicadores de Aferição dos serviços
ofertados.
5.1. SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO USUÁRIO
O Sistema de Informação ao Usuário (SIU) tem como objetivo orientar os passageiros
do transporte público coletivo sobre o funcionamento desse serviço essencial em São
Bernardo do Campo, facilitando o uso dos modais a ele vinculado.
A criação e manutenção dos elementos componentes do SIU (mapas, diagramas da rede,
quadros de informação, aplicativos etc) são de responsabilidade da Concessionária, após
a ETCSBC aprová-los previamente à sua divulgação pública.
O SIU será composto:
a) por um conjunto de elementos gráficos que devem ser instalados nos veículos,
terminais e principais pontos de parada com alta demanda de usuários, em
especial naqueles com forte presença de transferências entre linhas. Nesses
locais serão instalados, no mínimo, mapas, diagramas da rede de transporte e
quadros de informações sobre as linhas que neles operem, mantendo-os
constantemente atualizados;
b) por um segundo conjunto de informações transmitidas aos usuários com o uso
de modernas tecnologias de telemetria, em constante e frequentes inovações,
onde se destacam, no mínimo, (i) aplicativos interativos com informações sobre
as viagens em “tempo real” e (ii) um painel dinâmico com as informações do
“atendimento das viagens” nos terminais.
O mapa de identificação deverá informar o posicionamento espacial da pessoa no
município, trazer informações sobre os pontos de embarque no entorno da região onde
está instalado, além de localizar outros serviços de interesse público, que estejam
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situados nas cercanias do local. Este mapa também deverá conter os itinerários das
linhas de ônibus, assim como as informações de passagem pelo ponto ou de partida do
terminal e o nome do bairro de destino da linha, e deverá estar colocado,
obrigatoriamente, nos terminais e em pontos de grande número de transferências no
município.
O diagrama da rede deve identificar os principais eixos viários e corredores de transporte
coletivo, seus principais locais de acesso e pontos de transferência no município. Ele
deve estar colocado nos principais pontos de transbordo entre linhas e no interior dos
veículos, posicionando o usuário, através do diagrama, quanto à sua localização dentro
do município.
O quadro de informação ficará localizado em todos os pontos de parada com abrigo, e
trará informações detalhadas sobre as linhas que o atendem, além de horários,
frequências, itinerário etc.
Os aplicativos terão, no mínimo, a função de dar uma previsão de embarque em tempo
real, sendo atualizado constantemente sobre a posição do veículo em relação ao seu
itinerário e o quanto tempo ele irá demorar até chegar ao ponto selecionado pelo usuário.
Além disso, ele deve servir como uma “ferramenta de auxílio” na escolha das linhas de
ônibus; ao ser definido o local de origem e o destino da viagem, o aplicativo dará uma
sugestão de qual a melhor linha a ser utilizada e o ponto de parada mais próximo, onde
poderá nela embarcar. Complementarmente, também deverão informar a localização de
todos os pontos de parada do sistema de transporte coletivo, informando também quais
as linhas que passam em cada um desses pontos.
O painel informativo, controlado telemetricamente pela Central de Controle Operacional
do Serviço, irá operar de forma suplementar nos terminais de linha, informando o horário
e as linhas que deverão atender o terminal nos minutos seguintes, conforme orientação
da ETCSBC.
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5.2. SISTEMA DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO
O Sistema de Atendimento ao Usuário (SAU) é um processo baseado no acolhimento
de reclamações, sugestões, solicitações e elogios dos usuários do Sistema de Transporte
Público Coletivo (STPC).
Ele tem o objetivo de facilitar os procedimentos de compilação, análise, avaliação e
devolutiva para os usuários, centralizando todas as solicitações em um único Sistema,
tratando os questionamentos dos usuários sobre o serviço prestado, de forma mais rápida
e eficiente.
As informações, assim recebidas, são de suma importância para uma constante melhoria
do transporte do município, e deve ser mantido de forma continua pelo órgão público
(ETCSBC), responsável pela gestão do Sistema; mas devendo ter uma ligação, em
“tempo real” com a Concessionária, para a correção imediata dos problemas detectados
pelos usuários.
Em síntese, as reclamações estarão divididas em dois grupos - pessoal e viagens –
conforme apresentados a seguir:
 Pessoal

 Viagem

 Sair antes de concluir o emb./desemb.

