
PRODUTO Nº 01
RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DOS
TRABALHOS

Brasília/2008

Elaboração de estudos e

à implantação do

, a ser parci

Programa
Distrito Federal

Banco Interamericano de

projetos preparatórios

do

almente financiado pelo

de Transporte Urbano

Desenvolvimento - BID

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO 
DO DISTRITO FEDERAL 

 

RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO 
 
 
 

Contrato N.º 003/2008 - SO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brasília - DF 

Março de 2008 



 
Programa de Transporte Urbano – PTU/DF 

 
 

 

2

ÍNDICE 
1 Apresentação .....................................................................................................................6 

2 Caracterização sumária do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal 7 
2.1 Objetivos, montante e implementação do PTU...................................................7 
2.2 Os componentes do Programa...............................................................................7 

2.2.1 Componente 1 - Engenharia e administração ............................................7 
2.2.2 Componente 2 – Investimentos para a modernização do transporte 
urbano ...............................................................................................................................8 
2.2.3 Componente 3 - Fortalecimento Institucional ..............................................9 

3 Plano de Gestão do Escopo ............................................................................................9 
3.1 Projeto Funcional e Projeto Básico de Paradas de Ônibus e Estações 
de Transferência .....................................................................................................................9 

3.1.1 Elaboração do Projeto Funcional ...................................................................9 
3.1.2 Elaboração do Projeto Básico dos Pontos de Parada............................. 10 

3.2 Plano de Execução da Transição Operacional e Institucional ...................... 11 
3.2.1 Conhecimento dos Estudos Realizados ...................................................... 11 
3.2.2 Coleta e Tratamento de Informações ........................................................ 11 
3.2.3 Identificação da necessidade de dados complementares .................. 11 
3.2.4 Identificação dos Objetivos de cada Fase da Transição ....................... 12 
3.2.5 Identificação das Premissas de cada Fase................................................ 12 

3.3 Plano de Fortalecimento Institucional ................................................................. 12 
3.3.1 Conhecimento dos Estudos Realizados ...................................................... 12 
3.3.2 Coleta e Tratamento de Informações ........................................................ 13 
3.3.3 Caracterização Institucional e Identificação de Pontos Críticos .......... 13 
3.3.4 Identificação de Objetivos e Detalhamento de Ações .......................... 13 
3.3.5 Consolidação das Ações e Validação ...................................................... 13 

3.4 Plano de Execução do Programa de Comunicação Social.......................... 13 
3.4.1 Pesquisas e coleta de informações ............................................................. 14 
3.4.2 Avaliação e discussão de diretrizes para a elaboração do Plano ....... 14 
3.4.3 Concepção do Plano .................................................................................... 14 

3.5 Plano de Execução do Programa de Fortalecimento da Gestão 
Ambiental.............................................................................................................................. 15 

3.5.1 Projeto de Apoio às Assessorias de Meio Ambiente dos Co-Executores ...
 ............................................................................................................................ 15 
3.5.2 Projeto de Elaboração do Plano de Gestão do Transporte de Produtos 
Perigosos............................................................................................................................ 16 

3.6 Programa de Monitoramento e Fiscalização Ambiental ................................ 17 
3.6.1 Projeto de Monitoramento da Qualidade do Ar e Sonora ..................... 17 
3.6.2 Projeto de Fiscalização do Uso e Ocupação do Solo ............................. 18 

3.7 Plano de Execução do Programa de Preservação Ambiental...................... 19 



 
Programa de Transporte Urbano – PTU/DF 

 
 

 

3

3.7.1 Projeto de Recuperação do Passivo Ambiental ....................................... 20 
3.7.2 Projeto de Compensação Ambiental......................................................... 21 

3.8 Plano de Controle Ambiental ............................................................................... 22 
3.8.1 Pesquisas e coleta de informações ............................................................. 23 
3.8.2 Avaliação e discussão de diretrizes para a elaboração do Plano ....... 23 
3.8.3 Concepção do Plano .................................................................................... 23 

3.9 Análise do Comportamento do Sistema Viário ................................................. 24 
3.9.1 Definição da área de estudo ....................................................................... 24 
3.9.2 Montagem da base de dados da área em estudo ................................ 24 
3.9.3 Discussões dos resultados .............................................................................. 25 
3.9.4 Revisão das soluções viárias propostas....................................................... 25 

3.10 Microssimulação de Novas Soluções Viárias...................................................... 26 
3.10.1 Definição da Área de Estudo ....................................................................... 26 
3.10.2 Montagem da Base de Dados da Área em Estudo ................................. 26 
3.10.3 Construção da rede de microssimulação.................................................. 26 
3.10.4 Calibração da rede de microssimulação .................................................. 26 
3.10.5 Simulação da rede de microssimulação.................................................... 27 
3.10.6 Estudo de cenários futuros ............................................................................ 28 
3.10.7 Discussão dos resultados obtidos ................................................................. 28 

3.11 Serviços de Assessoria Técnica ............................................................................. 28 
3.11.1 Acompanhamento e Controle da Execução do Programa.................. 29 
3.11.2 Assessoria em assuntos de natureza organizacional................................ 29 
3.11.3 Apoio no encaminhamento das atividades específicas nas fases de 
preparação do Programa ............................................................................................. 29 
3.11.4 Acompanhamento das Missões do Banco em Brasília e na sede do BID.
 ............................................................................................................................ 29 

3.12 Serviços de Assessoria Especializada para Apoiar a Realização de 
Pesquisa de Freqüência e Ocupação ............................................................................ 31 

3.12.1 Assessoria especializada em planejamento e coordenação de 
pesquisas de transporte público coletivo ................................................................... 31 
3.12.2 Desenvolvimento de Aplicativo ................................................................... 33 
3.12.3 Assessoria e Apoio Logístico na Execução da Pesquisa de Freqüência e 
Ocupação Visual ............................................................................................................ 34 
3.12.4 Assessoria na elaboração do relatório de pesquisa ................................ 35 

3.13 Identificação dos produtos a serem apresentados ......................................... 35 
3.13.1 Relatório n.º 2 – Projeto Funcional de Paradas e Estações de 
Transferência .................................................................................................................... 35 
3.13.2 Relatório n.º 3 – Projeto Básico de Paradas e Estações de Transferência .
 ............................................................................................................................ 35 
3.13.3 Relatório n.º 4 – Plano de Execução da Transição Operacional e 
Institucional ....................................................................................................................... 36 
3.13.4 Relatório n.º 5 – Plano de Fortalecimento Institucional ............................ 36 



 
Programa de Transporte Urbano – PTU/DF 

 
 

 

4

3.13.5 Relatório n.º 6 – Plano de Execução do Programa de Comunicação 
Social ............................................................................................................................ 37 
3.13.6 Relatório n.º 7 – Plano de Execução do Programa de Fortalecimento 
da Gestão Ambiental ..................................................................................................... 37 
3.13.7 Relatório n.º 8 – Programa de Monitoramento e Fiscalização Ambiental
 ............................................................................................................................ 37 
3.13.8 Relatório n.º 9 – Plano de Execução do Programa de Preservação 
Ambiental.......................................................................................................................... 38 
3.13.9 Relatório n.º 10 – Plano de Controle Ambiental ........................................ 38 
3.13.10 Relatórios n.º 11 e 12 – Análise de Comportamento do Sistema Viário 
(Parcial e Final)................................................................................................................. 39 
3.13.11 Relatórios n.º 13 e 14 – Microssimulação das Novas Soluções Viárias 
(Parcial e Final)................................................................................................................. 39 
3.13.12 Relatórios n.º 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 – Andamento dos Trabalhos e 
das Atividades de Assessoria......................................................................................... 39 
3.13.13 Relatório n.º 23 – Serviços de Assessoria Especializada para Apoiar a 
Realização da Pesquisa de Freqüência e Ocupação............................................. 40 

4 Gestão do Tempo ........................................................................................................... 41 

5 Gestão da Qualidade .................................................................................................... 46 

6 Gestão dos Riscos............................................................................................................ 46 

7 Gestão da Comunicação ............................................................................................. 47 

8 Definição da Estrutura Organizacional para Execução do Projeto ...................... 47 

9 Organograma Proposto para a Equipe Técnica ...................................................... 51 
9.1 Estrutura Organizacional ........................................................................................ 51 

9.1.1 Nível 0 – Unidade de Preparação do Programa – UPP - PTU/DF............ 51 
9.1.2 Nível 1 - Coordenação Geral ....................................................................... 51 
9.1.3 Nível 2 - Coordenação Técnica ................................................................... 52 
9.1.4 Nível 3 - Núcleo de Gestão da Execução do Contrato - NGEC............ 52 
9.1.5 Nível 4 – Núcleos Técnicos............................................................................. 53 

9.2 Organograma da Estrutura ................................................................................... 54 

Anexo......................................................................................................................................... 56 
A.1 - Ofício N.º 1477/2007 – SO/GAB, de 31 de dezembro de 2007........................... 56 
A.2 - Carta N.º 001/08 – TCBR, de 04 de janeiro de 2008 ............................................. 56 

 



 
Programa de Transporte Urbano – PTU/DF 

 
 

 

5

 

Índice de Tabelas 
Tabela 1: Equipamentos utilizados pela Altran TC/BR....................................................... 49 
Tabela 2: Hardwares utilizados pela Altran TC/BR ............................................................. 50 
Tabela 3: Softwares utilizados pela Altran TC/BR ............................................................... 50 

 

Índice de Figuras 

Figura 1: Organograma.......................................................................................................... 55 
 

 

 

 

 



 
Programa de Transporte Urbano – PTU/DF 

 
 

 

6

1 APRESENTAÇÃO 
A Altran TC/BR apresenta ao Governo do Distrito Federal o Relatório de 

Planejamento para a elaboração do Programa de Transporte Urbano do Distrito 
Federal – PTU/DF, objeto do contrato n.º 003/2008 - SO. 

Este relatório, denominado Relatório de Planejamento das Atividades, 
corresponde ao primeiro produto previsto no contrato e apresenta a seguinte 
estrutura: 

■ Caracterização Sumária do Programa de Transporte Urbano; 

■ O escopo do contrato; 

■ A gestão do tempo; 

■ A gestão da qualidade; 

■ A gestão dos riscos; 

■ A gestão da comunicação; 

■ A estrutura para realização do contrato; 

■ A equipe técnica alocada. 

Este relatório contém o planejamento das atividades previstas no 
contrato – estudos, assessoria – e incorpora a revisão do cronograma de atividades, 
decorrente da solicitação do Governo do Distrito Federal, visando à 
implementação do Programa de Transporte Urbano. 
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2 CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DO 
DISTRITO FEDERAL 

2.1 Objetivos, montante e implementação do PTU 
O Programa de Transporte Urbano do DF tem como objetivo geral 

promover as condições de mobilidade e acessibilidade da população do DF, em 
particular aquela de menor renda, aumentando a integração entre os núcleos 
urbanos do DF. 

As ações propostas visam a implantar um novo modelo de operação do 
sistema de transporte público coletivo, que considera a integração dos diversos 
modos de transporte – metrô, ônibus - e privilegia o modo de transporte coletivo. 
Adicionalmente, o Programa contempla ações que beneficiam o tráfego geral e a 
segurança de trânsito, particularmente os modos de transporte não motorizado.  

As ações previstas são de natureza institucional, operacional e física, 
conforme indicado a seguir: 

■ Institucional - revisão do marco regulatório, reorganização dos 
órgãos de planejamento e gestão dos transportes, instalação da 
Câmara de Compensação de Receitas e Créditos, aquisição de 
equipamentos e softwares e adoção de novos procedimentos de 
gestão e controle operacional, capacitação das equipes 
envolvidas; 

■ Operacional - reorganização da rede de transporte coletivo, 
implantação da integração operacional e tarifária, alterações na 
circulação, medidas operacionais de segurança de trânsito; 

■ Física – implantação de obras viárias (corredores de ônibus, 
aumento de capacidade viária, melhorias viárias), construção e 
reforma de terminais, implantação de passarelas para pedestres, 
implantação de ciclovias. 

O prazo de implantação do programa é de 5 (cinco) anos e o seu 
orçamento monta a US$269,89 milhões, dos quais 65,5% provêm de empréstimo do 
BID e o restante de contrapartida do GDF. 

 

2.2 Os componentes do Programa 
O programa está estruturado em três componentes, como indicado: 

2.2.1 Componente 1 - Engenharia e administração 

a) Estudos e Projetos de Engenharia - contempla os gastos associados 
aos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, e os 
projetos de engenharia das obras previstas no Programa; 
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b) Gastos de Administração – corresponde ao conjunto dos serviços e 
atividades a cargo da UGP – Unidade de Gerenciamento do 
Programa, responsável pela execução da operação. Inclui os custos 
de contratação dos serviços de consultoria de apoio ao 
gerenciamento do Programa, das auditorias contábil-financeira e 
ambiental do Programa, bem como a supervisão ambiental e os 
custos de comunicação sócio-ambiental. 

 

2.2.2 Componente 2 – Investimentos para a modernização do transporte 
urbano 

a) Modernização e integração do transporte público coletivo – este 
componente abrange as intervenções e ações que visam melhorar a 
operação e cobertura do transporte público coletivo, bem como 
viabilizar a implantação de um sistema integrado de transportes. 
Inclui as obras de infra-estrutura viária que permite priorizar a 
operação do transporte coletivo, em particular no Eixo Oeste – 
Ceilândia – Taguatinga – Plano Piloto, assim como as obras 
complementares – terminais de integração ônibus-metrô, terminais de 
ônibus, pontos de parada, e melhoramento de vias secundárias e 
locais; 

b) Melhoria da segurança viária para o transporte motorizado e não-
motorizado – este componente compreende o tratamento de pontos 
críticos de acidentes de trânsito situados em vias urbanas e em 
rodovias, a implantação de passagens para pedestres no Eixo 
Rodoviário, a implantação de passarelas para pedestres em rodovias, 
e a implantação de ciclovias; 

c) Centro de Controle Operacional e sistema de semáforos – contempla 
a implantação de um Centro de Controle Operacional conectado a 
um sistema de semáforos centralizados e a câmaras, permitindo 
contar com um sistema de monitoramento e regulação do trânsito 
veicular; 

d) Sistema de Gestão e Operação do Transporte Público – compreende 
a aquisição de equipamentos de informática destinados a melhorar a 
capacidade de planejamento, gestão e controle operacional por 
parte da DFTrans e da Secretaria de Transportes; 

e) Supervisão de obras – a ser contratada pela UGP – Unidade de 
Gerenciamento do Programa, inclui serviços de consultoria 
especializada para garantir o cumprimento dos cronogramas do 
trabalho, dos projetos e das especificações técnicas. 
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2.2.3 Componente 3 - Fortalecimento Institucional 

Compreende o apoio à Secretaria de Transportes, contemplando a 
implementação de um sistema de gerenciamento da informação para o transporte 
público; o apoio à DFTrans, contemplando o reforço à capacidade tecnológica, 
técnica e institucional e o financiamento da instalação, teste e funcionamento da 
Câmara de Receitas e Créditos; o apoio à Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, no que concerne às questões 
ambientais relacionadas ao Programa e à gestão ambiental dos sistemas de 
transporte público coletivo e sua infra-estrutura, e à aquisição de equipamentos de 
medição de qualidade do ar e ruído e à realização do seminário de urbanismo e 
estudo de mobilidade. 

 

3 PLANO DE GESTÃO DO ESCOPO 
O Gerenciamento do Escopo trata da definição e controle das 

atividades que deverão ser executadas e dos produtos que deverão ser elaborados 
pela Contratada. 

