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1. Apresentação 
 

A elaboração do plano de mobilidade urbana requer a execução de um conjunto de pesquisas cujo objetivo é produzir as informações necessárias para diagnóstico do cenário atual da mobilidade urbana, elaboração dos prognósticos, a simulação de cenários alternativos e o planejamento da mobilidade a curto, médio e longo prazo. 
Para fins de organização deste documento, as pesquisas a serem realizadas foram segregadas entre pesquisas do Transporte Público por Ônibus e pesquisas Origem/Destino.  
As pesquisas do Transporte Público por Ônibus envolvem o conjunto de trabalhos que objetiva produzir informações específicas sobre este meio de transporte. Estas informações permitirão obter um cenário sobre as condições operacionais deste meio de transporte e subsidiarão a formulação de planos específicos para este modal. Para obter as informações relativas ao Transporte Público por Ônibus, serão realizadas pesquisas de demanda por viagem, movimentação de embarques e desembarques de passageiros e origem / destino embarcada. 
Além das pesquisas específicas do transporte público, serão realizadas um conjunto de pesquisas que visam obter a matriz Origem/Destino do município. A Origem e Destino (O/D) é um instrumento que fornece informações fundamentais no processo de planejamento de transportes, visto que permite conhecer o padrão de deslocamento das pessoas, identificando os fluxos destes deslocamentos e o relacionamento entre estes e as características socioeconômicas da população e as condições de mobilidade fornecidos pela infra-estrutura urbana. 
Ao associar os fluxos das viagens com a rede viária e com os serviços de transporte coletivo existentes, evidenciam-se as carências no atendimento à demanda que permitem elaboração dos planos que venham a suprir estas carências. 
Os dados resultantes da pesquisa Origem/Destino permitem ainda a aplicação de modelos para projeção  do volume de viagens em horizontes futuros, prestando-se ao planejamento de ações para expansão ou reestruturação da rede de transportes a médio/longo prazo.  
O principal instrumento de coleta de dados de Origem/Destino são os questionários aplicados nos domicílios existentes na área de estudo. Todavia, para produção da matriz O/D é necessário a execução de outros levantamentos que vem a complementar os dados dos questionários.  
Considerando que os questionários da pesquisa domiciliar são aplicados apenas dentro do Município, os dados obtidos à partir dos mesmos representam os deslocamentos efetuados pelas pessoas residentes na área de estudo. Para produção da matriz origem/destino completa, torna-se necessário a realização de pesquisas que venham a complementar estes dados agregando aos mesmos as informações dos deslocamentos por pessoas residentes em outros municípios. 
Os dados coletados através da aplicação dos questionários nos domicílios são complementados por meio de pesquisas denominadas pesquisas de Linha de  Contorno ou “Cordon Line”. A Linha de Contorno, é representada por uma linha imaginária que circunda a área de estudo, no caso o Município de Camaçari. Nesta linha são identificadas 
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as vias que dão acesso ao município e em cada uma destas vias, são selecionados locais nos quais são realizadas contagens de volume de tráfego e entrevistas realizadas diretamente com os condutores de veículos particulares. Através desta pesquisa, são obtidos os deslocamentos realizados por pessoas que residem fora do Município, mas que têm Camaçari como origem ou destino de suas viagens, ou ainda, aqueles que deslocam-se entre municípios diversos, utilizando o sistema viário de Camaçari. 
As informações sobre viagens obtidas pela Pesquisa Domiciliar são aferidas por intermédio de uma pesquisa complementar denominada Pesquisa na Linha de Aferição ("screen-line").  Nessa pesquisa, a área de estudo é dividida em grandes regiões e identificam-se os locais nos quais ocorrem os fluxos entre estas regiões. Nestes locais, são realizadas pesquisas de contagem de fluxo classificada por sentido. 
O planejamento apresentado neste documento incorpora todas as atividades para realização tanto das pesquisas do transporte coletivo por ônibus, quanto das pesquisas origem destino e descreve as atividades e definições preliminares, as metodologias de coleta e tratamento dos dados, os recursos necessários para execução dos trabalhos, o detalhamento do plano de trabalho com os  prazos previstos para cada atividade e os modelos dos formulários a serem utilizados nos processos. 
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2. Definições Preliminares 
 