 Não cumprimento do horário

 Permitir desemb. pela porta da frente

 Veículo lotado

 Permitir embarque pela porta traseira

 Veículo sem identificação

 Recusar embarque de idoso

 Transitar fora do itinerário

 Parar o veículo fora do ponto de
parada

 Veículo com má conservação
 Veículo sujo

 Dirigir acima da velocidade permitida
 Interromper viagem sem justificativa
 Conversar com passageiros
 Fumar dentro do veículo
 Transitar com porta aberta
 Negar troco ao passageiro
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Este Sistema recebe o questionamento, faz o cadastro do solicitante, encaminha a
mensagem aos responsáveis e, após uma solução (seja positiva ou negativa), envia uma
resposta às manifestações dos usuários. Será de responsabilidade da Concessionária a
criação e manutenção desse sistema; e sua interligação direta com o órgão gestor.
A Concessionária deverá responder os questionamentos de forma a terminar a
solicitação no prazo máximo de 10 dias úteis; e a mesma será encarregada pela
criação de relatórios gerenciais mensais, divulgando um balancete dos
questionamentos e quais os “status” dos mesmos, na data de encerramento do balancete.
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5.3. INDICADORES DE AFERIÇÃO DO SERVIÇO
A geração de Indicadores de Aferição do Serviço (IAS) tem como objetivo analisar a
qualidade do transporte público coletivo que estiver sendo operado, e será de
responsabilidade exclusiva da Concessionária a realização desse serviço.
O SAS consiste em avaliar três aspectos operacionais, importantes para um bom
funcionamento do sistema de transporte público coletivo, conforme apresentados a seguir.
 Cumprimento das viagens
O cumprimento das viagens serve como o principal meio de transmitir confiabilidade do
sistema ao usuário, e por isso ele será aferido através do aplicativo que deverá ser
mantido pela Concessionária, além dos dados oriundos da Bilhetagem Eletrônica.
Serão compiladas as informações de todas as viagens realizadas, para avaliar o real
cumprimento dos horários programados e se os veículos percorrem o trajeto de forma
correta.
Para uma viagem ser considerada como cumprida, o veículo deverá sair com, no
máximo, com um atraso de 5 minutos em relação ao horário programado e deverá cumprir
o itinerário de forma correta, passando em todos os pontos de parada programados.
O cálculo será feito relacionando o total de viagens “realizadas” no período (viagens
consideradas cumpridas) dividido pelo total de viagens “programadas” e constantes das
OSOs, de cada linha.
 Autuações, Acidentes e Quebras
As autuações, acidentes e quebras serão compilados através das “ocorrências
registradas”. Esses problemas atingem diretamente a segurança do sistema de transporte
público coletivo; e um controle maior sobre ele é parte importante para atrair cada vez
mais usuários.
O cálculo será feito pela relação entre o “número de ocorrências” e a quantidade de
“veículos operantes”. Os dados serão aferidos separadamente nas três categorias, e
também calculados por linha.
 Reclamações
As reclamações serão divididas em dois grupos (pessoal e viagem) e serão obtidas
diretamente através do Sistema de Atendimento ao Usuário (SAU). Essa é uma