 

3.1 Projeto Funcional e Projeto Básico de Paradas de Ônibus e Estações de 
Transferência 
Elaboração do projeto funcional e do projeto básico, de soluções 

modulares, para as paradas de ônibus e estações de transferência integrantes às 
vias da Amostra Representativa, definida pelo BID, sendo elas, as Avenidas Hélio 
Prates, Samdu e Comercial e a Estrada Parque Taguatinga – EPTG. Na elaboração 
deste projeto, serão desenvolvidas as seguintes atividades e subatividades: 

 

3.1.1 Elaboração do Projeto Funcional 
Desenvolvimento de projeto funcional de soluções modulares para as 

paradas de ônibus e estações de transferência, integrantes das vias da Amostra 
Representativa. O projeto funcional visa o desenho do objeto em estudo, 
considerando aspectos de circulação (acessos), conforto e de interação com o 
entorno imediato. Observou o desenvolvimento das seguintes atividades: 

 

a) Elaboração do Programa de Necessidades 

Coleta e organização de informações que indiquem as necessidades e 
os componentes básicos para a definição do desenho inicial das paradas e 
estações. 
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b) Elaboração do Partido Arquitetônico 

Determinação das dimensões preliminares e do traçado inicial da 
proposta, definindo a forma e a volumetria dos objetos em estudo. 

 

c) Elaboração do Estudo Preliminar 

Constitui na configuração inicial da solução proposta, considerando as 
exigências contidas no Programa de Necessidades e a volumetria desenvolvida no 
Partido Arquitetônico. 

 

d) Elaboração do Estudo Funcional 

Constitui a configuração da solução arquitetônica e de circulação 
proposta, considerando o detalhamento dos aspectos de circulação (acessos), 
conforto e de relação com o entorno imediato. 

 

3.1.2 Elaboração do Projeto Básico dos Pontos de Parada 
Desenvolvimento de projeto básico de soluções modulares para as 

paradas de ônibus e estações de transferência, integrantes das vias da Amostra 
Representativa. O projeto básico visa o detalhamento do projeto funcional para 
que se possa realizar uma estimativa de custo de implantação do mesmo. 
Observou o desenvolvimento das seguintes atividades: 

 

a) Detalhamento dos Projetos Funcionais 

Elaboração de desenhos e planilhas que contenham informações 
necessárias para realizar-se uma estimativa de custo de implantação dos projetos, 
incluindo materiais construtivos, equipamentos e mobiliários urbanos que se fizerem 
necessários ao seu pleno funcionamento. 

 

b) Apresentação e discussão das soluções funcionais detalhadas 

Reunião com representantes dos órgãos do GDF, diretamente envolvidos 
no tema (DFTrans, DER, Secretaria de Transportes, Detran, Seduma), para discussão 
das soluções funcionais detalhadas e das planilhas componentes, de forma a 
coletar todas as informações que indiquem necessidade de revisão e que 
contribuam no desenvolvimento dos projetos. 
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c) Revisão das soluções funcionais detalhadas 

Revisão dos desenhos e planilhas que apresentam as soluções funcionais 
detalhadas, fazendo todas as alterações, acordadas em reunião, que se façam 
necessárias. 

 

3.2 Plano de Execução da Transição Operacional e Institucional 
A melhoria da qualidade dos serviços de transporte público constitui 

estratégia eficaz para promoção da mobilidade urbana, em particular aqueles 
aspectos relacionados com a acessibilidade espacial e temporal, além de 
contribuir para a requalificação do espaço urbano. 

Dada a complexidade das intervenções que deverão ser realizadas na 
área de estudo (operacionais e viárias), faz-se necessário definir com precisão 
estratégias e mecanismos a serem adotados para a condução do processo de 
transição operacional da atual rede de transporte público para um Sistema 
Integrado de Transporte Público Coletivo, um objetivo central do Programa. 

O Plano de Execução do Processo de Transição Operacional propõe-se a detalhar 
as atividades necessárias para a execução de cada uma das fases da transição 
operacional. Conforme descrito nos termos de referência, prevê-se que a transição 
operacional ocorrerá em 3 fases: regularização, racionalização e integração. Para 
o desenvolvimento do Plano de Execução da Transição Operacional e Institucional, 
serão desenvolvidas as seguintes atividades: 

 

3.2.1 Conhecimento dos Estudos Realizados 
Serão levantados e analisados os relatórios produzidos no âmbito do 

Programa de Transporte Urbano, em particular o Relatório de Preparação da 
Transição Operacional e os Estudos Institucionais. 

 

3.2.2 Coleta e Tratamento de Informações 
A obtenção dessas informações será feita por meio de oficinas de 

trabalho, reuniões e entrevistas com dirigentes, gerentes e técnicos dos organismos 
públicos envolvidos. Posteriormente, as informações coletadas serão registradas, 
tabuladas e organizadas de forma a facilitar o seu uso nas demais atividades da 
transição operacional, gerando subsídios para as fases da transição operacional. 

 

3.2.3 Identificação da necessidade de dados complementares 
Com base nas informações coletadas nas atividades anteriores, serão 

listadas as informações necessárias ao desenvolvimento das fases da transição 
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operacional. Deverá ser definida a necessidade de coletas de dados em campo e 
a metodologia para essas coletas. 

 

3.2.4 Identificação dos Objetivos de cada Fase da Transição 
Para o desenvolvimento desta atividade, serão realizadas oficinas de 

trabalho, reuniões e entrevistas com dirigentes, gerentes e técnicos dos organismos 
públicos envolvidos. Posteriormente, as informações coletadas serão registradas e 
organizadas de forma a facilitar o seu uso. Ao final desta atividade serão elencadas 
as principais atividades a serem realizadas em cada uma das fases da transição 
operacional, com detalhamento das atividades necessárias à transição 
operacional nas suas fases, a rede de dependência entre atividades, a duração de 
cada uma, o cronograma detalhado das atividades, a quantificação dos recursos 
humanos e materiais, e dos órgãos do GDF que deverão ser envolvidos, premissas e 
pontos críticos para controle. 

 

3.2.5 Identificação das Premissas de cada Fase 
Com base nas informações levantadas e nos objetivos de cada fase, 

serão identificadas as premissas ou condições de execução de cada uma das fases 
da transição. Para essa definição também serão realizadas oficinas de trabalho 
com a equipe técnica do GDF de modo a levantar os pontos críticos que poderão 
ocorrer em cada uma das fases. 

 

3.3 Plano de Fortalecimento Institucional 
Consiste no desenvolvimento do Plano de Fortalecimento Institucional, 

que compreende a identificação, a especificação e a priorização das ações de 
Fortalecimento Institucional, a serem consideradas para execução no âmbito do 
Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal. 

Propõe-se, para elaboração do referido Plano, a adoção de estratégias 
que propiciem: a participação efetiva dos organismos alvo das ações de 
Fortalecimento Institucional, de modo a possibilitar a captação da realidade 
institucional atual, a clara identificação dos investimentos necessários e a geração 
de compromissos com os resultados. 

A prestação de serviços especializados, neste sentido, pressupõe a 
realização das atividades descritas a seguir: 

 

3.3.1 Conhecimento dos Estudos Realizados 
Serão levantados e analisados os relatórios produzidos no âmbito do 

Programa de Transporte Urbano, em particular os Estudos Institucionais. 
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3.3.2 Coleta e Tratamento de Informações 
A obtenção dessas informações será feita por meio de oficinas de 

trabalho, reuniões e entrevistas com dirigentes, gerentes e técnicos dos organismos 
públicos envolvidos. Posteriormente, as informações coletadas serão registradas, 
tabuladas e organizadas de forma a facilitar o seu uso nas atividades de 
diagnóstico e proposição de ações. 

 

3.3.3 Caracterização Institucional e Identificação de Pontos Críticos 
Esta atividade será realizada por meio da análise das informações 

coletadas nas atividades anteriores e na identificação de pontos críticos de 
natureza institucional, afetos à Secretaria de Transporte e à DFTrans. 

 

3.3.4 Identificação de Objetivos e Detalhamento de Ações 
Nesta fase, serão identificados os objetivos gerais do Plano de 

Fortalecimento Institucional e das ações a considerar, e detalhadas as ações de 
fortalecimento institucional, contemplando, por ação, a sua contextualização, os 
objetivos, as estratégias de execução, a identificação dos beneficiários e dos 
resultados esperados, a definição do organismo executor, o cronograma de 
execução e a estimativa de custos.  

Deve-se ressaltar que caberá à equipe técnica da Secretaria de Estado 
de Transportes e da DFTRANS participar de todo o processo de elaboração do 
Plano de Fortalecimento Institucional do PTU/DF, com destaque para a 
especificação técnica e o dimensionamento dos custos dos investimentos atinentes 
aos sistemas de informação, a equipamentos de informática e a outros itens 
relativos à tecnologia de transporte. 

 

3.3.5 Consolidação das Ações e Validação 
A atividade será realizada por meio da consolidação em relatório dos 

resultados obtidos nas etapas anteriores e da realização de reuniões de trabalho 
com as equipes da Secretaria de Transportes e da DFTrans, para discussão do plano 
proposto, validação do mesmo e registro de eventuais ajustes ou 
complementações a fazer. 

 

3.4 Plano de Execução do Programa de Comunicação Social 
O objetivo geral do Plano de Comunicação é apoiar a implementação 

das ações previstas no Programa, envolvendo a população do DF e, mais 
diretamente, as comunidades das áreas de influência das obras e os usuários do 
transporte público coletivo. 
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Vale registrar que, segundo entendimento da proponente, o Plano de 
Comunicação não terá características de um plano de mídia, ou seja, não indicará 
veículos de comunicação (apenas o tipo – tv, jornal, rádio, etc), nem horários, níveis 
de audiência ou qualquer outra informação própria daqueles documentos. 

Finalmente, entende também a proponente que o Plano de 
Comunicação será essencialmente informativo com quase nenhuma nuance de 
marketing. 

Para a sua elaboração serão desenvolvidas as atividades a seguir. 

 

3.4.1 Pesquisas e coleta de informações 
Nos acessos à Internet, buscar-se-á fundamentalmente identificar 

experiências de projetos semelhantes, em especial os financiados por entidades 
multilaterais de crédito. 

A elaboração do Plano de Comunicação exigirá uma profunda 
interação entre os técnicos encarregados da concepção do Programa 
(engenheiros, arquitetos, especialistas em transporte) e os consultores designados 
pela proponente. 

Estas reuniões poderão ser realizadas tanto no ambiente da contratada 
quanto no da contratante, a critério desta. 

 

3.4.2 Avaliação e discussão de diretrizes para a elaboração do Plano 
Envolve o conhecimento e discussão do papel que o Plano terá no 

contexto da implantação do Programa, bem como restrições indicadas pela 
Proponente, tais como orçamento, mídias etc. 

Estas reuniões serão subsidiadas com informações e suportes de mídia 
eletrônica e poderão ser realizadas tanto no ambiente da contratada quanto no 
da contratante, a critério desta. Espera-se que delas sejam extraídas as informações 
e diretrizes para a condução dos trabalhos. 

 

3.4.3 Concepção do Plano 
Serão realizadas discussões internas, com a efetiva participação do 

consultor especialista na área, bem como, eventualmente, consulta a projetos com 
situações semelhantes. 

Também deverá haver uma forte integração com representantes da 
contratante. Estas reuniões serão subsidiadas com informações e suportes de mídia 
eletrônica e poderão ser realizadas tanto no ambiente da contratada quanto no 
da contratante, a critério desta. Espera-se que delas sejam extraídas as informações 
e diretrizes para a condução dos trabalhos. 
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3.5 Plano de Execução do Programa de Fortalecimento da Gestão Ambiental 
O Programa de Fortalecimento da Gestão Ambiental é composto de dois 

projetos: Projeto de Apoio às Assessorias de Meio Ambiente dos Co-Executores e 
Projeto de Elaboração do Plano de Gestão do Transporte de Cargas Perigosas. 

 

3.5.1 Projeto de Apoio às Assessorias de Meio Ambiente dos Co-Executores 
Estruturação e capacitação técnica das assessorias de meio ambiente 

dos órgãos co-executores do Programa: DER, NOVACAP e DFTRANS. 

O objetivo desse Projeto é assegurar a participação ativa da dimensão 
ambiental no processo decisório relacionado às intervenções físicas do Programa, 
ou seja, garantir que as alternativas técnicas de construção também contemplem a 
hipótese de menor impacto ambiental, observada a relação custo x benefício. As 
subatividades a serem desenvolvidas estão descritas a seguir. 

 

a) Pesquisas e coleta de informações 

Nos acessos à Internet buscar-se-á fundamentalmente identificar 
experiências de projetos semelhantes, em especial os financiados por entidades 
multilaterais de crédito. 

Buscar-se-á também identificar, em reuniões, o nível alcançado pelos 
órgãos no que respeita a estruturas organizacionais e capacitação para as 
atividades relacionadas ao licenciamento ambiental de obras civis e 
monitoramento da sua execução. 

Estas reuniões serão subsidiadas com informações e suportes de mídia 
eletrônica e poderão ser realizadas tanto no ambiente da contratada quanto no 
da contratante, a critério desta. Espera-se que delas sejam extraídas as informações 
e diretrizes para a condução dos trabalhos. 

 

b) Avaliação e discussão de diretrizes para a elaboração do Plano 

Envolve o conhecimento e discussão do papel que o Plano terá no 
contexto da implantação do Programa, bem como restrições indicadas pela 
Proponente e pelos órgãos co-executores, tais como orçamento, disponibilidade de 
recursos humanos nos órgãos co-executores etc. 

Estas reuniões serão subsidiadas com informações e suportes de mídia 
eletrônica e poderão ser realizadas tanto no ambiente da contratada quanto no 
da contratante, a critério desta. Espera-se que delas sejam extraídas as informações 
e diretrizes para a condução dos trabalhos. 
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c) Concepção do Plano 

Serão realizadas discussões internas, com a efetiva participação do 
consultor especialista na área, bem como, eventualmente, consulta a projetos com 
situações semelhantes. 

Também deverá haver uma forte integração com representantes da 
contratante. Estas reuniões serão subsidiadas com informações e suportes de mídia 
eletrônica e poderão ser realizadas tanto no ambiente da contratada quanto no 
da contratante, a critério desta. Espera-se que delas sejam extraídas as informações 
e diretrizes para a condução dos trabalhos. 

 

3.5.2 Projeto de Elaboração do Plano de Gestão do Transporte de Produtos 
Perigosos 
Envolve o planejamento, da concepção à simulação, em teste piloto, de 

mecanismos de prevenção e reação a acidentes envolvendo o transporte de 
produtos perigosos. Busca estruturar formalmente a articulação de diversos órgãos 
envolvidos com a questão, bem como definir procedimentos padrões destinados a 
reduzir os riscos e impactos de acidentes com produtos perigosos no Distrito Federal. 

Para o desenvolvimento desta atividade serão desenvolvidas as 
subatividades descritas a seguir. 

 

a) Pesquisas e coleta de informações 

Nos acessos à Internet buscar-se-á fundamentalmente identificar 
experiências de projetos semelhantes, em especial os financiados por entidades 
multilaterais de crédito, bem como melhores práticas existentes no Brasil e no 
exterior, de forma a constituir benchmarking para o desenvolvimento do Plano. 

Buscar-se-á também identificar, em reuniões, as experiências 
acumuladas pelos órgãos envolvidos (principalmente Defesa Civil e Corpo de 
Bombeiros). 

Estas reuniões serão subsidiadas com informações e suportes de mídia 
eletrônica e poderão ser realizadas tanto no ambiente da contratada quanto no 
da contratante, a critério desta. Espera-se que delas sejam extraídas as informações 
e diretrizes para a condução dos trabalhos. 

 

b) Avaliação e discussão de diretrizes para a elaboração do Plano 

Envolve o conhecimento e discussão do papel que o Plano terá no 
contexto da implantação do Programa, bem como restrições indicadas pela 
Proponente e pelos órgãos co-executores, tais como orçamento, disponibilidade de 
recursos humanos nos órgãos co-executores etc. 
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Indubitavelmente, o processo interativo com representantes dos órgãos 
hoje envolvidos com o tema será importante para se identificar as variáveis de 
maior relevo para a realidade e experiência pretérita no DF. A proponente também 
atentará para eventuais recomendações expressas nas políticas operacionais do 
BID sobre os assuntos objeto dos projetos, em particular as relacionadas ao 
transporte de produtos perigosos. 