2.1. Preparação das Bases Cartográficas 
 
As bases cartográficas utilizadas foram construídas a partir dos arquivos fornecidos pela PREFEITURA DE CAMAÇARI, referentes aos eixos dos logradouros do município, as quadras e o macro zoneamento definido no PDDU.  
As bases cartográficas foram complementadas com os arquivos referentes à malha digital dos Setores Censitários fornecidos pelo IBGE, bem como pelas tabelas contendo as variáveis divulgadas pelo IBGE referentes ao CENSO-2010. 
Todos os arquivos foram convertidos para o formato padrão utilizado pelo Software TRANSCAD. O TRANSCAD é um dos softwares mais utilizados mundialmente pelos profissionais da área pois incorpora um Sistema de Informações Geográficas (SIG) a funcionalidades desenvolvidas especificamente para aplicação nas áreas de análise, pesquisa e planejamento de transporte e trânsito. 
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2.2. Definição do Zoneamento 
A definição do zoneamento a ser utilizado nas pesquisas origem/destino têm por base a divisão geográfica estabelecida pelo macro zoneamento definido no PDDU. Este plano estabelece a divisão do município em 24 áreas geográficas, das quais 8 estão localizadas no distrito de Monte Gordo, 9 estão localizadas no distrito de Abrantes e o distrito de Camaçari é dividido em 7 macrozonas.  
A macrozona denominada CA-ZU1, que corresponde à área urbana do distrito sede, concentra a maior parte dos domicílios do município, bem como, os principais centros de atividades comerciais e de serviços. Considerando-se esta característica foi subdividida em 20 zonas de tráfego, observando os contornos dos setores censitários e dos bairros abrangidos pela região. As zonas de tráfego da macrozona CA-ZU1 receberam numeração de 1 a 21 e estão compostas conforme tabela abaixo: 
 

 

Zonas Bairros 
1 RENASCER / PHOC II 

CENTRO 
2 ALTO DA CRUZ 

CRISTO REDENTOR 
FICAM 
GLEBA A 
GLEBA B 
MANGUEIRAL 
NATAL 
PARQUE FLORESTAL 
VILA GOIANA 
GRAVATÁ 
PARQUE SATÉLITE 
VILA IRMÃ DULCE 

3 NOVO HORIZONTE 
POLO DE APOIO 
NOVA VITÓRIA 

4 PONTO CERTO 
BELA VISTA  
DOIS DE JULHO 
DOM AVELAR 
ALTO DA BELA VISTA 
PIAÇAVEIRA 5 LAMA PRETA RENASCER 
GLEBA C 
QUARENTA E SEIS 
ACAJUTIBA 
NOVA ALIANÇA 

 

Zonas Bairros 
6 CAMAÇARI DE DENTRO 

JARDIM BRASÍLIA 
7 INDUSTRIAL 
8 FICAM 

VERDES HORIZONTES 
PARQUE VERDE 

9 TANCREDO NEVES 
RECANTO DAS ÁRVORES 
GLEBA E  

10 BURISSATUBA 
GLEBA H 
SANTA MARIA 

11 ALTO DO TRIÂNGULO 
LAMA PRETA 
SANTO ANTÔNIO 

13  POLOPLAST 
14 JARDIM LIMOEIRO 
15 COLÔNIA DE FÉRIAS MONTENEGRO 
16 PARQUE DAS MANGABAS 
17 PARQUE VERDE  
18 PARQUE NASCENTE DO RIO CAPIVARA 
19 PARQUE DAS MANGABAS 
20 PARQUE REAL SERRA VERDE 
21 PARAFUSO 
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Considerando a subdivisão da macrozona CA-ZU1, o zoneamento da área de estudo foi constituído de 43 zonas de tráfego, das quais 7 se localizam no Distrito de Monte. O Distrito de Abrantes é composto por 9 Zonas de Tráfego e o Distrito Sede abrange 27 Zonas de Tráfego. 
Além das 43 zonas de tráfego contidas no município de Camaçari, foram definidas 4 zonas que representam outros municípios que produzem viagens com origem ou destino na área de estudo, bem como, aqueles cujas pessoas têm origem e destino de suas viagens em outros municípios, mas utilizam a malha viária de Camaçari. 
As zonas de tráfego externa estão assim constituídas: 

 Zona 100 –Lauro de Freitas,  Salvador e outros Municípios ao Sul; 
 Zona 101 – Simões Filho, Candeias e outros Municípios ao Sudoeste; 
 Zona 102 –Dias D´ávila, Candeias e outros Municípios ao Oeste; 
 Zona 103 –Mata de São João e outros Municípios ao Norte. 