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ferramenta que tem o objetivo de melhorar cada vez mais o relacionamento com os
passageiros.
A reclamações serão computadas por linha; e seu cálculo se dará pela relação entre a
quantidade de reclamações “recebidas” e a quantidade de viagens “realizadas”. Além
deste cálculo, será feito um ranking para saber quais os principais problemas enfrentados
pelos usuários em cada linha.
A obtenção dos dados necessários para a realização dos cálculos e as próprias
informações, serão de responsabilidade da Concessionária, bem como a criação dos
Relatórios Gerenciais, com uma frequência trimestral, divulgando os resultados e suas
evoluções durante o período.
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6. QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTO DA EQUIPE OPERACIONAL
Para que a operação do Transporte Público Coletivo de determinada região seja realizada
de acordo com os padrões mínimos de qualidade, os editais de licitação estabelecem uma
série de especificações e diretrizes.
Especificamente em relação à qualificação da Equipe Operacional (motoristas,
cobradores e fiscais), são feitas exigências para que as licitantes se mostrem aptas nesse
quesito, ou seja, que possuam condições de proporcionar pessoal de operação adequado
à um relacionamento permanente com os passageiros. Sendo assim, é requerida
Capacidade Técnica Operacional, que se refere à aptidão para o desenvolvimento das
atividades, assim como para o acesso às instalações e para o manuseio de
aparelhamento.
Neste item, estão especificados os conteúdos mínimos relacionados à habilitação,
capacitação e relacionamento pessoal, relacionados aos procedimentos exigidos nos
treinamentos de qualificação da equipe operacional.
Este item, Qualificação e Treinamento da Equipe Operacional, contido no Anexo III –
Especificações da Concessão, indica uma série de diretrizes para que a concessionária
ofereça outros treinamentos de capacitação desse pessoal, além das qualificações que
estes já devem possuir (formação profissional e habilitação) a fim de desenvolver os
trabalhos necessários. Esses treinamentos, por sua vez, apresentam conteúdos sobre
como lidar com as diversas situações do dia a dia, tanto em relação às demais pessoas
quanto em relação aos usuários. A qualificação proposta pretende nivelar a qualidade do
serviço oferecido em todas as linhas e em toda a frota, a partir de uma homogeneização
do pessoal operacional.
É possível perceber que os Conteúdos Programáticos dirigidos aos três tipos de
operadores – motoristas, cobradores e fiscais – destacam a importância de saber lidar
com os diversos tipos de usuários em todas as situações. É papel desses operadores se
colocarem como orientadores e auxiliadores dos usuários de maneira respeitosa e
eficiente, de mediarem qualquer situação atípica, de se certificarem de que a operação
está ocorrendo de forma adequada, entre outros.
Para tanto, um Conteúdo Programático mínimo está indicado para cada um dos
treinamentos, de motoristas, cobradores e fiscais (ver Tabela 6.1). Os principais temas
abordados, são:
- O Sistema de Transporte Público;
- O Papel do Operador;
- Respeitos aos Usuários;
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- Acessibilidade no Transporte;
- Bilhetagem Eletrônica; e
- Mulheres e o Assédio Sexual.