Também deverá haver uma forte integração com representantes da 
contratante. Estas reuniões serão subsidiadas com informações e suportes de mídia 
eletrônica e poderão ser realizadas tanto no ambiente da contratada quanto no 
da contratante, a critério desta. Espera-se que delas sejam extraídas as informações 
e diretrizes para a condução dos trabalhos. 

 

c) Concepção do Plano 

Serão realizadas discussões internas, com a efetiva participação do 
consultor especialista na área, bem como, eventualmente, consulta a projetos com 
situações semelhantes. 

Também deverá haver uma forte integração com representantes da 
contratante. Estas reuniões serão subsidiadas com informações e suportes de mídia 
eletrônica e poderão ser realizadas tanto no ambiente da contratada quanto no 
da contratante, a critério desta. Espera-se que delas sejam extraídas as informações 
e diretrizes para a condução dos trabalhos. 

 

3.6 Programa de Monitoramento e Fiscalização Ambiental 
O Programa de Monitoramento e Fiscalização Ambiental envolve dois 

projetos: Projeto de Monitoramento da Qualidade do Ar e Sonora e o Projeto de 
Fiscalização do Uso e Ocupação do Solo. 

O objetivo geral dos Projetos é permitir acompanhar os resultados do 
Programa, no que respeita à qualidade do ar e à paisagem urbana. 

Para a sua elaboração serão desenvolvidas as atividades a seguir. 

 

3.6.1 Projeto de Monitoramento da Qualidade do Ar e Sonora 
Envolve a identificação de equipamentos e locais adequados para a 

medição e monitoramento do nível de poluição do ar e sonora. As atividades 
pertinentes estão voltadas para a pesquisa, identificação e aquisição no mercado 
desses medidores, bem como dos laboratórios e dos serviços de capacitação 
correspondentes. 
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a) Pesquisas e coleta de informações 

Nos acessos à Internet buscar-se-á fundamentalmente identificar 
experiências de projetos semelhantes, em especial os financiados por entidades 
multilaterais de crédito, bem como melhores práticas existentes no Brasil e no 
exterior, de forma a constituir benchmarking para o desenvolvimento do Plano. 

Buscar-se-á também identificar, em reuniões, as experiências 
acumuladas pelo órgão diretamente envolvido. 

Estas reuniões serão subsidiadas com informações e suportes de mídia 
eletrônica e poderão ser realizadas tanto no ambiente da contratada quanto no 
da contratante, a critério desta. Espera-se que delas sejam extraídas as informações 
e diretrizes para a condução dos trabalhos. 

 

b) Avaliação e discussão de diretrizes para a elaboração do Plano 

Envolve o conhecimento e discussão, com representantes do Instituto 
Brasília Ambiental - IBRAM, do papel que o Plano terá no contexto da implantação 
do Programa, bem como restrições indicadas pela Proponente e pelo órgão 
envolvido, tais como orçamento, disponibilidade de recursos humanos etc. 

Também deverá haver uma forte integração com representantes da 
contratante. Estas reuniões serão subsidiadas com informações e suportes de mídia 
eletrônica e poderão ser realizadas tanto no ambiente da contratada quanto no 
da contratante, a critério desta. Espera-se que delas sejam extraídas as informações 
e diretrizes para a condução dos trabalhos. 

 

c) Concepção do Plano 

Serão realizadas discussões internas, com a efetiva participação do 
consultor especialista na área, bem como, eventualmente, consulta a projetos com 
situações semelhantes. 

Também deverá haver uma forte integração com representantes da 
contratante. Estas reuniões serão subsidiadas com informações e suportes de mídia 
eletrônica e poderão ser realizadas tanto no ambiente da contratada quanto no 
da contratante, a critério desta. Espera-se que delas sejam extraídas as informações 
e diretrizes para a condução dos trabalhos. 

 

3.6.2 Projeto de Fiscalização do Uso e Ocupação do Solo 
São ações voltadas para a capacitação e aparelhamento do órgão do 

GDF responsável pela fiscalização do uso e ocupação do solo. 

Para o desenvolvimento desta atividade serão realizadas as 
subatividades descritas a seguir. 
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a) Pesquisas e coleta de informações 

Buscar-se-á identificar, em reuniões, as experiências acumuladas pelo 
órgão diretamente envolvido. 

Estas reuniões serão subsidiadas com informações e suportes de mídia 
eletrônica e poderão ser realizadas tanto no ambiente da contratada quanto no 
da contratante, a critério desta. Espera-se que delas sejam extraídas as informações 
e diretrizes para a condução dos trabalhos. 

 

b) Avaliação e discussão de diretrizes para a elaboração do Plano 

Envolve o conhecimento e discussão, com representantes da Secretaria 
de Fiscalização - SUFIS, do papel que o Plano terá no contexto da implantação do 
Programa, bem como restrições indicadas pela Proponente e pelo órgão envolvido, 
tais como orçamento, disponibilidade de recursos humanos etc. 

Também deverá haver uma forte integração com representantes da 
contratante. Estas reuniões serão subsidiadas com informações e suportes de mídia 
eletrônica e poderão ser realizadas tanto no ambiente da contratada quanto no 
da contratante, a critério desta. Espera-se que delas sejam extraídas as informações 
e diretrizes para a condução dos trabalhos. 

 

c) Concepção do Plano 

Serão realizadas discussões internas, com a efetiva participação do 
consultor especialista na área. 

Também deverá haver integração com representantes da contratante. 
Estas reuniões serão subsidiadas com informações e suportes de mídia eletrônica e 
poderão ser realizadas tanto no ambiente da contratada quanto no da 
contratante, a critério desta. Espera-se que delas sejam extraídas as informações e 
diretrizes para a condução dos trabalhos. 

 

3.7 Plano de Execução do Programa de Preservação Ambiental 
O Programa de Preservação Ambiental compreende dois projetos: 

Projeto de Recuperação do Passivo Ambiental e o Projeto de Compensação 
Ambiental. 

Para a elaboração dos projetos serão desenvolvidas as atividades a 
seguir. 
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3.7.1 Projeto de Recuperação do Passivo Ambiental 
Passivo ambiental pode ser conceituado como degradação dos 

componentes ambientais (solo, cobertura vegetal, água e ar) e de ecossistemas, 
acumulada ao longo dos anos. Assim, o Projeto de Recuperação do Passivo 
Ambiental deverá definir atividades voltadas para identificação e elaboração de 
soluções que permitam recuperar áreas degradadas existentes nas adjacências das 
vias objeto de intervenção do Programa. Visa, portanto, recuperar os passivos 
ambientais que constituam risco para a segurança viária, os usuários, os habitantes 
que residam nas proximidades ou para o assoreamento de corpos hídricos. 

Para o desenvolvimento desta atividade serão realizadas subatividades 
descritas a seguir. 

 

a) Pesquisas e coleta de informações 

Nos acessos à Internet buscar-se-á fundamentalmente identificar 
experiências de projetos semelhantes, em especial os financiados por entidades 
multilaterais de crédito, bem como técnicas de levantamento e correção de 
passivos mais aceitas. 

Buscar-se-á também identificar, nas reuniões, as experiências 
acumuladas pelo órgão envolvido - IBRAM. 

Estas reuniões serão subsidiadas com informações e suportes de mídia 
eletrônica e poderão ser realizadas tanto no ambiente da contratada quanto no 
da contratante, a critério desta. Espera-se que delas sejam extraídas as informações 
e diretrizes para a condução dos trabalhos. 

Finalmente, será efetuado registro fotográfico, com a localização, 
através de coordenadas UTM, das áreas caracterizadas como passivo ambiental, 
identificadas na pesquisa de campo ao longo das vias objeto de intervenção do 
Programa. Registre-se que este levantamento terá caráter preliminar e deverá ser 
confirmado posteriormente, durante a execução do Programa. 

 

b) Avaliação e discussão de diretrizes para a elaboração do Plano 

Envolve o conhecimento e discussão do papel que o Plano terá no 
contexto da implantação do Programa, bem como restrições indicadas pela 
Proponente e pelo IBRAM, tais como orçamento, disponibilidade de recursos 
humanos etc. 

Estas reuniões serão subsidiadas com informações e suportes de mídia 
eletrônica e poderão ser realizadas tanto no ambiente da contratada quanto no 
da contratante, a critério desta. Espera-se que delas sejam extraídas as informações 
e diretrizes para a condução dos trabalhos. 
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c) Concepção do Plano 

Dada a natureza do passivo (voçoroca, erosão ou qualquer outro tipo de 
degradação do solo, do ar e de ecossistemas) buscar-se-á soluções compatíveis, 
com a estimativa de custos respectivos e condições de recuperação 
recomendadas (junto com as obras, conciliação com condições meteorológicas 
etc.). 

Objetiva disponibilizar uma orientação clara para a efetiva recuperação 
dos passivos ambientais identificados nas áreas adjacentes às vias objeto de 
intervenção do Programa. 

Serão realizadas discussões internas, com a efetiva participação do 
consultor especialista na área, bem como, eventualmente, consulta a projetos com 
situações semelhantes. 

Também deverá haver integração com representantes da contratante. 
Estas reuniões serão subsidiadas com informações e suportes de mídia eletrônica e 
poderão ser realizadas tanto no ambiente da contratada quanto no da 
contratante, a critério desta. Espera-se que delas sejam extraídas as informações e 
diretrizes para a condução dos trabalhos. 

 

3.7.2 Projeto de Compensação Ambiental 
O Projeto de Compensação Ambiental prevê atividades para a correta 

avaliação de intervenções em áreas de preservação permanente, de supressão 
vegetal e de intervenções em unidades de conservação. Ademais, irá orientar o 
cálculo do valor da compensação a ser efetivamente implementada, bem como a 
sua eventual negociação com o órgão responsável pela gestão da unidade de 
conservação ambiental que vier a ser escolhida para receber a compensação. 

Assim, o Projeto tem como objetivo orientar a compensação de impactos 
ambientais inevitáveis durante a implantação das obras previstas, com fundamento 
na legislação ambiental e nos requisitos do BID. 

Para o desenvolvimento desta atividade serão realizadas as 
subatividades descritas a seguir. 

 

a) Pesquisas e coleta de informações 

Serão realizadas reuniões com o órgão responsável pelo licenciamento 
ambiental do Programa, com vistas a buscar uma convergência quanto às 
estimativas do valor da compensação e da sua destinação (a que unidade de 
conservação se destinará e para que finalidade). 

Buscar-se-á também identificar, nas reuniões, as experiências 
acumuladas pelo órgão envolvido - IBRAM. 
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Estas reuniões serão subsidiadas com informações e suportes de mídia 
eletrônica e poderão ser realizadas tanto no ambiente da contratada quanto no 
da contratante, a critério desta. Espera-se que delas sejam extraídas as informações 
e diretrizes para a condução dos trabalhos. 

 

b) Avaliação e discussão de diretrizes para a elaboração do Plano 

Envolve o conhecimento e discussão do papel que o Plano terá no 
contexto da implantação do Programa, bem como restrições indicadas pela 
Proponente e pelo IBRAM, tais como orçamento, disponibilidade de recursos 
humanos etc. 

Estas reuniões serão subsidiadas com informações e suportes de mídia 
eletrônica e poderão ser realizadas tanto no ambiente da contratada quanto no 
da contratante, a critério desta. Espera-se que delas sejam extraídas as informações 
e diretrizes para a condução dos trabalhos. 

 

c) Concepção do Plano 

Serão realizadas discussões internas, com a efetiva participação do 
consultor especialista na área, bem como, eventualmente, consulta a projetos com 
situações semelhantes. 

Também deverá haver integração com representantes da contratante. 
Estas reuniões serão subsidiadas com informações e suportes de mídia eletrônica e 
poderão ser realizadas tanto no ambiente da contratada quanto no da 
contratante, a critério desta. Espera-se que delas sejam extraídas as informações e 
diretrizes para a condução dos trabalhos. 

 

3.8 Plano de Controle Ambiental 
Um Plano de Controle Ambiental - PCA é uma modalidade de estudo 

ambiental – conforme conceituado na Resolução CONAMA 237, de 19.12.1997 -, 
normalmente requerido pelo órgão em cuja esfera se situe a competência para a 
concessão de licença ambiental de instalação/operação de um 
“empreendimento e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas 
efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, 
possam causar degradação ambiental”. 

Como nas demais modalidades de estudos ambientais, o PCA deve 
abordar, ainda que brevemente, os aspectos legais, sob o ponto de vista 
ambiental, a que se sujeita o empreendimento, bem como descrever as 
características físicas, bióticas e sócio-econômicas da área em que será 
implantado. Finalmente, o PCA deve conter, em detalhes, as medidas de controle 
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ambiental que deverão ser adotadas visando mitigar os riscos ambientais 
decorrentes da execução da obra civil proposta pelo empreendimento. 

No caso do Programa de Transporte Urbano, o PCA a ser desenvolvido 
terá como escopo o trecho da EPTG que tangencia a Reserva Ecológica do Guará, 
de um lado, e o Parque Ecológico do Guará, do outro, considerado o trecho 
ambientalmente mais sensível entre todas as intervenções físicas do Programa. 

O objetivo desse PCA é estabelecer um padrão de referência no qual as 
empresas construtoras possam se basear quando da elaboração dos PCAs das 
demais intervenções físicas previstas no Programa e para as quais o órgão 
licenciador venha a exigir o correspondente estudo ambiental. 

 

3.8.1 Pesquisas e coleta de informações 
Nos acessos à Internet buscar-se-á fundamentalmente identificar e ilustrar 

a área objeto do PCA através de funcionalidades adequadas do “Google Earth”. 

As pesquisas de campo serão realizadas com avaliação visual e, com 
base na experiência de consultor especialista indicado pela proponente, e 
permitirão o diagnóstico físico, biótico e sócio-econômico da área. 

Buscar-se-á também identificar, nas reuniões com o órgão responsável 
pelo licenciamento ambiental, experiências, recomendações e melhores práticas 
que vêm sendo adotadas em estudos da espécie. 

Estas reuniões serão subsidiadas com informações e suportes de mídia 
eletrônica e poderão ser realizadas tanto no ambiente da contratada quanto no 
da contratante, a critério desta. Espera-se que delas sejam extraídas as informações 
e diretrizes para a condução dos trabalhos. 

 

3.8.2 Avaliação e discussão de diretrizes para a elaboração do Plano 
Envolve o conhecimento e discussão do papel que o Plano terá no 

contexto da implantação do Programa, bem como restrições e limitações 
indicadas pela Proponente e pelo IBRAM, tais como aplicabilidade integral apenas 
à área descrita etc. 

Estas reuniões serão subsidiadas com informações e suportes de mídia 
eletrônica e poderão ser realizadas tanto no ambiente da contratada quanto no 
da contratante, a critério desta. Espera-se que delas sejam extraídas as informações 
e diretrizes para a condução dos trabalhos. 

 

3.8.3 Concepção do Plano 
Identificadas as características do Projeto e com base nas pesquisas de 

campo, serão diagnosticados os principais riscos ambientais, inclusive com a 
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identificação de áreas particularmente sensíveis, como é o caso daquelas com 
elevado grau de inclinação e das adjacentes aos cursos d’água. 

Estas áreas e respectivos riscos serão ilustrados em figuras criadas em 
mapas disponíveis ou com auxílio de ferramentas como “Google Earth”. 

Na seqüência serão recomendadas medidas de controle ambiental para 
cada uma das dimensões: física, biótica e sócio-econômica. 

Para tanto, serão realizadas discussões internas, com a efetiva 
participação do consultor especialista na área, bem como, eventualmente, 
consulta a projetos com situações semelhantes. 

Estas reuniões serão subsidiadas com informações e suportes de mídia 
eletrônica e poderão ser realizadas tanto no ambiente da contratada quanto no 
da contratante, a critério desta. Espera-se que delas sejam extraídas as informações 
e diretrizes para a condução dos trabalhos. 