A divisão geográfica do zoneamento e a correspondência entre as zonas de tráfego e o macrozoneamento definido no PDDU são apresentados a seguir. 
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101Simões Filho /Candeiras /Municípios Sudoeste

102Dias Dávila/Candeias/ MunicípiosOeste

40

103Mata de São João /Municípios ao  Norte

2322

24

39

100Lauro de Freitas /Salvador /Municípios ao Sul

13

29

37

31

30

28
27

42

38
26

34

41

36

43

32

19

21

12

33

17 16

15

25

211
10 7

3

8
5

14

9
20

35

4
18

6 1
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Zona de tráfego Macrozona Distrito 
1 CA-ZU.1 Camaçari 2 CA-ZU.1 Camaçari 3 CA-ZU.1 Camaçari 4 CA-ZU.1 Camaçari 5 CA-ZU.1 Camaçari 6 CA-ZU.1 Camaçari 7 CA-ZU.1 Camaçari 8 CA-ZU.1 Camaçari 9 CA-ZU.1 Camaçari 10 CA-ZU.1 Camaçari 11 CA-ZU.1 Camaçari 12 CA-ZR.2 Camaçari 13 CA-ZR.3 Camaçari 14 CA-ZU.1 Camaçari 15 CA-ZU.1 Camaçari 16 CA-ZU.1 Camaçari 17 CA-ZU.1 Camaçari 18 CA-ZU.1 Camaçari 19 CA-ZU.1 Camaçari 20 CA-ZU.1 Camaçari 21 CA-ZU.1 Camaçari 22 CA-ZI.Polo Industrial Camaçari    

 

Zona de tráfego Macrozona Distrito 
23 CA-ZR.5 1 Camaçari 
24 CA-ZR.4 Camaçari 25 CA-ZU.1  26 AB-ZR.2 Abrantes 27 MG-ZR.1 Camaçari 28 MG-ZU.1 Monte Gordo 29 MG-ZU.2 Monte Gordo 30 AB-ZU.7 Abrantes 31 AB-ZU.6 Abrantes 32 AB-ZU.4 Abrantes 33 AB-ZU.5 Abrantes 34 AB-ZU.1 Abrantes 35 AB-ZU.3 Abrantes 36 AB-ZU.2 Abrantes 37 AB-ZR.1 Abrantes 38 CA-ZR.1 Camaçari 39 MG-ZR.3 Monte Gordo 40 MG-ZR.2 Monte Gordo 41 MG-ZR.4 Monte Gordo 42 MG-ZU.3 Monte Gordo 43 MG-ZU.4 Monte Gordo 

 
  

                                                           
1 A macrozona CA-ZR 5 foi extinta através do DECRETO 5381/13 de 24/04/2013. Sua indicação presta-se somente à servir de referência da localização da zona de tráfego.  
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2.3. Definição do Plano Amostral 
 De acordo com o que foi estabelecido no Planejamento Executivo, deverão ser realizadas entrevistas em 2.800 domicílios no município. 
Para definir distribuição destes domicílios, os setores censitários definidos pelo IBGE foram agrupados de acordo com o zoneamento estabelecido no plano de mobilidade. A partir desta agregação, verificou-se a quantidade de domicílios existentes em cada zona de tráfego, segundo dados divulgados pelo IBGE relativos ao CENSO 2010. De posse destes dados, o número total de domicílios a serem pesquisados foi distribuído para cada zona de tráfego de acordo com sua participação no número total de domicílios. 
Segundo dados extraídos do CENSO 2010, cerca de 70% dos domicílios existentes em Camaçari estão localizados no distrito Sede com maior concentração na região central e seu entorno. Considerando o Zoneamento utilizado neste plano de mobilidade, observa-se que as zonas de tráfego 10 e 5 são as que possuem maior número de domicílios. No distrito de Abrantes, a maior concentração de domicílios é observada nas zonas 34 e 31, ambas na região da orla. Em conjunto estas duas zonas de tráfego possuem cerca de 9.300 domicílios. O Distrito de Monte Gordo abriga cerca de 12% do total de domicílios do município, o que corresponde a aproximadamente 8.900 unidades, das quais mais de 4.700 estão concentradas nas zonas 28 e 29. 
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Os domicílios a serem pesquisados serão selecionados por meio de sorteio utilizando, como base de dados, o cadastro de endereços a ser fornecido pela PREFEITURA de Camaçari.  
Estima-se que em uma parcela dos domicílios sorteados não será possível realizar pesquisas por motivos diversos, tais como, recusa dos residentes em prestar informações, endereços incorretos, imóvel fechado, etc. Por este motivo, considerou-se que o número de domicílios a serem selecionados para entrevistas deve ser 20% maior que a quantidade mínima de domicílios a pesquisar. 
A tabela abaixo demonstra a quantidade de domicílios, a amostra mínima a pesquisar a quantidade de domicílios reserva e o total de domicílios a sortear em cada zona de tráfego calculados de acordo com o critério anteriormente descrito. 
 