Tabela 6.1 – Treinamento para Operadores: Conteúdo Programático
TEMA

MÓDULO

CONTEÚDO

O
Sistema
de
Transporte Público
Transporte Público
Coletivo

- O papel da Operadora;
- Zoneamento do Município;
- Transporte em Números: terminais,
pontos de parada, corredores, faixas,
linhas e passageiros transportados;
- Contrato com o Poder Público;
- Direitos e Deveres.
- Cuidados ao Transportar Pessoas;
- Operadores como Autoridades
dentro dos Veículos;
- Profissionalismo;
- Acolhimento aos Passageiros.
- Código de Trânsito Brasileiro – CTB;
- Dirigindo com Segurança;
- Garantindo a Segurança dos
Passageiros – Dentro e Fora do
Veículo;
- Reduzindo Acidentes.

O
Papel
Operador

do

Direção Segura

Formação
Motoristas

de

Comportamento
Profissional

Postura diante dos - Postura Profissional;
Passageiros, Leis - Noções Básicas de Atendimento;
- Respeito aos Usuários.
e Decretos

Acessibilidade

- Contextualização – Acessibilidade no
Transporte;
Acessibilidade no
- Julgamentos, Preconceitos e
Transporte
Discriminações;
- Legislação e Normas.
- Tipos de Usuários – Demandas,
Abordagem e Comunicação;
- Mobilidade Reduzida Temporária ou
Permanente:
Mobilidade
o Gestantes;
Reduzida e Tipos
o Obesos;
de Deficiências
o Idosos;
- Deficientes Físicos;
- Deficientes Intelectuais;
- Deficientes Visuais;
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Equipamentos
Apoio
Locomoção

Preparação
Operadores

de
à

dos

Acessibilidade nos
Veículos

O Patriarcado e a
Mulheres
no
Violência
contra
Transporte Público
Mulheres

- Deficientes Auditivos;
- Pessoas com Carrinho de Bebê.
- Tipos e Manuseios:
o Aparelhos Ortopédicos;
o Muletas;
o Cadeira de Rodas;
o Guia;
o Cão Guia.
- Responsabilidades dos Operadores;
- Qualidade no Atendimento –
Garantia de Segurança;
- Procedimentos em:
o Embarque e Desembarque –
Horário de Pico;
o Plataforma Elevatória com
Defeito;
o Quantidade no Veículo –
Cadeiras de Rodas e Cães
Guias;
o Cintos de Segurança;
o Carrinho de Bebê;
- Embarque pela Plataforma
Elevatória.
- Veículo Acessível:
o Portas;
o Assentos Preferenciais;
o Área Reservada;
o Área de Manobra;
o Sinalização.
- Direito às Plataformas Elevatórias;
- Plataformas Elevatórias:
o Capacidade Máxima;
o Operação;
o Segurança;
o Mecanismo.
- Rampas de Acesso:
o Tipos de Rampas;
o Capacidade Máxima;
o Operação;
o Segurança;
o Mecanismo.
- Preservação dos Equipamentos.
- Políticas Públicas – Combate à
Violência contra a Mulher;
- Procedimentos diante de uma
Ocorrência;
- Postura em relação às Mulheres.
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Pedestres

Compartilhamento
do Espaço

Ciclistas
Skatistas

Motociclistas

Sistema
Bilhetagem
Eletrônica

Equipamentos
Embarcados

de

- O Comportamento do Pedestre ao se
Locomover;
- Pontos Críticos de Atropelamento.
- A Importância da Mobilidade Ativa;
- O Comportamento dos Ciclistas e
dos Skatistas;
e
- Garantindo a Segurança dos
Ciclistas e dos Skatistas;
- Pontos Críticos de Atropelamento;
- Legislação Específica.
- O Comportamento do Motociclista ao
se Locomover;
- Garantindo a Segurança dos
Motociclistas;
- Pontos Críticos de Atropelamento;
- Recomendações de Segurança;
- Legislação Específica.

Tecnologia
Sistema

- Orientações - Funcionamento da
Tecnologia e do Sistema;
e
- Uso dos Cartões Operacionais;
- Tipos de Bilhetes.

Tecnologias
Procedimentos

e - Orientações – Funcionalidade das
Tecnologias.

Regras
de
Operação
Legislação
Aplicáveis
à Proposta
Concessionária

- Regulamento Operacional do STPC
(REGOP)
- Regulamento de Sanções e Multas
do STPC (RESAM)

Além destes conteúdos, também é importante que os fiscais saibam identificar não
conformidades nas operações, a fim de corrigir e/ou advertir os demais operadores.
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7. QUALIDADE E METAS DA CONCESSÃO
Devido ao caráter de serviço público essencial e de direito constitucional, a concessão do
Sistema de Transporte Público Coletivo de São Bernardo do Campo deve apresentar
metas e parâmetros de qualidade, que deverão ser cumpridos ao longo do Contrato.
Ainda, como a Concessão tem um extenso período de contrato, é cabível e justificável
que algumas metas sejam progressivas ao longo do tempo, com o objetivo do
aprimoramento constante do Sistema, da excelência no serviço público e da adequação
às novas infraestruturas e tecnologias de apoio.
Para estruturar as metas e parâmetros de qualidade, foram definidos critérios que
agrupam aspectos específicos. Para cada aspecto são apresentados a descrição, fórmula
de mensurar o indicador, indicadores mínimos do sistema (situação atual) e quais os
indicadores a serem atingidos (metas).
Este tema estrutura-se pela apresentação de cada critério abordado, estando
apresentados, na Tabela 7.1, a totalidade dos critérios e respectivos aspectos
considerados.
Tabela 7.1 – Critérios e Aspectos Característicos da Concessão