 

3.9 Análise do Comportamento do Sistema Viário 
A Análise do Comportamento do Sistema Viário é o estudo pelo qual se 

define o desempenho de uma via e/ou interseção, em horizontes temporais pré-
definidos. Será desenvolvido segundo as atividades descritas a seguir. 

 

3.9.1 Definição da área de estudo 
A partir dos projetos funcionais, será feita uma caracterização dos pontos 

de maior interesse em análise, como interseções e trechos mais carregados. 

 

3.9.2 Montagem da base de dados da área em estudo 
Consiste na compilação de todos os dados relativos às vias que terão 

significância para o estudo proposto. Essa atividade será desenvolvida em 
subatividades descritas a seguir. 

 

a) Cadastro técnico das vias analisadas 

Consiste no levantamento, na listagem e na complementação das 
informações já existentes a respeito do sistema viário e da circulação. Para isso será 
necessário. 

 

b) Dados de volume de veículos 

Levantamento de dados de contagem volumétrica classificada. 
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c) Crítica dos dados de volume 

Os dados de contagem volumétrica de veículos serão criticados, para 
sua validação, e aplicados na calibração das redes de distribuição volumétrica de 
veículos para utilização posterior em estudos de previsão de demanda.  

 

d) Definição da metodologia de análise 

De posse do objeto de estudo, será definido o método de análise; no 
caso de vias a serem estudadas por trecho, o fluxo ininterrupto; no caso de 
interseções, a análise dos movimentos existentes. 

 

e) Análise de capacidade por trecho 

Estudo pelo qual se define o desempenho e o nível de serviço de uma 
via, em horizontes temporais pré-definidos. 

 

f) Análise de capacidade por interseção 

Estudo pelo qual se define o desempenho e o nível de serviço de uma 
interseção, em horizontes temporais pré-definidos. 

 

3.9.3 Discussões dos resultados 
A partir dos resultados obtidos, serão realizadas reuniões com a finalidade 

de promover a discussão desses resultados e propor eventuais soluções. As reuniões 
deverão avaliar as soluções propostas de acordo com o melhor desempenho 
apresentado na análise e, devolvidos então, para ajustes ou melhorias que se 
fizerem necessárias. 

 

3.9.4 Revisão das soluções viárias propostas 
A partir dos resultados do estudo de análise de capacidade será 

realizada a revisão das propostas de soluções viárias que deverão atender 
satisfatoriamente: ao fluxo veicular para os cenários atual e futuro, à segurança 
viária, à fluidez e obedecer às limitações de espaço físico. Os cenários futuros 
deverão projetar as condições para os horizontes de até 10 (dez) anos. 

Serão revisados os projetos funcionais das intervenções viárias, incluindo 
número de pistas e faixas, existência de canteiro central, sentidos de circulação, 
controles de tráfego, existência de obras de arte, estimativa de custo da 
intervenção. Caso necessário, serão indicados novos estudos e projetos 
relacionados a este tema. 
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3.10 Microssimulação de Novas Soluções Viárias 
Simulação dos projetos de sistema viário das vias do Distrito Federal em 

estudo com o objetivo de analisar e validar as soluções propostas. Será 
desenvolvido nas atividades detalhadas a seguir. 

 

3.10.1 Definição da Área de Estudo 
A partir dos projetos funcionais, será feito uma caracterização dos pontos 

de maior interesse em análise, como interseções e trechos mais carregados. 

 

3.10.2 Montagem da Base de Dados da Área em Estudo 
Consiste em compilar todos os dados relativos às vias em estudo que 

terão significância para o trabalho a desenvolver. Serão desenvolvidas as 
subatividades detalhadas a seguir. 

 

a) Cadastro Técnico das Vias Analisadas 

Levantamento, listagem e complemento das informações já existentes a 
respeito do sistema viário e da circulação. 

 

b) Dados de volume de veículos 

Trata-se do levantamento de dados de volume de veículos. 

 

c) Tratamento dos dados de volume 

Os dados de volume de veículos receberão tratamento para análise de 
consistência dos mesmos. Após a calibração das redes de distribuição volumétrica 
estes dados serão utilizados em estudos de previsão de demanda. 

 

3.10.3 Construção da rede de microssimulação 
A partir da inserção da base digital do projeto funcional no software 

Synchro, se desenha a rede viária através de nós e links que comporão as 
interseções e os trechos de via, respectivamente. 

 

3.10.4 Calibração da rede de microssimulação 
A configuração da rede construída com os dados de entrada 

necessários ao modelo de simulação através: 
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a) Configuração dos links da rede de microssimulação 

Cada link será configurado com as características físicas da via, 
estipulando o comprimento de cada trecho, a quantidade e largura das faixas, 
tipos de movimento permitidos, velocidade operacional da via, fluxo de saturação 
e outros. 

 

b) Configuração dos nós da rede de microssimulação 

Cada nó será configurado com o tipo de controle da interseção, 
podendo ser por regra de prioridade, rotatória ou semaforizada. Caso a interseção 
seja controlada por regra de prioridade, será estipulada qual a sinalização em 
cada aproximação. Se for rotatória, deverá ser configurada sua geometria e 
operação, estipulando seu raio interno e externo, sinalização nas aproximações, 
faixas circulantes, velocidade dentro da rotatória, entre outros. Se for controlada 
por semáforo, deverá se estabelecer qual o tipo de controle (tempo fixo, atuado 
coordenado, atuado não-coordenado ou semi-atuado coordenado) além das 
fases, ciclos, tempos de verde, amarelo e vermelho total etc. 

 

c) Inserção dos volumes de tráfego na rede de microssimulação 

Será inserido o volume de tráfego para cada grupo de movimento, além 
de se estipular seu percentual de veículos pesados. 

 

d) Configuração do tempo de simulação 

No software SimTraffic, estipula-se qual o tempo, em minutos, para o 
programa gerar a semente de simulação e qual o intervalo de tempo a ser 
simulado. Esse valor é definido de acordo com o interesse da equipe técnica. 

 

3.10.5 Simulação da rede de microssimulação 
Visualização e obtenção de parâmetros da rede de simulação. Para isso, 

serão desenvolvidas as subatividades descritas a seguir. 

 

a) Simulação inicial 

Tendo configurado todos os parâmetros físicos e operacionais da via em 
estudo, será simulada, conforme modelo de simulação do software SimTraffic, a 
rede base. Antes disso, porém, deverá ser configurado o tempo de geração da 
semente e o tempo de simulação. 
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b) Identificação de problemas na rede 

Através da visualização da simulação ou da análise dos parâmetros de 
desempenho da rede gerados pelo software SimTraffic, é possível identificar 
possíveis problemas e verificar se eles se devem ao processo de calibração da 
simulação ou aos projetos funcionais. 

 

c) Ajustes na simulação 

Caso seja identificado algum problema na configuração dos dados de 
simulação, devem-se fazer os ajustes necessários e realizar novas simulações até 
que esses problemas sejam solucionados. 

 

3.10.6 Estudo de cenários futuros 
A partir da rede base, será aplicada uma taxa de crescimento anual nos 

dados de volume de tráfego para obtenção dos volumes futuros de tráfego. 

 

3.10.7 Discussão dos resultados obtidos 
Depois de finalizada as simulações de todas as redes de microssimulação 

para os cenários atual e futuro, reúne-se a equipe de projeto para análise dos 
índices de desempenho gerados para essas redes. Dependendo dos resultados 
obtidos, se valida ou se discute novas soluções para a via analisada. 

 

3.11 Serviços de Assessoria Técnica 
Compreende a assessoria técnica ao Governo do Distrito Federal no 

âmbito da preparação do Programa de Transporte Urbano, no planejamento dos 
serviços a serem desenvolvidos para a complementação do PTU, bem como o 
acompanhamento de suas fases. 

Para o desenvolvimento destes serviços será alocada, em regime de 
dedicação de 8 (oito) horas/dia útil por profissional, durante o período de vigência 
do Contrato, uma equipe técnica composta por 3 (três) profissionais de nível 
superior pleno, com competências adequadas às exigências do edital, e ajustadas 
às necessidades da Contratante. 

Entre outras que possam vir a ser solicitadas à contratada, dentro das 
horas acima indicadas, poderão ser desenvolvidas, conforme previsto no Edital, as 
atividades descritas a seguir. 
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3.11.1 Acompanhamento e Controle da Execução do Programa 
A estratégia de execução indicada é: acompanhamento da execução 

das atividades junto aos técnicos e órgãos envolvidos; análise dos produtos 
desenvolvidos; alerta para providências e indicação de ações para cumprimento 
do cronograma de preparação do programa; acompanhamento e supervisão da 
elaboração de projetos realizados por outras empresas contratadas; 
acompanhamento de eventuais alterações necessárias. Também deverão ser 
observados os prazos a serem cumpridos para execução de cada tarefa o que 
permitirá identificar o fluxo lógico para cumprimento de todas as atividades e 
ações, com definição de precedências. 

Faz-se também necessária especial atenção ao andamento 
(cronograma) das providências e medidas próprias dos diferentes segmentos que 
compõem a operação dos serviços de transporte (empresas operadoras, 
permissionários, prepostos, sindicatos, associações, serviços terceirizados etc.), 
ressaltando-se a importância de sincronizar e compatibilizar as ações. 

 

3.11.2 Assessoria em assuntos de natureza organizacional 
Para o desenvolvimento desta subatividade será prestado o auxílio na 

preparação de informes e notas técnicas, trâmite de documentos e correlatos junto 
ao BID e órgãos federais intervenientes no processo de financiamento. 

 

3.11.3 Apoio no encaminhamento das atividades específicas nas fases de 
preparação do Programa 
Assessorar o GDF no processo de identificação das ações específicas na 

complementação da preparação do Programa, nas diversas fases de negociação 
com o BID. 

 

3.11.4 Acompanhamento das Missões do Banco em Brasília e na sede do BID 
Acompanhamento durante as missões do BID em Brasília para análise do 

andamento do Programa. Sempre que solicitado e custeado pelo Contratante, a 
Contratada irá acompanhar o corpo técnico do GDF em missões a serem 
realizadas na sede do BID, Washington. 

Para o desenvolvimento desta atividade serão desenvolvidas 
subatividades, descritas a seguir. 
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a) Apoio técnico na orientação e preparação da documentação a ser 
apresentada às Missões do BID 

Apoio técnico e administrativo ao Governo, na organização das missões, 
com elaboração de agendas e organização da documentação já produzida para 
apresentação e discussão. 

 

b) Apoio técnico na organização das Missões 

A consultora dará apoio ao GDF no que se refere à organização das 
missões, com definição de local apropriado para sua realização, definição dos 
técnicos envolvidos e indicação de material de apoio a ser disponibilizado pelo 
GDF para a realização das missões. 

 

c) Participação nas reuniões 

Os técnicos da consultora darão assessoria nas decisões do GDF em 
relação aos projetos e estudos a serem apresentados aos consultores do BID. 

 

d) Caracterização e entendimento de todas as recomendações e 
pedidos de informações feitos por parte de membros das Missões 

Discussão com a equipe do GDF dos documentos elaborados pelos 
consultores do BID, para entendimento das recomendações e sugestões realizadas. 

 

e) Apoio na interface permanente entre o Banco e as unidades dos 
Governos Distrital e Federal envolvidas 

Sempre que houver necessidade, a consultora apoiará na interface entre 
os técnicos do BID e do GDF. 

 

f) Colaboração na identificação das questões ambientais relacionadas 
ao Programa 

Identificação, a partir da legislação vigente e políticas do BID, dos 
procedimentos adequados para a condução, pelo GDF, das questões que 
porventura venham a ser suscitadas. 

 

g) Apoio na preparação dos relatórios decorrentes 

Será elaborado relatório com a orientação para a elaboração de termos 
de referência para a contratação das novas demandas decorrentes. 
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h) Assessoria ao Governo do Distrito Federal no acompanhamento e 
supervisão da elaboração de projetos básicos e executivos 

A equipe da Consultora irá acompanhar a equipe do GDF, durante a 
complementação da Fase de Preparação do Programa, conforme item 3.11 do 
Anexo B do Edital, nas reuniões técnicas de discussão desses projetos, de modo a 
fornecer as informações relevantes e avaliar se tais projetos estão sendo 
desenvolvidos de acordo com os princípios e definições adotados no Programa. 

 

i) Apoio ao governo do Distrito Federal na preparação de termos de 
referência 

Serão verificados os padrões exigidos pelo BID para a elaboração dos 
referidos termos. Serão relacionadas as necessidades de cada produto e 
identificado o escopo mais adequado à contratação. 

 

j) Participação nas Missões 

A Consultora irá participar de reuniões com as missões, apoiando na 
observação de recomendações e pedidos de informação das ajudas memórias 
durante a realização das missões. 

 

3.12 Serviços de Assessoria Especializada para Apoiar a Realização de 
Pesquisa de Freqüência e Ocupação 
Compreende os serviços de assessoria técnica especializada para apoio 

à equipe técnica da DFTrans na realização das pesquisas de freqüência e 
ocupação no âmbito do Programa de Transporte Urbano do DF. Os técnicos serão 
disponibilizados em regime de tempo parcial, pelo período de 2 (dois) meses, até o 
total de 320 (trezentas e vinte) horas. 

Para o desenvolvimento deste produto, serão realizadas as atividades 
descritas a seguir. 

 

3.12.1 Assessoria especializada em planejamento e coordenação de pesquisas 
de transporte público coletivo 
Assessoria e apoio técnico à equipe da DFTrans na área de transporte 

público coletivo nos processos de planejamento, execução e análise das pesquisas 
de freqüência e ocupação visual. 

Para o desenvolvimento desta atividade serão realizadas as 
subatividades descritas a seguir. 
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a) Assessoria na Coordenação e Planejamento da Pesquisa de 
Freqüência e Ocupação e orientação da oficina de trabalho com 
técnicos da DFTrans 

As equipes técnicas da DFTrans e da consultora se reunirão para definir o 
planejamento das pesquisas. Serão disponibilizados à DFTrans profissionais com 
experiência em pesquisas de transporte público. Serão abordadas e caracterizadas 
as seguintes fases: 

■ Coordenação dos trabalhos; 

■ Planejamento e dimensionamento da pesquisa; 

■ Dimensionamento das equipes; 

■ Treinamento dos pesquisadores; 

■ Logística, execução da pesquisa; e 

■ Consolidação dos resultados. 

 

Algumas questões deverão ser discutidas antecipadamente com a 
contratante, como identificação dos interlocutores representantes da DFTrans, 
cronograma de disponibilidade da equipe técnica da DFTrans, identificação de 
riscos para alcance dos objetivos dos serviços e medidas que devam ser adotadas 
para mitigá-los, identificação de eventuais restrições e esclarecimento de dúvidas. 

Todas as atividades de pesquisas de campo serão realizadas de acordo 
com as definições a serem estabelecidas em reuniões com a DFTrans e a Secretaria 
de Transportes. O plano de trabalho detalhado de cada pesquisa, incluindo 
eventuais ajustes necessários para garantir sua execução, será submetido à análise 
e aprovação da Contratante. 

Os especialistas também apoiarão os trabalhos de planejamento e 
dimensionamento das pesquisas de Freqüência e Ocupação Visual em pontos 
estratégicos do sistema viário do DF, de forma a coletar dados operacionais de no 
mínimo 70% das linhas de transporte público coletivo convencional e alternativo do 
DF. 

A Contratante deverá fornecer: 

■ Cadastro com identificação de empresas operadoras, linhas, 
quantidade e perfil da frota existente; 

■ Mapas com identificação da rede de transporte coletivo atual e 
das modificações operacionais e intervenções físicas previstas no 
Programa de Transporte Urbano. 
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b) Treinamento da equipe de pesquisa 

Definido o planejamento da pesquisa de freqüência e ocupação visual, 
a contratada realizará o treinamento da equipe dimensionada para executar a 
pesquisa de campo. 

Caberá à DFTrans disponibilizar os pesquisadores necessários à realização 
da pesquisa, não cabendo à contratada qualquer ônus ou responsabilidade 
referente à contratação, manutenção e dispensa da equipe de pesquisadores. 

A contratada disponibilizará profissionais com experiência em pesquisas 
de campo, pelo período máximo de 10 dias, para ministrar treinamento aos 
pesquisadores e supervisores. 

Estima-se que o treinamento terá uma duração de 4 (quatro) horas: uma 
hora para a parte teórica, duas para a pesquisa treino e uma hora para a reunião 
final, quando serão feitas a transferência dos dados e a avaliação do treinamento 
de campo. 

 

3.12.2 Desenvolvimento de Aplicativo 
Desenvolvimento de um aplicativo utilizando planilhas eletrônicas 

compatíveis com o software Microsoft Excel para processamento, crítica e 
avaliação dos resultados da pesquisa de freqüência e ocupação visual do sistema 
de transporte público coletivo convencional e alternativo do DF. 

Para desenvolver esse aplicativo, será preciso avaliar os atuais aplicativos 
utilizados pela equipe técnica da DFTrans, bem como o nível de informação 
cadastrada (banco de dados) e a partir daí definir as características técnicas do 
novo aplicativo. 

 

a) Identificação dos Aplicativos Existentes na DFTrans 

Serão levantados os aplicativos dedicados ao processamento de dados 
de pesquisas de freqüência e ocupação visual, através de pesquisa no ambiente 
de processamento de dados da DFTrans. 

 

b) Elaboração do Aplicativo com definição dos processos de coleta, 
transmissão e processamento de dados 

Depois de avaliada a atual situação de aplicativos utilizados pela 
DFTrans, a Consultora em conjunto com a Contratante definirá quais serão os 
modelos de consolidação de dados a serem desenvolvidos. 
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3.12.3 Assessoria e Apoio Logístico na Execução da Pesquisa de Freqüência e 
Ocupação Visual 
Assessoria especializada em transporte público coletivo para a equipe 

técnica da DFTrans e apoio logístico durante a execução das pesquisas de 
freqüência e ocupação visual. Serão executadas as subatividades descritas a 
seguir. 

 

a) Assessoria técnica na execução das pesquisas de freqüência e 
ocupação visual 

A contratada disponibilizará, pelo período máximo de 60 (sessenta) dias, 
2 (dois) técnicos nível superior, nível pleno em transporte público, com experiência 
em pesquisas no setor, para assessorar os técnicos e supervisores da DFTrans durante 
a execução das pesquisas de freqüência e ocupação visual. 

Caberá à DFTrans a responsabilidade pela execução das pesquisas. 

 

b) Apoio logístico às atividades de campo durante as pesquisas de 
freqüência e ocupação visual 

O apoio logístico às atividades de campo será disponibilizado, após a 
aprovação do planejamento e a mobilização da equipe de pesquisadores da 
DFTrans, durante a execução das pesquisas. Este apoio compreenderá a 
disponibilização de um veículo do tipo econômico com motorista, pelo período 
máximo de 60 (sessenta) dias, com a finalidade de dar apoio à equipe de 
coordenação da DFTrans. 

Com esse veículo, os supervisores/coordenadores visitarão os pontos de 
pesquisa, distribuindo e recolhendo os materiais de pesquisa. 

O veículo deverá ser utilizado, também, em casos especiais, para 
promover a substituição de pesquisadores, distribuir material extra e para qualquer 
outra necessidade que surja durante a realização das pesquisas. 

Todos os custos relativos à disponibilização e operação do veículo serão 
de responsabilidade da contratada, incluindo-se gastos com combustível, 
manutenção, seguros e motorista. 

 

c) Apoio logístico às atividades de escritório (processamento) 

Disponibilização de 5 (cinco) computadores, após a aprovação do 
planejamento e a mobilização da equipe de pesquisadores da DFTrans, durante o 
período de execução da pesquisa, pelo período máximo de 60 (sessenta) dias, para 
processamento dos resultados da pesquisa. A Consultora será responsável pela 
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identificação das necessidades, aquisição ou aluguel e instalação dos 
equipamentos na DFTrans. 

 

3.12.4 Assessoria na elaboração do relatório de pesquisa 
Com a pesquisa planejada e programada para ser executada, bem 

como já elaborado o aplicativo que processará as pesquisas, as equipes técnicas 
da Consultora e da Contratante irão definir o escopo do relatório de pesquisa. 

Os especialistas da Consultora também apoiarão os trabalhos de 
elaboração e preparação de relatórios e material para apresentações e discussões 
técnicas internas à DFTrans e com entes externos como a Secretaria de Transportes 
e as empresas operadoras. 

 

3.13 Identificação dos produtos a serem apresentados 
Aqui são descritos os produtos que serão entregues durante a execução 

do contrato. Cabe destacar que este Relatório de Planejamento corresponde ao 
primeiro produto a ser entregue (em duas vias impressas encadernadas e uma 
cópia em meio magnético), e não se encontra na listagem a seguir. As datas de 
entrega de cada produto podem ser verificadas no cronograma físico de 
execução das atividades. 

 

3.13.1 Relatório n.º 2 – Projeto Funcional de Paradas e Estações de Transferência 
Consiste no registro das informações e dados obtidos durante a 

execução da(s) atividade(s), bem como das análises realizadas e os resultados, 
associados às soluções concebidas. Para facilitar a compreensão do projeto, o 
relatório apresentará figuras, plantas, quadros ou tabelas, caso necessário.  

O relatório será formatado conforme padrão Altran TCBR, baseado na 
NBR 6023. 

O Relatório n.º 2 será entregue em três vias impressas encadernadas e 
uma cópia em meio magnético contendo os arquivos que originaram a versão 
impressa. 

 

3.13.2 Relatório n.º 3 – Projeto Básico de Paradas e Estações de Transferência 
Consiste na elaboração de um Relatório com registro das informações e 

dados obtidos durante a execução da(s) atividade(s), bem como das análises 
realizadas e os resultados obtidos, associados às soluções concebidas e dotado de 
recursos que facilitem a compreensão, tais quais, desenhos e detalhamentos, em 
escala adequada, bem como, planilhas de especificação e de estimativa de 
custos de implantação. 
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O relatório será formatado conforme padrão Altran TCBR, baseado na 
NBR 6023. 

O Relatório n.º será entregue em três vias impressas encadernadas e uma 
cópia em meio magnético contendo os arquivos que originaram a versão impressa. 

 

3.13.3 Relatório n.º 4 – Plano de Execução da Transição Operacional e 
Institucional 
Neste relatório será descrito todo o Plano de Execução da Transição 

Operacional, com detalhamento das atividades necessárias à transição 
operacional nas suas fases, a rede de dependência entre atividades, a duração de 
cada uma, o cronograma detalhado das atividades, a quantificação dos recursos 
humanos e materiais, órgãos do GDF que deverão ser envolvidos, premissas e 
pontos críticos para controle. 

O texto será dissertativo, dotado de recursos que facilitem a 
compreensão (quadros/tabelas/figuras/mapas) e será formatado conforme padrão 
Altran TCBR, baseado na NBR 6023. 

O Relatório n.º4 será entregue em três vias impressas encadernadas e 
uma cópia em meio magnético contendo os arquivos que originaram a versão 
impressa. 

 

3.13.4 Relatório n.º 5 – Plano de Fortalecimento Institucional 
Relatório contemplando a metodologia utilizada, as informações 

levantadas e o detalhamento das ações previstas no Plano. O detalhamento das 
ações compreenderá a sua contextualização, os seus objetivos, as estratégias de 
execução, a identificação dos beneficiários e dos resultados esperados, a definição 
do organismo executor, o cronograma de execução e a estimativa de custos. 

O documento final do Plano de Fortalecimento Institucional, assim 
consolidado, servirá como subsídio para a posterior elaboração dos respectivos 
Termos de Referência, destinados à aquisição ou contratação dos bens e serviços 
demandados. A elaboração dos citados Termos de Referência não constitui, assim, 
objeto desta Proposta. 

O texto será dissertativo, dotado de recursos que facilitem a 
compreensão (quadros/tabelas/figuras/mapas) e será formatado conforme padrão 
Altran TCBR, baseado na NBR 6023. 

O Relatório n.º 5 será entregue em três vias impressas encadernadas e 
uma cópia em meio magnético contendo os arquivos que originaram a versão 
impressa. 
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3.13.5 Relatório n.º 6 – Plano de Execução do Programa de Comunicação Social 
A estruturação formal do Plano é a sua materialização física. Tem por 

objetivo assegurar o registro formal das diretrizes e soluções, permitindo o adequado 
gerenciamento da sua implantação. 

O relatório deve conter a descrição textual das principais fases em que 
as atividades do Plano estarão distribuídas, bem como sugestão da 
responsabilidade institucional pela execução do Plano. 

O texto será dissertativo, dotado de recursos que facilitem a 
compreensão (quadros/tabelas/figuras/mapas) e será formatado conforme padrão 
Altran TCBR, baseado na NBR 6023. 

O relatório n.º 6 será entregue em três vias impressas encadernadas e 
uma cópia em meio magnético contendo os arquivos que originaram a versão 
impressa. 

 

3.13.6 Relatório n.º 7 – Plano de Execução do Programa de Fortalecimento da 
Gestão Ambiental 
A estruturação formal do Plano é a sua materialização física. Tem por 

objetivo assegurar o registro formal das diretrizes e soluções, permitindo o adequado 
gerenciamento da sua implantação. 

O relatório deve conter a descrição textual das principais fases em que 
as atividades do Plano estarão distribuídas, bem como sugestão da 
responsabilidade institucional pela execução do Plano. 

O texto será dissertativo, dotado de recursos que facilitem a 
compreensão (quadros/tabelas/figuras/mapas) e será formatado conforme padrão 
Altran TCBR, baseado na NBR 6023. 

O relatório n.º 7 será entregue em três vias impressas encadernadas e 
uma cópia em meio magnético contendo os arquivos que originaram a versão 
impressa. 

 

3.13.7 Relatório n.º 8 – Programa de Monitoramento e Fiscalização Ambiental 
A estruturação formal do Plano é a sua materialização física. Tem por 

objetivo assegurar o registro formal das diretrizes e soluções, permitindo o adequado 
gerenciamento da sua implantação. 

O relatório deve conter a descrição textual das principais fases em que 
as atividades estarão distribuídas, bem como sugestão da responsabilidade 
institucional pela execução deste Programa. 
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O texto será dissertativo, dotado de recursos que facilitem a 
compreensão (quadros/tabelas/figuras/mapas) e será formatado conforme padrão 
Altran TCBR, baseado na NBR 6023. 

O Relatório n.º 8 será entregue em três vias impressas encadernadas e 
uma cópia em meio magnético contendo os arquivos que originaram a versão 
impressa. 

 

3.13.8 Relatório n.º 9 – Plano de Execução do Programa de Preservação 
Ambiental 
A estruturação formal do Plano é a sua materialização física. Tem por 

objetivo assegurar o registro formal das diretrizes e soluções, permitindo o adequado 
gerenciamento da sua implantação. 

O relatório contém a descrição textual das principais fases em que as 
atividades estarão distribuídas, bem como sugestão da responsabilidade 
institucional pela execução deste Programa. 

O texto será dissertativo, dotado de recursos que facilitem a 
compreensão (quadros/tabelas/figuras/mapas) e será formatado conforme padrão 
Altran TCBR, baseado na NBR 6023. 

O Relatório n.º 9 será entregue em três vias impressas encadernadas e 
uma cópia em meio magnético contendo os arquivos que originaram a versão 
impressa. 

 

3.13.9 Relatório n.º 10 – Plano de Controle Ambiental 
A estruturação formal do Plano é a sua materialização física. Tem por 

objetivo assegurar o registro formal das diretrizes e soluções, permitindo o adequado 
gerenciamento da sua implantação. 

O relatório deve conter o diagnóstico físico biótico e sócio-econômico 
da área, impactos ambientais esperados das obras e medidas de controle 
ambiental recomendadas. 

O texto será dissertativo, dotado de recursos que facilitem a 
compreensão (quadros/tabelas/figuras/mapas) e será formatado conforme padrão 
Altran TCBR, baseado na NBR 6023. 

O Relatório n.º 10 será entregue em três vias impressas encadernadas e 
uma cópia em meio magnético contendo os arquivos que originaram a versão 
impressa. 
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3.13.10 Relatórios n.º 11 e 12 – Análise de Comportamento do Sistema Viário 
(Parcial e Final) 
Registro das informações e dados obtidos durante a execução da(s) 

atividade(s), bem como as análises realizadas e os resultados, associados às 
soluções concebidas e dotado de recursos que facilitem a compreensão. 

O texto será dissertativo, dotado de recursos que facilitem a 
compreensão (quadros/tabelas/figuras/mapas) e será formatado conforme padrão 
Altran TCBR, baseado na NBR 6023. 

Os relatórios n.º 11 e 12 serão entregues em três vias impressas 
encadernadas e uma cópia em meio magnético contendo os arquivos que 
originaram a versão impressa. 

 

3.13.11 Relatórios n.º 13 e 14 – Microssimulação das Novas Soluções Viárias 
(Parcial e Final) 
Registro das informações e dados obtidos durante a execução da(s) 

atividade(s), bem como as análises realizadas e os resultados, associados às 
soluções concebidas e dotado de recursos que facilitem a compreensão, tais quais, 
desenhos, em escala adequada. 

O texto será dissertativo, dotado de recursos que facilitem a 
compreensão (quadros/tabelas/figuras/mapas) e será formatado conforme padrão 
Altran TCBR, baseado na NBR 6023. 

Os Relatórios n.º 13 e 14 serão entregues em três vias impressas 
encadernadas e uma cópia em meio magnético contendo os arquivos que 
originaram a versão impressa. 

 

3.13.12 Relatórios n.º 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 – Andamento dos Trabalhos e 
das Atividades de Assessoria 
Desenvolvimento e apresentação dos 8 (oito) relatórios mensais de 

andamento das atividades de assessoria. 

O texto será dissertativo, dotado de recursos que facilitem a 
compreensão (quadros/tabelas/figuras/mapas) e será formatado conforme padrão 
Altran TCBR, baseado na NBR 6023. 

Os Relatórios n.º 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 serão entregues em duas 
vias impressas encadernadas e uma cópia em meio magnético contendo os 
arquivos que originaram a versão impressa. 
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3.13.13 Relatório n.º 23 – Serviços de Assessoria Especializada para Apoiar a 
Realização da Pesquisa de Freqüência e Ocupação 
Relato, na forma de texto dissertativo, quadros / tabelas / figuras, 

desenhos técnicos em escalas diversas, dotado de recursos que facilitem a 
compreensão. Serão descritas as informações e os dados obtidos durante a 
execução da(s) atividade(s), bem como as análises realizadas e os resultados 
obtidos. Será formatado conforme padrão Altran TCBR, baseado na NBR 6023. 

O Relatório n.º 23 será entregue em três vias impressas encadernadas e 
uma cópia em meio magnético contendo os arquivos que originaram a versão 
impressa. 
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4 GESTÃO DO TEMPO 
A gestão do tempo será feita por meio do chamado Plano de Gestão do 

Tempo. Este plano tem por objetivo assegurar que as atividades do Projeto sejam 
concluídas no prazo. Para isso, foi desenvolvido um cronograma físico de atividades 
que envolvem o detalhamento das atividades, seu seqüenciamento lógico e a 
estimativa de duração de cada uma delas. Com vistas a apoiar o controle do 
cronograma do PTU/DF, foi utilizada a ferramenta MS-Project. 

Ao longo do projeto, os prazos poderão sofrer alterações, em função da 
dinâmica do trabalho, desde que justificado e sido objeto de discussões técnicas 
entre a equipe da consultora e dos órgãos envolvidos do Governo do Distrito 
Federal. 