Critérios

Aspectos
Regularidade

Operação/ Confiabilidade/ Pontualidade
Produtividade
Capacidade Operacional
Acidentalidade

Manutenção e
Sustentabilidade

Índice de Quebra
Ponto Abrigado (>10 min.)
Tecnologia Alternativa ao Diesel
Wi-fi
GPS

Tecnologia

Computador de Bordo
Bilhetagem Eletrônica
Biometria Facial

Gestão e Relacionamento

Informação Online
Satisfação
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7.1. OPERAÇÃO/ CONFIABILIDADE/ PRODUTIVIDADE
O critério Operação/ Confiabilidade/ Produtividade agrupa aspectos relacionados à
execução dos serviços de transporte por ônibus. Mensura o quão eficiente é essa
operação e, por ser um dos critérios mais sensíveis no dia a dia do usuário, o seu
resultado é inerente à confiabilidade acerca do Sistema
Os aspectos apresentados a seguir são: (i) a Regularidade; (ii) a Pontualidade; (iii) a
Capacidade Operacional; e (iv) a Acidentalidade.
7.1.1. Regularidade
A Regularidade é o aspecto que mensura a conformidade com as regras propostas no
cumprimento das partidas que foram planejadas. Tem relação com a continuidade da
oferta dos serviços, ou seja, com a oferta regular dos veículos para atender a demanda.
A medida do Cumprimento das Partidas (CP) é calculada pela fórmula abaixo,
relacionando a função das Partidas Realizadas e as Partidas Planejadas, num intervalo
de tempo considerado. As Metas de Qualidade na Situação Presente e na Operação dos
corredores deverão atender os limiares mínimos dispostos na Tabela 7.2; caso contrário,
o operador estará sujeito às consequências descritas no Anexo IX.

Onde:

Tabela 7.2 – Regularidade: Situação e Meta
OPERAÇÃO/ CONFIABILIDADE/ PRODUTIVIDADE
Aspecto
Regularidade
(Cumprimento
de Partidas)

Unidade
Metas de Qualidade da Operação
Intervalo
de
Consequências
Considerado SEM Corredor
COM Corredor
Avaliação
Rede de
ônibus

Hora

> 90%

> 95%

Mês

> 95%

> 98%

Ver Sansões e
Multas (Anexo IX)
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7.1.2. Pontualidade
O aspecto Pontualidade refere-se ao rigor mantido na frequência dos ônibus, ou seja, se
os intervalos entre os ônibus são constantes e estão conforme o planejado. Como o
cumprimento desse aspecto é sensível ao tempo de espera do usuário no ponto de
parada, exerce impactos na confiabilidade acerca do sistema.
A medida do Cumprimento das Frequências (CF) é calculada pela fórmula abaixo,
relacionando as Frequências Realizadas e as Frequências Planejadas, no intervalo de
um período considerado. As Metas de Qualidade na Situação Presente e na Operação
dos corredores deverão atender os limiares mínimos dispostos na Tabela 7.3; caso
contrário, o operador estará sujeito às consequências descritas no Anexo IX.

Onde:

Tabela 7.3 – Pontualidade: Situação e Meta
OPERAÇÃO/ CONFIABILIDADE/ PRODUTIVIDADE
Aspecto
Pontualidade
(Cumprimento
da Frequência)

Unidade
Metas de Qualidade da Operação
Intervalo
de
Consequências
Considerado SEM Corredor
COM Corredor
Avaliação
Rede de
ônibus

Hora

> 80%

> 90%

Mês

> 90%

> 95%

Ver Sansões e
Multas (Anexo IX)

121

7.1.3. Capacidade Operacional
O aspecto de Capacidade Operacional refere-se ao volume médio de passageiros
transportados nos veículos no trecho crítico e no período considerado. Tem relação com o
grau de lotação médio dos veículos na cidade. O indicador tem o intuito de estabelecer
um “teto” para a lotação desses ônibus e, quando este for atingido ou ultrapassado,
dever-se-á promover a revisão da capacidade da respectiva linha, aumentando-a.
Por exemplo, na Situação Presente, 85% das partidas de uma determinada linha, na Hora
Pico no Mês, deverão atingir uma Capacidade Operacional (COp) de até 0,9.
A medida da Capacidade Operacional (COp) é calculada pela fórmula abaixo,
considerando-se o respectivo período. As Metas de Qualidade na Situação Presente e na
Operação dos Corredores deverão atender os limiares máximos dispostos na Tabela 7.4.

Onde:

Tabela 7.4 – Capacidade Operacional: Situação e Meta
OPERAÇÃO/ CONFIABILIDADE/ PRODUTIVIDADE
Aspecto

Unidade
de
Avaliação

Intervalo
Considerado

Capacidade
Operacional

Linha de
ônibus

85% das
partidas na Hora
Pico no mês

Metas de Qualidade da Operação
SEM Corredor

COM Corredor

< 90%

< 90%

Consequências
Cumprimento de
OSO’s revisadas
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7.1.4. Acidentalidade
O aspecto de Acidentalidade refere-se ao risco de acidentes que a operação submete o
usuário, tendo relação com o descumprimento do Código de Transito Brasileiro (CTB). O
indicador tem o intuito de fortalecer a direção defensiva e o cumprimento do CTB, assim,
é mensurado a partir das atuações de multa de trânsito de toda a frota circulante no dia.
A medida da Acidentalidade é calculada pelo número de autuações de multas de trânsito
no dia de operação, devendo ser inferiores aos limites indicados na Tabela 7.5. Caso a
meta não seja cumprida, o operador estará sujeito às consequências descritas no Anexo
IX.

Tabela 7.5 – Capacidade Operacional: Situação e Meta
OPERAÇÃO/ CONFIABILIDADE/ PRODUTIVIDADE
Aspecto

Unidade
de
Avaliação

Intervalo
Considerado

Acidentalidade

Frota
circulante

dia

Metas de Qualidade da Operação
SEM Corredor

COM Corredor

< 8 multas de
trânsito

< 5 multas de
trânsito

Consequências
Ver Sansões e
Multas (Anexo IX)
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7.2. MANUTENÇÃO E SUSTENTABILIDADE
O critério Manutenção e Sustentabilidade agrupa aspectos relacionados à conservação e
composição da tipologia do ponto de parada, relacionada ao serviço de transporte por
ônibus, bem como a matriz energética da Frota Operacional, no intuito de manter os
níveis de qualidade elevados dos serviços.
Os aspectos apresentados a seguir são: (i) o Índice de Quebra; (ii) Ponto Abrigado; e
(iii) a Tecnologia Alternativa ao Diesel.
7.2.1. Índice de Quebra
O Índice de Quebra atribui à rede de ônibus um limite máximo de quebra de veículos por
mês. O objetivo é compor uma frota de ônibus que não comprometa a operação do SPTC
e promova o contínuo desenvolvimento da qualidade dos serviços.
A medida do Índice de Quebra (IQ) é calculada pela fórmula abaixo, relacionando a
Quantidade de Quebras e a Frota Operante, no intervalo considerado (mês). As Metas
de Qualidade na Situação Presente e na Operação dos corredores deverão atender os
limiares máximos dispostos na Tabela 7.6; caso contrário, o operador estará sujeito às
consequências descritas no Anexo IX.