O cronograma de execução do contrato adota como data base a 
emissão da Ordem de Serviço – 19 de fevereiro – e considera a antecipação da 
entrega dos seguintes produtos: 

■ Relatório n.º 2 - Projeto Funcional das Paradas e Estações de 
Transferência; 

■ Relatório n.º 3 - Projeto Básico das Paradas e Estações de 
Transferência; 

■ Relatório n.º 11 - Análise do Comportamento do Sistema Viário 
(Parcial); 

■ Relatório n.º 13 - Microssimulações das Novas Soluções Viárias 
(Parcial). 

 

Essa antecipação atende à solicitação do GDF, conforme demonstrado 
em anexo. 

O cronograma físico das atividades é apresentado a seguir. 

 

 

 



Id Nome da tarefa Duração %
concluída

Início Término Predecess

0 Cronograma PTU 195 dias 12% Seg 14/1/08 Qui 16/10/08
1 1 INÍCIO DOS TRABALHOS 0 diasd 100% Seg 14/1/08 Seg 14/1/08

2 2 EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO 1 dia 100% Ter 19/2/08 Ter 19/2/08

3 3 PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS 12 dias 100% Ter 19/2/08 Qua 5/3/08
4 3.1 Elaboração do Produto nº 1 - Relatório de Planejamento 12 dias 100% Ter 19/2/08 Qua 5/3/08
5 3.1.1 Planejamento das atividades 7 dias 100% Ter 19/2/08 Qua 27/2/08

6 3.1.2 Entrega do Relatório de Planejamento 1 dia 100% Qua 5/3/08 Qua 5/3/08 5

7 4 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 129 dias 21% Ter 15/1/08 Sex 18/7/08
8 4.1 Elaboração do Projeto Funcional de Paradas de Ônibus e Estações de

Transferência
23 dias 100% Ter 15/1/08 Sex 15/2/08 1II+6 dias

9 4.1.1 Elaboração do Programa de Necessidades 3 dias 100% Ter 15/1/08 Qui 17/1/08

10 4.1.2 Elaboração do Partido Arquitetônico 5 dias 100% Sex 18/1/08 Qui 24/1/08 9

11 4.1.3 Elaboração do Estudo Preliminar 5 dias 100% Sex 25/1/08 Qui 31/1/08 10

12 4.1.4 Elaboração do Estudo Funcional 10 dias 100% Sex 1/2/08 Qui 14/2/08 11

13 4.1.5 Elaboração do Produto nº 02 - Projetos Funcionais de Parada e Estações de T 6 dias 100% Qui 7/2/08 Sex 15/2/08
14 4.1.5.1 Preparação do Relatório 6 dias 100% Qui 7/2/08 Sex 15/2/08 15TT

15 4.1.5.2 Entrega do Relatório 0 dias 100% Sex 15/2/08 Sex 15/2/08

16 4.2 Elaboração do Projeto Básico de Paradas de Ônibus e Estações de Transferência 25 dias 100% Sex 25/1/08 Sex 29/2/08
17 4.2.1 Detalhamento dos Projetos Funcionais 15 dias 100% Sex 25/1/08 Qui 14/2/08 10

18 4.2.2 Apresentação e Discussão das Soluções Funcionais Detalhadas 3 dias 100% Sex 15/2/08 Ter 19/2/08 17

19 4.2.3 Revisão das Soluções Funcionais Detalhadas 7 dias 100% Qua 20/2/08 Qui 28/2/08 18

20 4.2.4 Elaboração do Produto nº 03 - Projeto Básico de Paradas e Estações de Trans 3 dias 100% Ter 26/2/08 Sex 29/2/08
21 4.2.4.1 Preparação do Relatório 3 dias 100% Ter 26/2/08 Sex 29/2/08 22TT

22 4.2.4.2 Entrega do Relatório 0 dias 100% Sex 29/2/08 Sex 29/2/08

23 4.3 Plano de Execução da Transição Operacional e Institucional 53 dias 0% Seg 3/3/08 Seg 19/5/08
24 4.3.1 Conhecimento dos Estudos Realizados 5 dias 0% Seg 3/3/08 Sex 7/3/08

25 4.3.2 Coleta e Tratamento das Informações 15 dias 0% Seg 10/3/08 Seg 31/3/08 24

26 4.3.3 Identificação da Necessidade de Dados Complementares 10 dias 0% Ter 1/4/08 Seg 14/4/08 25

27 4.3.4 Identificação dos Objetivos de cada Fase da Transição 10 dias 0% Ter 15/4/08 Ter 29/4/08 26

28 4.3.5 Identificação das Premissas de cada Fase 10 dias 0% Qua 30/4/08 Qua 14/5/08 27

29 4.3.6 Elaboração do Produto nº 04 - Plano de Transição Operacional e Institucional 3 dias 0% Qui 15/5/08 Seg 19/5/08
30 4.3.6.1 Preparação do Relatório 3 dias 0% Qui 15/5/08 Seg 19/5/08 31TT;28

31 4.3.6.2 Entrega do Relatório 0 dias 0% Seg 19/5/08 Seg 19/5/08

32 4.4 Plano de Fortalecimento Institucional 61 dias 20% Qua 20/2/08 Seg 19/5/08
33 4.4.1 Conhecimento dos Estudos Realizados 3 dias 100% Qua 20/2/08 Sex 22/2/08 2

34 4.4.2 Coleta e Tratamento de Informações 15 dias 60% Seg 25/2/08 Sex 14/3/08 33

35 4.4.3 Caracterização Institucional e Identificação de Pontos Críticos 15 dias 0% Seg 17/3/08 Seg 7/4/08 34

36 4.4.4 Identificação de Objetivos e Detalhamento de Ações 15 dias 0% Ter 8/4/08 Ter 29/4/08 35

37 4.4.5 Consolidação das Ações e Validação 10 dias 0% Qua 30/4/08 Qua 14/5/08 36

38 4.4.6 Elaboração do Produto nº 05 - Plano de Fortalecimento Institucional 3 dias 0% Qui 15/5/08 Seg 19/5/08
39 4.4.6.1 Preparação do Relatório 3 dias 0% Qui 15/5/08 Seg 19/5/08 37

40 4.4.6.2 Entrega do Relatório 0 dias 0% Seg 19/5/08 Seg 19/5/08

41 4.5 Plano de Execução do Plano de Comunicação Social 95 dias 0% Seg 3/3/08 Sex 18/7/08
42 4.5.1 Pesquisa e Coleta de Informações 25 dias 0% Seg 3/3/08 Seg 7/4/08

43 4.5.2 Avaliação e Discussão de Diretrizes para a Elaboração do Plano 30 dias 0% Ter 8/4/08 Qua 21/5/08 42

44 4.5.3 Concepção do Plano 35 dias 0% Sex 23/5/08 Qui 10/7/08 43
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Id Nome da tarefa Duração %
concluída

Início Término Predecess

45 4.5.4 Elaboração do Produto nº 06 - Plano de Execução do Programa de Comunicaç 5 dias 0% Sex 11/7/08 Sex 18/7/08
46 4.5.4.1 Preparação do Relatório 5 dias 0% Sex 11/7/08 Sex 18/7/08 47TT

47 4.5.4.2 Entrega do Relatório 0 dias 0% Sex 18/7/08 Sex 18/7/08

48 4.6 Plano de Execução do Programa de Fortalecimento da Gestão Ambiental 45 dias 16% Seg 25/2/08 Ter 29/4/08 2
49 4.6.1 Projeto de Apoio às Assessorias de Meio Ambiente dos Co-executores 45 dias 17% Seg 25/2/08 Ter 29/4/08
50 4.6.1.1 Pesquisa e Coleta de Informações 10 dias 75% Seg 25/2/08 Sex 7/3/08

51 4.6.1.2 Avaliação e Discussão de Diretrizes para a Elaboração do Plano 20 dias 0% Seg 10/3/08 Seg 7/4/08 50

52 4.6.1.3 Concepção do Plano 15 dias 0% Ter 8/4/08 Ter 29/4/08 51

53 4.6.2 Projeto do Elaboração do Plano de Gestão do Transporte de Produtos Perigos 44 dias 17% Seg 25/2/08 Seg 28/4/08
54 4.6.2.1 Pesquisa e Coleta de Informações 10 dias 75% Seg 25/2/08 Sex 7/3/08

55 4.6.2.2 Avaliação e Discussão de Diretrizes para a Elaboração do Plano 15 dias 0% Seg 10/3/08 Seg 31/3/08 54

56 4.6.2.3 Concepção do Plano 19 dias 0% Ter 1/4/08 Seg 28/4/08 55

57 4.6.3 Elaboração do Produto nº 07 - Plano de Execução do Programa de Fortalecim 3 dias 0% Ter 15/4/08 Sex 18/4/08
58 4.6.3.1 Preparação do Relatório 3 dias 0% Ter 15/4/08 Sex 18/4/08 59TT

59 4.6.3.2 Entrega do Relatório 0 dias 0% Sex 18/4/08 Sex 18/4/08

60 4.7 Programa de Monitoramento e Fiscalização Ambiental 58 dias 7% Seg 25/2/08 Seg 19/5/08
61 4.7.1 Projeto de Monitoramento da Qualidade do Ar e Sonora 55 dias 7% Seg 25/2/08 Qua 14/5/08
62 4.7.1.1 Pesquisa e Coleta de Informações 15 dias 25% Seg 25/2/08 Sex 14/3/08 2

63 4.7.1.2 Avaliação e Discussão de Diretrizes para a Elaboração do Plano 20 dias 0% Seg 17/3/08 Seg 14/4/08 62

64 4.7.1.3 Concepção do Plano 20 dias 0% Ter 15/4/08 Qua 14/5/08 63

65 4.7.2 Projeto de Fiscalização do Uso e Ocupação do Solo 55 dias 7% Seg 25/2/08 Qua 14/5/08
66 4.7.2.1 Pesquisa e Coleta de Informações 15 dias 25% Seg 25/2/08 Sex 14/3/08

67 4.7.2.2 Avaliação e Discussão de Diretrizes para a Elaboração do Plano 20 dias 0% Seg 17/3/08 Seg 14/4/08 66

68 4.7.2.3 Concepção do Plano 20 dias 0% Ter 15/4/08 Qua 14/5/08 67

69 4.7.3 Elaboração do Produto nº 08 - Programa de Monitoramento e Fiscalização Am 3 dias 0% Qui 15/5/08 Seg 19/5/08
70 4.7.3.1 Preparação do Relatório 3 dias 0% Qui 15/5/08 Seg 19/5/08 64;68

71 4.7.3.2 Entrega do Relatório 0 dias 0% Seg 19/5/08 Seg 19/5/08

72 4.8 Plano de Execução do Programa de Preservação Ambiental 58 dias 7% Seg 25/2/08 Seg 19/5/08
73 4.8.1 Projeto de Recuperação do Passivo Ambiental 55 dias 7% Seg 25/2/08 Qua 14/5/08
74 4.8.1.1 Pesquisa e Coleta de Informações 15 dias 25% Seg 25/2/08 Sex 14/3/08 2

75 4.8.1.2 Avaliação e Discussão de Diretrizes para a Elaboração do Plano 20 dias 0% Seg 17/3/08 Seg 14/4/08 74

76 4.8.1.3 Concepção do Plano 20 dias 0% Ter 15/4/08 Qua 14/5/08 75

77 4.8.2 Projeto de Compensação Ambiental 55 dias 7% Seg 25/2/08 Qua 14/5/08
78 4.8.2.1 Pesquisa e Coleta de Informações 15 dias 25% Seg 25/2/08 Sex 14/3/08 2

79 4.8.2.2 Avaliação e Discussão de Diretrizes para a Elaboração do Plano 20 dias 0% Seg 17/3/08 Seg 14/4/08 78

80 4.8.2.3 Concepção do Plano 20 dias 0% Ter 15/4/08 Qua 14/5/08 79

81 4.8.3 Elaboração do Produto nº 09 - Plano de Execução do Programa de Preservaçã 3 dias 0% Qui 15/5/08 Seg 19/5/08
82 4.8.3.1 Preparação do Relatório 3 dias 0% Qui 15/5/08 Seg 19/5/08 76;80

83 4.8.3.2 Entrega do Relatório 0 dias 0% Seg 19/5/08 Seg 19/5/08

84 4.9 Plano de Controle Ambiental 21 dias 0% Qua 20/2/08 Qui 20/3/08
85 4.9.1 Pesquisa e Coleta de Informações 5 dias 0% Qua 20/2/08 Ter 26/2/08 2

86 4.9.2 Avaliação e Discussão de Diretrizes para a Elaboração do Plano 5 dias 0% Qua 27/2/08 Ter 4/3/08 85

87 4.9.3 Concepção do Plano 8 dias 0% Qua 5/3/08 Sex 14/3/08 86

88 4.9.4 Elaboração do Produto nº 10 - Plano de Controle Ambiental 3 dias 0% Seg 17/3/08 Qui 20/3/08
89 4.9.4.1 Preparação do Relatório 3 dias 0% Seg 17/3/08 Qua 19/3/08 87

90 4.9.4.2 Entrega do Relatório 0 dias 0% Qui 20/3/08 Qui 20/3/08
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Id Nome da tarefa Duração %
concluída

Início Término Predecess

91 4.10 Análise do Comportamento do Sistema Viário 87 dias 43% Ter 15/1/08 Seg 19/5/08
92 4.10.1 Definição da Área de Estudo 7 dias 100% Ter 15/1/08 Qua 23/1/08 1II+6 dias

93 4.10.2 Montagem da Base de Dados da Área de Estudo 24 dias 30% Qui 24/1/08 Ter 26/2/08 92
94 4.10.2.1 Cadastro Técnico das Vias Analisadas 12 dias 30% Qui 24/1/08 Sex 8/2/08

95 4.10.2.2 Pesquisa Volumétrica de Veículos 10 dias 30% Qui 24/1/08 Ter 12/2/08

96 4.10.2.3 Crítica dos Dados de Volume 10 dias 30% Qua 13/2/08 Ter 26/2/08 95

97 4.10.3 Definição da Metodologia de Análise 10 dias 100% Qua 27/2/08 Ter 11/3/08 96

98 4.10.4 Análise de Capacidade por Trecho 10 dias 30% Qua 12/3/08 Qua 26/3/08 97

99 4.10.5 Análise de Capacidade por Interseção 10 dias 30% Qui 27/3/08 Qua 9/4/08 98

100 4.10.6 Discussão dos Resultados 13 dias 30% Qui 10/4/08 Ter 29/4/08 99

101 4.10.7 Revisão das Soluções Viárias Propostas 13 dias 30% Qua 30/4/08 Seg 19/5/08 100

102 4.10.8 Elaboração do Produto nº 11 -  Análise do Comportamento do Sistema Viário 5 dias 100% Sex 22/2/08 Sex 29/2/08
103 4.10.8.1 Preparação do Relatório 5 dias 100% Sex 22/2/08 Sex 29/2/08 104TT

104 4.10.8.2 Entrega do Relatório 0 dias 100% Sex 29/2/08 Sex 29/2/08

105 4.10.9 Elaboração do Produto nº 12 - Análise do Comportamento do Sistema Viário 5 dias 0% Seg 12/5/08 Seg 19/5/08
106 4.10.9.1 Preparação do Relatório 5 dias 0% Seg 12/5/08 Seg 19/5/08 107TT

107 4.10.9.2 Entrega do Relatório 0 dias 0% Seg 19/5/08 Seg 19/5/08

108 4.11 Microssimulação de Novas Soluções Viárias 87 dias 36% Ter 15/1/08 Seg 19/5/08
109 4.11.1 Definição da Área de Estudo 7 dias 100% Ter 15/1/08 Qua 23/1/08

110 4.11.2 Montagem da Base de Dados da Área de Estudo 27 dias 30% Qui 24/1/08 Sex 29/2/08 109
111 4.11.2.1 Cadastro Técnico das Vias Analisadas 10 dias 30% Qui 24/1/08 Qua 6/2/08