Onde:

Tabela 7.6 – Índice de Quebra: Situação e Meta
MANUTENÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Aspecto

Unidade
de
Avaliação

Intervalo
Considerado

Índice de
Quebra

Rede de
ônibus

Mês

Metas de Qualidade da Operação
SEM Corredor

COM Corredor

< 0,2

< 0,15

Consequências
Ver Sansões e
Multas (Anexo IX)
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7.2.2. Ponto Abrigado
O aspecto Ponto Abrigado intenta medir as condições de infraestrutura dos pontos de
parada cuja a espera média supera 10 minutos. Esse critério objetiva, nos pontos de
parada de maior espera pelo ônibus, proporcionar melhores condições de conforto ao
usuário através de sua proteção às intempéries.
No cálculo deste índice, são considerados apenas os pontos de parada onde a espera por
ônibus ultrapassa os 10 minutos. A intenção é que esses pontos sejam abrigados e não
apenas sinalizados por totens ou outros tipos de infraestruturas.
A medida do Ponto Abrigado (PAb) é calculada pela fórmula abaixo, considerando-se os
pontos de parada especificados. O índice é obtido pela divisão dos Pontos Abrigados
Existentes pelo Total de Pontos de Paradas, considerando-se apenas os pontos com
espera maior do que 10 minutos. As Metas de Qualidade na Situação Presente e na
Operação dos Corredores deverão atender os limiares mínimos dispostos na Tabela 7.7;
caso contrário, o operador estará sujeito às consequências descritas no Anexo IX.

Onde:

Tabela 7.7 – Ponto Abrigado: Situação e Meta
MANUTENÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Aspecto

Unidade
de
Avaliação

Intervalo
Considerado

Ponto
Abrigado (>10
min.)

Pontos de
parada
abrigados

Pontos de
parada com
espera maior
que 10 minutos

Metas de Qualidade da Operação
SEM Corredor

COM Corredor

> 0,6

> 0,85

Consequências

Ver Sansões e
Multas (Anexo IX)
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7.3. TECNOLOGIA EMBARCADA
A Tecnologia Embarcada é um importante critério de avaliação, na medida em que
fornece ao transporte coletivo por ônibus mais instrumentos que promovam o
desenvolvimento da sua operação e consequentemente a qualidade dos serviços
prestados.
Devido ao caráter semelhante com relação à finalidade dos acessórios tecnológicos,
estes serão apresentados conjuntamente. A avaliação sempre recai sobre o
funcionamento dos aparelhos ou serviço tecnológico dentro dos ônibus e da precisão dos
dados provenientes dessas tecnologias.
Os aspectos apresentados a seguir mensuram a presença de aparelhos e qualidade dos
dados das seguintes tecnologias: (i) o Wi-fi; (ii) o GPS; (iii) o Computador de Bordo; (iv)
a Bilhetagem Eletrônica; e (v) a Biometria Facial. As Metas de Qualidade na Situação
Presente e na Operação dos Corredores deverão atender os limiares mínimos dispostos
na Tabela 7.8; caso contrário, o operador estará sujeito às consequências descritas no
Anexo IX.
Tabela 7.8 – Tecnologia Embarcada: Metas de Qualidade
TECNOLOGIA EMBARCADA
Unidade de
Avaliação

Intervalo
Considerado

Wi-fi

Funcionamento

GPS
Computador
de Bordo

Aspecto

Bilhetagem
Eletrônica
Biometria
Facial

Metas de Qualidade da
Operação
SEM Corredor

COM Corredor

Mês

> 85%

> 90%

Funcionamento

Mês

> 95%

> 98%

Funcionamento

Mês

> 95%

> 98%

Mês

> 98%

> 98%

> 98%

> 98%

> 95%

> 95%

Confiança/
Precisão dos
Dados
Funcionamento
Confiança/
Precisão dos
Dados

Mês

Consequências

Ver Sansões e
Multas (Anexo IX)
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7.4. GESTÃO E RELACIONAMENTO
O conteúdo do critério de Gestão e Relacionamento é relacionado às questões
administrativas e que refletem a convivência entre o operador e o usuário. A avaliação
desse critério visa estabelerecer os parâmetros para o desenvolvimento da qualidade dos
serviços à vista do usuário do transporte coletivo, bem como, a oferta de informações
acerca do Sistema.
Os aspectos apresentados a seguir são: (i) a Informação Online; (ii) a Satisfação; e (iii)
as Autuações.
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7.4.1. Informação Online
A “realidade aumentada” (RA) está presente na interação das pessoas com o mundo real
atualmente. O conceito de RA, parte de um acréscimo ou inserção de informação virtual
ao mundo físico e concreto, sendo atualizada em tempo real, permitindo a interação com
o usuário e promovendo melhorias ao ambiente explorado. Ou seja, conforma-se por todo
aparato eletrônico- digital que auxilia os nossos sentidos a compreender o mundo de uma
maneira mais completa e eficiente, num tipo de “Realidade Misturada”, a junção das
informações virtuais com o mundo concreto. Isso se aplica totalmente à lógica da
mobilidade urbana e do transporte coletivo.
As tecnologias na comunicação surgem com o objetivo de facilitar os deslocamentos,
complementando a sinalização física e orientando as pessoas por meio de um grande
banco de dados disponíveis na internet. Assim, o usuário do transporte coletivo tem na
tecnologia uma companhia permanente, quase indissociável, usualmente através dos
smartphones. Isso ocorre com o intuito de acessar as informações pertinentes acerca do
sistema e organizar o deslocamento da melhor forma que lhe convém.
Tendo em vista a importância do acesso a essas informações, cuja existência valoriza e
induz demanda ao sistema, o aspecto Informação Online pretende manter elevada a
oferta e a qualidade das informações relacionados à rede de ônibus na internet.
As metas estabelecidas são percentuais simples do mínimo na precisão das informações
e do máximo permitido para a imprecisão ou falha delas. As Metas de Qualidade na
Situação Presente e na Operação dos Corredores deverão atender aos limiares dispostos
na Tabela 7.9; caso contrário, o operador estará sujeito às consequências descritas no
Anexo IX.

Tabela 7.9 – Informação Online: Metas de Qualidade
GESTÃO E RELACIONAMENTO
Aspecto

Unidade de
Avaliação

Intervalo
Considerado

Informação
Online

Confiança/
Precisão dos
Dados
Discordância/
Imprecisão

Mês

Metas de Qualidade da Operação
SEM Corredor
COM Corredor
> 80%

> 85%

< 20%

< 10%

Consequências

Ver Sansões e
Multas (Anexo IX)
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7.4.2. Satisfação
O aspecto Satisfação relaciona-se diretamente à opinião que o usuário tem do serviço de
transporte por ônibus. Ou seja, é um “termômetro” que serve como parâmetro de
qualidade para a manutenção e contínuo desenvolvimento da qualidade dos serviços.
Pesquisas de satisfação já são aplicadas anualmente com o intuito de medir os níveis de
satisfação com relação aos atributos do transporte coletivo, como os relacionados à
operação, tratamento do usuário, limpeza e apresentaçãoo, entre outros. Pretende-se
assim, a partir dessa concessão, estabelecer uma metodologia padrão para a obtenção,
tratamento e manipulação desses dados, afim de criar apoio fundamental para a
comparação desses níveis, bem como manter um controle de série histórica coeso.

GESTÃO E RELACIONAMENTO
Aspecto

Unidade de
Avaliação

Intervalo
Considerado

Satisfação

Rede de
ônibus

Hora

Metas de Qualidade da
Operação
SEM Corredor COM Corredor
Mais que 7
autuações

Mais que 4
autuações

Consequências
Ver Sansões e
Multas (Anexo IX)
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