112 4.11.2.2 Dados de Volume de Veículos 10 dias 30% Qui 7/2/08 Qua 20/2/08 111

113 4.11.2.3 Tratamento dos Dados de Volume 7 dias 30% Qui 21/2/08 Sex 29/2/08 112

114 4.11.3 Construção da Rede de Microssimulação 2 dias 30% Seg 3/3/08 Ter 4/3/08 110

115 4.11.4 Calibração da Rede de Microssimulação 7 dias 30% Qua 5/3/08 Qui 13/3/08 114
116 4.11.4.1 Configuração dos Links da Rede de Microssimulação 7 dias 30% Qua 5/3/08 Qui 13/3/08

117 4.11.4.2 Configuração dos Nós da Rede de Microssimulação 7 dias 30% Qua 5/3/08 Qui 13/3/08

118 4.11.4.3 Inserção dos Volumes de Tráfego na Rede de Microssimulação 7 dias 30% Qua 5/3/08 Qui 13/3/08

119 4.11.4.4 Configuração do Tempo de Simulação 7 dias 30% Qua 5/3/08 Qui 13/3/08

120 4.11.5 Simulação da Rede de Microssimulação 26 dias 30% Sex 14/3/08 Ter 22/4/08 115
121 4.11.5.1 Simulação Inicial 10 dias 30% Sex 14/3/08 Sex 28/3/08

122 4.11.5.2 Identificação de Problemas na Rede 8 dias 30% Seg 31/3/08 Qua 9/4/08 121

123 4.11.5.3 Ajustes na Simulação 8 dias 30% Qui 10/4/08 Ter 22/4/08 122

124 4.11.6 Estudo de Cenários Futuros 10 dias 30% Qua 23/4/08 Qua 7/5/08 123

125 4.11.7 Discussão dos Resultados Obtidos 8 dias 30% Qui 8/5/08 Seg 19/5/08 124

126 4.11.8 Elaboração do Produto nº 13 - Microssimulação das Novas Soluções Viárias 5 dias 100% Seg 25/2/08 Sex 29/2/08
127 4.11.8.1 Preparação do Relatório 5 dias 100% Seg 25/2/08 Sex 29/2/08 128TT

128 4.11.8.2 Entrega do Relatório 0 dias 100% Sex 29/2/08 Sex 29/2/08

129 4.11.9 Elaboração do Produto nº 14 - Microssimulação das Novas Soluções Viárias 5 dias 0% Seg 12/5/08 Seg 19/5/08
130 4.11.9.1 Preparação do Relatório 5 dias 0% Seg 12/5/08 Seg 19/5/08 131TT

131 4.11.9.2 Entrega do Relatório 0 dias 0% Seg 19/5/08 Seg 19/5/08

132 4.12 Serviços de Assessoria Especializada para Apoiar a Realização de Pesquisa de Fre 35 dias 0% Seg 3/3/08 Ter 22/4/08
133 4.12.1 Assessoria Especializada em Planejamento e Coordenação de Transporte Público 10 dias 0% Seg 3/3/08 Sex 14/3/08

134 4.12.2 Assessoria e Apoio Logístico na Execução da Pesquisa de Frequência e Ocupaçã 25 dias 0% Seg 17/3/08 Ter 22/4/08 133

135 4.12.3 Elaboração do Produto nº 23 - Serviços de Assessoria Especializada para a P 35 dias 0% Seg 3/3/08 Ter 22/4/08
136 4.12.3.1 Preparação do Relatório 35 dias 0% Seg 3/3/08 Ter 22/4/08
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Id Nome da tarefa Duração %
concluída

Início Término Predecess

137 4.12.3.2 Entrega do Relatório 0 dias 0% Ter 22/4/08 Ter 22/4/08 2II+43 dias

138 5 ASSESSORIA E CONTROLE DO ANDAMENTO 168 dias 0% Ter 19/2/08 Qui 16/10/08
139 5.1 Serviços de Assessoria e Controle do Andamento das Atividades 240 diasd 0% Ter 19/2/08 Qui 16/10/08 2

140 5.2 Elaboração do Produto nº 15 - Andamento dos Trabalhos e Assessoria 1 11 dias 0% Qui 6/3/08 Qui 20/3/08
141 5.2.1 Preparação do Relatório 5 dias 0% Qui 6/3/08 Qua 12/3/08 3

142 5.2.2 Entrega do Relatório 0 dias 0% Qui 20/3/08 Qui 20/3/08 2II+23 dias

143 5.3 Elaboração do Produto nº 16 - Andamento dos Trabalhos e Assessoria 2 20 dias 0% Seg 24/3/08 Ter 22/4/08
144 5.3.1 Preparação do Relatório 5 dias 0% Seg 24/3/08 Sex 28/3/08 140

145 5.3.2 Entrega do Relatório 0 dias 0% Ter 22/4/08 Ter 22/4/08 2II+43 dias

146 5.4 Elaboração do Produto nº 17 - Andamento dos Trabalhos e Assessoria 3 19 dias 0% Ter 22/4/08 Seg 19/5/08
147 5.4.1 Preparação do Relatório 5 dias 0% Ter 22/4/08 Seg 28/4/08 143

148 5.4.2 Entrega do Relatório 0 dias 0% Seg 19/5/08 Seg 19/5/08 2II+62 dias

149 5.5 Elaboração do Produto nº 18 - Andamento dos Trabalhos e Assessoria 4 21 dias 0% Ter 20/5/08 Qua 18/6/08
150 5.5.1 Preparação do Relatório 5 dias 0% Ter 20/5/08 Ter 27/5/08 146

151 5.5.2 Entrega do Relatório 0 dias 0% Qua 18/6/08 Qua 18/6/08 2II+83 dias

152 5.6 Elaboração do Produto nº 19 - Andamento dos Trabalhos e Assessoria 5 22 dias 0% Qui 19/6/08 Sex 18/7/08
153 5.6.1 Preparação do Relatório 5 dias 0% Qui 19/6/08 Qua 25/6/08 149

154 5.6.2 Entrega do Relatório 0 dias 0% Sex 18/7/08 Sex 18/7/08 2II+105 dia

155 5.7 Elaboração do Produto nº 20 - Andamento dos Trabalhos e Assessoria 6 21 dias 0% Seg 21/7/08 Seg 18/8/08
156 5.7.1 Preparação do Relatório 5 dias 0% Seg 21/7/08 Sex 25/7/08 152

157 5.7.2 Entrega do Relatório 0 dias 0% Seg 18/8/08 Seg 18/8/08 2II+126 dia

158 5.8 Elaboração do Produto nº 21 - Andamento dos Trabalhos e Assessoria 7 21 dias 0% Ter 19/8/08 Ter 16/9/08
159 5.8.1 Preparação do Relatório 5 dias 0% Ter 19/8/08 Seg 25/8/08 155

160 5.8.2 Entrega do Relatório 0 dias 0% Ter 16/9/08 Ter 16/9/08 2II+147 dia

161 5.9 Elaboração do Produto nº 22 - Andamento dos Trabalhos e Assessoria 8 22 dias 0% Qua 17/9/08 Qui 16/10/08
162 5.9.1 Preparação do Relatório 5 dias 0% Qua 17/9/08 Ter 23/9/08 158

163 5.9.2 Entrega do Relatório 0 dias 0% Qui 16/10/08 Qui 16/10/08 2II+169 dia
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5 GESTÃO DA QUALIDADE 
A política de gestão da qualidade da Altran TC/BR assenta-se no tripé: 

definição clara de objetivos, planejamento e monitoramento. Um projeto só é 
efetivo (atinge os objetivos), quando o produto entregue ao cliente atende os 
requisitos estabelecidos, no prazo e de acordo com os custos estimados. 

O plano de gestão da qualidade foi elaborado, portanto, a partir dos 
objetivos pretendidos com o PTU, e especificação de atividades que assegurem o 
monitoramento permanente do atendimento dos requisitos de cada produto 
correspondente e dos respectivos prazos estabelecidos. 

Além disso, sempre que necessário e em conjunto com a equipe técnica 
da Secretaria de Transportes serão previstas atividades de revisão do próprio 
planejamento, na medida em que constitui aspecto crítico para o sucesso do 
projeto. 

Nesse processo, assume papel preponderante, o Executor do Contrato, 
por parte do GDF, e o Coordenador do Projeto, por parte da consultora.  

O Coordenador do Projeto deve identificar produtos que não estejam em 
conformidade com o especificado, rever processos e recomendar ajustes na 
execução do projeto, discutindo, quando necessário, com o Executor do Contrato. 

 

6 GESTÃO DOS RISCOS 
A Gestão de Riscos tem por propósito aumentar a probabilidade e 

impacto dos eventos positivos e mitigar os de natureza adversa ao projeto. 

O risco de um projeto é um evento ou condição incerta que, se ocorrer, 
terá um efeito positivo ou negativo sobre pelo menos um objetivo do projeto, como 
tempo, custo, escopo ou qualidade. Pode ter caráter positivo (neste caso é uma 
oportunidade) ou negativo (neste, uma ameaça). Estudos recentes sobre gestão de 
projetos têm apontado a deficiência na gestão de riscos como uma das causas 
principais de insucesso na realização de projetos, razão porque a Altran TC/BR 
atentará para esta questão no início e ao longo da realização dos trabalhos. 

Na proposta técnica, identificaram-se riscos de natureza política, legais, 
financeiros, operacionais. 

Nesta fase de início do trabalho, os riscos chamados operacionais são 
mais evidentes, tais como: 

■ Indisponibilidade de informações que deveriam ser prestadas pelo 
Contratante; 

■ Falta de condições de avaliar a situação atual do transporte 
coletivo com base em cadastros e sistemas de informações 
operacionais defasados; 
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■ Várias instâncias de aprovação das soluções técnicas no âmbito 
do Contratante; 

■ Alterações freqüentes de planos e cronogramas de trabalho 
determinadas pela Contratante; 

■ Atraso na entrega dos produtos, como reflexo das questões 
apontadas acima. 

A consultora entende que os riscos devam ser constantemente 
monitorados pelo Contratante e pela consultora, visando adotar medidas corretivas 
no menor prazo possível e reduzir o impacto sobre a execução do contrato, seja na 
qualidade, seja no prazo, seja no custo. 

 

7 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO 
A Gestão da Comunicação deve garantir a geração, coleta, 

distribuição, armazenamento, recuperação e destinação final das informações 
sobre o projeto de forma oportuna e adequada. Destina-se a integrar pessoas e 
informações que são necessárias para o êxito do projeto. 

É considerado público alvo das comunicações referentes ao PTU/DF, o 
Coordenador do Projeto por parte da Contratada, e o Executor pela Secretaria de 
Transportes. 

Os meios de comunicação a serem utilizados serão reuniões, seminários, 
memória de sessão de trabalho, relatórios, nota técnicas, correspondências, ofícios 
e e-mails. 

Propõe-se que as reuniões para discussão das atividades do PTU/DF 
ocorram a cada 15 (quinze) dias. A agenda deverá ser definida pelo Executor do 
Contrato, pelo GDF, e pelo Coordenador do Projeto, pela Consultora. 

 

8 DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL PARA EXECUÇÃO DO 
PROJETO 
A estrutura organizacional implementada para a execução das 

atividades, objeto de detalhamento deste Relatório, será baseada na sede da 
Empresa, em Brasília/DF. 

A Altran TC/BR possui sede e escritório operacional em Brasília/DF, situada 
à SHCGN CR Quadra 704/705, Bloco H, Loja 43/33, Asa Norte. Operando em 
2 prédios, totalizando mais de 2.000 metros quadrados de área. Seus escritórios 
dispõem de modernas instalações, contando com os seguintes recursos e 
facilidades: 

■ Auditório para 35 pessoas, 5 salas de reunião e espaços físicos 
individuais para o pessoal técnico e administrativo, todos 
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equipados com mobiliário e equipamentos pertinentes às funções 
específicas, compreendendo, entre outros, mesas e cadeiras, 
arquivos, armários, estantes, pranchetas de desenho, 
equipamentos e infra-estrutura multimídia de última geração; 

■ Equipamentos de comunicação: Telefone Geral - (61) 3448-9500 
Fac-símile - (61) 3273-0308 e E-Mail tcbr@tcbr.com.br, dotada de 
central telefônica modelo SIEMENS HICOM 150E, com sistema DDR 
– Discagem Direta por Ramal; 

■ Veículos para transporte e apoio às equipes de trabalho; 

■ Setor de Reprografia dispondo de 01 (uma) máquina Xerox de 
última geração e 01 Impressora HP 5550 de grande porte; 

■ Relação Técnicos de Nível Superior/computador de 1 para 1. 

Os recursos de informática encontram-se plenamente implantados e em 
processo contínuo de atualização. Todos os setores da empresa são informatizados, 
ou seja, os processos administrativos, técnicos e operacionais são controlados por 
sistemas específicos de informática. 

No que diz respeito aos equipamentos e programas de informática, a 
sede da Altran TC/BR dispõe de um ambiente computacional composto de 
equipamentos padrão Dell. 

Utilizando o WINDOWS XP como sistema operacional, encontram-se 
recursos como compiladores, sistemas e utilitários que, formando um ambiente 
integrado, facilitam o acesso e o uso dos mesmos. 

A utilização de recursos gráficos dentro desse ambiente de 
microcomputadores incrementa o parque de informática da sede da Altran TC/BR, 
agilizando o trabalho das equipes, com baixo custo operacional e grande 
facilidade de utilização. 

Há uma moderna rede de microcomputadores, com 152 pontos lógicos, 
cabos categoria 5 Switch 100 MBPS de 24 portas INTEL com 2 portas de fibra, e 
6 Switch 100 MBPS de 24 portas INTEL. Todas as filiais possuem assinatura em um link 
direto de acesso à Internet, utilizado para comunicação entre os usuários, 
fornecedores e clientes. 

A sede da Altran TC/BR é dotada de Intranet, uma ferramenta para 
disponibilizar informações dentro da empresa, através de página específica 
utilizada por todos os usuários da rede de micros. A Intranet utiliza os seguintes 
serviços diretamente das estações de trabalho: 

■ Serviço de páginas www que é utilizado para distribuição das 
informações administrativas e gerenciais dentro da empresa, 
através do cliente de páginas (navegador) Internet Explorer e; 
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■ Serviço de correio eletrônico, baseado na plataforma Exchange 
Server da Microsoft, que possibilita o envio e recebimento de 
mensagens para qualquer usuário, utilizando-se da tecnologia do 
cliente de Web Outlook Access. 

Outra ferramenta utilizada é o software de Sistema de Informações 
Executivas, permitindo, à Diretoria Executiva, a visualização, estudo e análise das 
informações gerenciais da empresa, proporcionando uma rápida alternativa nas 
tomadas de decisões. 

A Gerência de Informática é responsável pelo suporte dos programas 
administrativos da empresa, manutenção e suporte dos recursos de informática e 
administração dos servidores www e pop3, Firewall, Roteador Cisco e o link Embratel 
de 2 MB via rádio. 

Completando o ambiente computacional, a Altran TC/BR dispõe de 
estações gráficas de alta capacidade, de 64 bits, para utilização da tecnologia 
CADD (Computer Aided Design and Drafting) em seus projetos, agilizando a 
produção e facilitando a obtenção da qualidade dos serviços prestados. 

Os softwares são desenvolvidos a partir de programas já existentes que 
sofrem adaptações e complementações, ou são criados novos programas, todos 
seguindo metodologias e processos de desenvolvimento de sistemas segundo 
sistemática da Garantia da Qualidade. 

A comunicação entre escritórios, funcionários, cliente e obra, sempre que 
requerida ou necessária, se faz a partir de uma rede VPN Embratel. 

A seguir relacionam-se os principais equipamentos, hardwares e softwares 
utilizados. 

 

Tabela 1 - Equipamentos utilizados pela Altran TC/BR 
Quantidade Discriminação Marca 

32 Palm Top Modelo Z22 Palm 
1 GPS Modelo EMap Garmin 

120 Contadores de golpe com 5 dígitos Vonder 
1 Máquina Fotográfica Digital Cyber-shot 5.1 Sony 

40 Telefone Celular 1600 Nokia 
08 Telefone Celular Moto KZR (V1) Motorola 
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Tabela 2: Hardwares utilizados pela Altran TC/BR 

Quantidade Discriminação Marca 
14 Servidores Windows Server 2003 Microsoft 

100 Estações de trabalho – PCs (512 MB a 1 GB) Pentium IV 
08 Notebooks Toshiba /Compac/ Acer 
27 Impressoras jato de tinta (A4 e A3) Epson 
08 Laser e matriciais Epson 
02 Equipamento multimídia de projeção Ligth in focus e Sony 

01 Acesso de comunicação de dados, para 
conexão de mb via rádio  Embratel 

03 Scanner color A4 Hp 
06 Gravadora de Cd rom  série 800 Hp 

07 Gravadora de alta capacidade com 4 drivers 
(capacidade para gravação de 50 cd´s/hora)  

 
Tabela 3: Softwares utilizados pela Altran TC/BR 

MS Windows Server 2003 - Sistema Operacional de Rede Microsoft 
Share Pont Services - Servidor de Páginas da Intranet Microsoft 
MS Internet Explorer 7.0 - Cliente Browser p/ acesso à Internet / Intranet Microsoft 
MS OutLook 2003 Microsoft 

MS Office 2003 - Pacote de Softwares p/ Gerenciamento de Informação Microsoft 

AutoCad R14 - Projetos Autodesk 
AutoCad 2000 - Projetos Autodesk 
Corel Draw 8.0 - Editor Gráfico Corel 
Corel Draw 9.0 - Editor Gráfico Corel 
Ms Project 2003 - Planejamento Microsoft 
ViruScan - Antivírus Microsoft 
Norton - Antivírus Symantec 
Photo Editor - Cópias digitais de fotografias, imagens, desenhos Symantec 
Sym Traffic versão 7.0 Trafficware 
Synchro versão 7.0 Trafficware 
HCS+ McTrans 
SISTEMA ERP Microsoft 
VNC - VIRTUAL NETWORK CLIENTE "Acesso remoto" Benner 
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As instalações da Altran TC/BR, assim como os equipamentos existentes 
em sua sede em Brasília são suficientes para atender com precisão à demanda 
requerida para a execução. 

 

9 ORGANOGRAMA PROPOSTO PARA A EQUIPE TÉCNICA 
Este item apresenta a organização implementada para a adequada 

condução dos serviços de elaboração do PTU/DF. 

Esta organização é apresentada em dois blocos principais: 

■ Estrutura Organizacional; e 

■ Organograma. 

 

9.1 Estrutura Organizacional 
A Estrutura Organizacional apresentada foi concebida levando em conta 

o escopo dos trabalhos a serem executados e tendo como base a experiência em 
desenvolvimento de estudos e projetos de transportes urbanos. 

A estrutura do organograma divide-se, então, em 5 (cinco) níveis, sendo 
um deles representativo da Contratante e os demais relacionados à Proponente: 

■ Nível 0 – Unidade de Preparação do Programa – UPP – PTU/DF – 
Equipe do Governo do Distrito Federal; 

■ Nível 1 – Coordenação Geral; 

■ Nível 2 – Coordenação Técnica e Assessoria Técnica; 

■ Nível 3 – Núcleo de Gestão da Execução do Contrato; 

■ Nível 4 – Núcleos Técnicos. 

 

9.1.1 Nível 0 – Unidade de Preparação do Programa – UPP - PTU/DF 

Neste nível se encontra a Unidade de Preparação do PTU/DF, composto 
por técnicos especialistas do Governo do Distrito Federal. A esta Unidade, no que se 
refere às questões institucionais e de gerenciamento do PTU/DF, estarão ligados os 
demais núcleos da Proponente, conforme apresentado a seguir. 

 

9.1.2 Nível 1 - Coordenação Geral 

A Coordenação Geral, que tem como responsável o Engº. Joaquim 
Carlos Soutinho Neto, que terá como atribuição o planejamento e o 
acompanhamento da execução das atividades de finalização da preparação do 
Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal – PTU/DF e o estabelecimento de 
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metas, diretrizes, procedimentos e acompanhamento dos cronogramas gerais além 
realizar o acompanhamento da execução do Programa. 

Cabe ainda ao Coordenador Geral fazer o relacionamento com a 
Unidade de Preparação do PTU/DF, formado por técnicos do Governo do Distrito 
Federal, no âmbito institucional e de gestão do PTU/DF, agindo como responsável 
pelas questões institucionais e gerenciais do PTU/DF. As solicitações e necessidades, 
tanto da equipe da Proponente como da equipe do GDF, no âmbito gerencial do 
PTU/DF, deverão ser feitas tendo como representante da Proponente o 
Coordenador Geral. 

 

9.1.3 Nível 2 - Coordenação Técnica 

A Coordenação Técnica – CT tem com responsável o Engº Renato Grillo 
Ely, que terá como atribuição, além de apoiar o Coordenador Geral nas atividades 
especificadas no quadro da Coordenação Geral, orientar e acompanhar o 
desenvolvimento das atividades inerentes aos núcleos técnicos e elaboração dos 
relatórios técnicos. O Coordenador Técnico fará, ainda, a ligação entre a equipe 
dos Núcleos Técnicos da consultora com a equipe técnica do Governo do Distrito 
Federal, tanto em questões técnicas como de caráter institucional, sempre que 
houver necessidade. 

Ao coordenador técnico cabe, ainda, observar os cronogramas das 
diversas atividades sob sua responsabilidade, bem como disponibilizar os recursos 
pessoais e materiais, necessários ao perfeito funcionamento de sua equipe. 

Esta Coordenação terá, ainda, um grupo de assessoria técnica, 
composto por Consultores Especializados em determinadas áreas, que darão 
suporte ao Coordenador Técnico e Coordenador Geral no desenvolvimento das 
atividades do PTU/DF. Esses consultores também irão prestar assessoria aos 
Coordenadores dos Núcleos técnicos no desenvolvimento das atividades 
pertinentes a cada núcleo. 

 

9.1.4 Nível 3 - Núcleo de Gestão da Execução do Contrato - NGEC 

No Nível 3, o Núcleo Administrativo terá como coordenador técnico o 
Engº Heber Ramos de Freitas, que terá como uma de suas atribuições prestar 
assessoria e suporte técnico ao Coordenador Geral e ao Coordenador Técnico, na 
execução de suas atividades. O coordenador deste núcleo será responsável por 
acompanhar e gerenciar o desenvolvimento das atividades do PTU/DF nos núcleos 
técnicos em relação aos recursos humanos e materiais. Este núcleo será responsável 
pela elaboração de relatórios informativos do andamento das atividades de 
assessoria pertinentes ao desenvolvimento do PTU/DF, no qual serão expostos 
eventuais pontos críticos encontrados e suas possíveis soluções, prazos de entrega e 
recomendações aos técnicos do GDF para o perfeito andamento da preparação 
do Programa. Será ainda responsável pela coordenação dos serviços de assessoria 
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técnica e assessoria especializada para apoiar a realização de pesquisas de 
freqüência e ocupação. 

Ao NGEC também cabe a ligação com a Unidade de Preparação do 
PTU/DF no que se refere às atividades e trâmites administrativos, controle físico e 
financeiro durante a preparação do PTU/DF. 

 

9.1.5 Nível 4 – Núcleos Técnicos 

Visando a melhor organização e distribuição das atividades a Altran TCBR 
definiu sua estrutura organizacional em 3 (três) núcleos técnicos, diretamente 
ligados à CT, ao NGEC e com apoio da Assessoria Técnica Especializada. Cada 
núcleo é responsável por um conjunto de atividades, que são apresentadas no 
Organograma da Figura 1, e melhor detalhadas a seguir. 

Cabe ressaltar que coordenadores dos Núcleos Técnicos, bem como sua 
equipe, durante o desenvolvimento das atividades específicas de cada um, estarão 
em contato com os técnicos do Governo do Distrito Federal, por meio do 
coordenador técnico, para que o PTU/DF seja desenvolvido com o 
acompanhamento da equipe do GDF. 

Os Núcleos propostos são: 

■ Núcleo de Projetos e Estudos – NPE: Este núcleo será liderado pelo 
Engº Luiz Fernando Oliveira, que terá como responsabilidade, o 
desenvolvimento de todas as atividades técnicas listadas no bloco 
do NPE. Este núcleo será responsável pelo desenvolvimento dos 
estudos e projetos a serem elaborados durante a finalização da 
preparação do Programa. Nesse sentido, serão elaborados os 
seguintes estudos e projetos: projeto funcional e projeto básico de 
paradas de ônibus e estações de transferência, análise de 
comportamento do sistema viário e microssimulação de novas 
soluções viárias; 

■ Núcleo de Gestão Ambiental e Social – NGAS: Este núcleo será 
liderado pelo Engº Euler Costa Sampaio. O NGAS terá como 
responsabilidade, elaborar os estudos de caráter socioambiental 
exigidos na preparação do Programa. Compõem a esfera de 
competência do responsável por este núcleo a coordenação do 
desenvolvimento dos seguintes planos e programas: plano de 
execução do programa de comunicação social, plano de 
execução do programa de fortalecimento da gestão ambiental, 
programa de monitoramento e fiscalização ambiental, plano de 
execução do programa de preservação ambiental e plano de 
controle ambienta; 

■ Núcleo de Desenvolvimento Institucional e Operacional – NDIO: 
Este núcleo será liderado pelo Engº Antônio César Silva Prado e 
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terá como responsabilidade o desenvolvimento de todas as 
atividades técnicas listadas no bloco do NDIO, constante no 
organograma. Este núcleo será responsável pela coordenação do 
desenvolvimento de dois planos: o plano de fortalecimento 
institucional e o plano de execução da transição operacional e 
institucional. 

 

9.2 Organograma da Estrutura 
O Organograma do PTU/DF definido na Figura 1 apresenta a organização 

da estrutura proposta, em todos os níveis antes relatados bem como a alocação da 
equipe técnica de acordo com suas funções e responsabilidades. 

 

 



Coordenação Técnica - CT

Núcleo de Projetos e Estudos- NPE Núcleo de Gestão Ambiental e Social- NGAS Núcleo de Desenvolvimento Institucional e Operacional- NDIO

Atividades:

Atividades: Atividades: Atividades:

Assessoria Técnica Especializada

COORDENAÇÃO GERAL - CG

UNIDADE DE PREPARAÇÃO DO PROGRAMA - UPP

Planejamento dos Trabalhos
Elaboração do Plano de Gestão do Escopo
Elaboração do Plano de Gestão do Tempo
Elaboração do Plano de Gestão da Qualidade
Elaboração do Plano de Gestão dos Riscos
Elaboração do Plano de Gestão da Comunicação
Elaboração do Relatório Nº 1 - Planejamento das Atividades
Acompanhamento e Controle da Execução do PTU/DF

Guilherme Willer Campos e Santos
José de Ribamar Rocha de Góes
Adriana Papaleo

Atividades:

Joaquim C. Soutinho Neto

Renato Grillo Ely

Serviços de Assessoria Especializada para Apoiar a Realização de
Pesquisas de Frequência e Ocupação

Assessoria Especializada em Planejamento e Coordenação de Pesquisas de Transporte Público Coletivo
Desenvolvimento de Aplicativo
Assessoria e Apoio Logístico na Execução da Pesquisa de Frequência e Ocupação Visual
Assessoria na Elaboração do Relatório de Pesquisa

Elaboração do Relatório Nº 23 - Serviços de Assessoria Especializada para Apoiar a Realização
de Pesquisas de Frequência e Ocupação

Serviços de Assessoria Técnica
Acompanhamento e Controle da Execução do Programa
Assessoria em Assuntos de Natureza Organizacional

e na Sede do BID
Apoio no Encaminhamento das Atividades Específicas nas Fases de Preparação do Programa
Acompanhamento das Missões do Banco em Brasília
Elaboração dos Relatórios de Assessoria

Projeto Funcional e Projeto Básico de Paradas de Ônibus e Estações de Transferências

Relatório Nº 2 - Projeto Funcional de Paradas e Estações de Transferência
Relatório Nº 3 - Projeto Básico de Paradas e Estações de Transferência

Elaboração do Projeto Funcional
Elaboração do Projeto Básico

Análise do Comportamento do Sistema Viário

Montagem da Base de Dados da Área em Estudo
Discussões dos Resultados
Revisão das Soluções Viárias Propostas

Definição da Área de Estudo

Relatório Nº 11 - Parcial de Análise do Comportamento do Sistema Viário
Relatório Nº 12 - Final de Análise do Comportamento do Sistema Viário

Plano de Execução do Programa de Comunicação Social

Avaliação e Discussão de Diretrizes para a Elaboração do Plano
Concepção do Plano

Pesquisas e Coletas de Informações

Relatório Nº 6 - Plano de Execução do Programa de Comunicação Social

Plano de Execução do Programa de Fortalecimento de Gestão Ambiental

Projeto de Elaboração do Plano de Gestão do Transporte de Produtos Perigosos
Projeto de Apoio às Assessorias de Meio Ambiente dos Co-Executores

Relatório Nº 7 - Plano de Execução do Programa de Fortalecimento da Gestão Ambiental

Programa de Monitoramento e Fiscalização Ambiental

Projeto de Fiscalização do Uso e Ocupação do Solo
Projeto de Monitoramento da Qualidade do Ar e Sonora

Relatório Nº 8 - Programa de Monitoramento e Fiscalização Ambiental

Plano de Execução da Transição Operacional e Institucional
Conhecimento dos Estudos Realizados
Coleta e Tratamento de Informações
Identificação da Necessidade de Dados Complementares
Identificação dos Objetivos de cada Fase da Transição
Identificação das Premissas de cada Fase

Relatório Nº 4 - Plano de Execução da Transição Institucional e Operacional

03.00.00.00 Plano de Fortalecimento Institucional
03.01.00.00
03.02.00.00

Conhecimento dos Estudos Realizados
Coleta e Tratamento de Informações

03.03.00.00 Caracterização Institucional e Identificação de Pontos Críticos
03.04.00.00 Identificação de Objetivos e Detalhamento de Ações
03.05.00.00 Consolidação das Ações e Validação

Relatório Nº 5 - Plano do Fortalecimento Institucional

Plano de Execução do Programa de Preservação Ambiental

Projeto de Compensação Ambiental
Projeto de Recuperação do Passivo Ambiental

Relatório Nº 9 - Plano de Execução do Programa de Preservação Ambiental

Plano de Controle Ambiental

Avaliação e Discussão de Diretrizes para a Elaboração do Plano
Concepção do Plano

Pesquisas e Coletas de Informações

Relatório Nº 10 - Plano de Controle Ambiental

Microssimulação de Novas Soluções Viárias

Montagem da Base de Dados da Área em Estudo
Construção da Rede de Microssimulação
Calibração da Rede de Microssimulação

Definição da Área de Estudo

Simulação da Rede de Microssimulação
Estudo de Cenários Futuros
Discussão dos Resultados Obtidos

Relatório Nº 13 - Parcial da Microssimulação das Novas Soluções Viárias
Relatório Nº 14 - Final da Microssimulação das Novas Soluções Viárias

Núcleo de Gestão da Execução do Contrato - NGEC

Atividades:

Heber Ramos de Freitas

Luiz Fernando Augusto de Oliveira Euler Costa Sampaio Antonio Cesar Silva Prado

Figura 1 - Organograma do PTU

Relação Técnica

Legenda

Relação Técnica e Institucional

Relação Administrativa
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ANEXO 
 

 

A.1 - Ofício N.º 1477/2007 – SO/GAB, de 31 de dezembro de 2007 

A.2 - Carta N.º 001/08 – TCBR, de 04 de janeiro de 2008 
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