Zona macro Distrito Domicílios Amostra mínima Reserva Domicílios a sortear 
37 AB-ZR.1 Abrantes 254 10 2 12 
26 AB-ZR.2 Abrantes 203 8 2 10 

40

2322

24

39

13

29

37

31

30

28
27

42

38
26

34

41

36

43

32

19

21

12

33

17 16

15

25

211
10 7

3

8
5

14

9
20

35

4
18

6 1

Domicílios
0 to 99 (5)
100 to 199 (5)
200 to 499 (6)
500 to 799 (5)
800 to 1199 (5)
1200 to 2349 (6)
2350 to 3999 (5)
4000 to 100000 (6)
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Zona macro Distrito Domicílios Amostra mínima Reserva Domicílios a sortear 
34 AB-ZU.1 Abrantes 6.361 241 48 289 
36 AB-ZU.2 Abrantes 1.937 73 15 88 
35 AB-ZU.3 Abrantes 87 3 1 4 
33 AB-ZU.5 Abrantes 1.387 52 10 62 
31 AB-ZU.6 Abrantes 3.032 115 23 138 
30 AB-ZU.7 Abrantes 383 14 3 17 
22 CA-ZI.Polo industrial Camaçari 93 4 1 5 
38 CA-ZR.1 Camaçari 109 4 1 5 
12 CA-ZR.2 Camaçari 73 3 1 4 
13 CA-ZR.3 Camaçari 84 3 1 4 
24 CA-ZR.4 Camaçari 305 12 2 14 
32 CA-ZR.4 Camaçari 892 34 7 41 
23 CA-ZR.52 Camaçari 197 7 1 8 

1 CA-ZU.1 Camaçari 1.129 43 9 52 
2 CA-ZU.1 Camaçari 10.697 405 81 486 
3 CA-ZU.1 Camaçari 4.536 172 34 206 
4 CA-ZU.1 Camaçari 4.557 172 34 206 
5 CA-ZU.1 Camaçari 7.758 294 59 353 
6 CA-ZU.1 Camaçari 2.940 111 22 133 
7 CA-ZU.1 Camaçari 756 29 6 35 
8 CA-ZU.1 Camaçari 4.120 156 31 187 
9 CA-ZU.1 Camaçari 3.623 137 27 164 

10 CA-ZU.1 Camaçari 1.919 73 15 88 
11 CA-ZU.1 Camaçari 2.422 92 18 110 
14 CA-ZU.1 Camaçari 170 6 1 7 
15 CA-ZU.1 Camaçari 1.082 41 8 49 
16 CA-ZU.1 Camaçari 246 9 2 11 
17 CA-ZU.1 Camaçari 502 19 4 23 
18 CA-ZU.1 Camaçari 784 30 6 36 
19 CA-ZU.1 Camaçari 97 4 1 5 
20 CA-ZU.1 Camaçari 914 35 7 42 
21 CA-ZU.1 Camaçari 543 21 4 25 
25 CA-ZU.1 Camaçari 841 32 6 38 
27 MG-ZR.1 Monte Gordo 108 4 1 5 
40 MG-ZR.2 Monte Gordo 439 17 3 20 

                                                           
2 A macrozona CA-ZR 5 foi extinta através do DECRETO 5381/13 de 24/04/2013. Sua indicação presta-se somente à servir de referência da localização da zona de tráfego. 
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Zona macro Distrito Domicílios Amostra mínima Reserva Domicílios a sortear 
39 MG-ZR.3 Monte Gordo 604 23 5 28 
41 MG-ZR.4 Monte Gordo 107 4 1 5 
28 MG-ZU.1 Monte Gordo 2.322 88 18 106 
29 MG-ZU.2 Monte Gordo 2.391 90 18 108 
42 MG-ZU.3 Monte Gordo 1.778 67 13 80 
43 MG-ZU.4 Monte Gordo 1.209 46 9 55 

 Totais  73.991 2.803 561 3.364 
 
Os domicílios sorteados serão comunicados por meio de correspondência enviada pela PREFEITURA  de Camaçari / Instituto Ruaviva na qual serão informados sobre a realização da visita, a importância e os objetivos da pesquisa, a caracterização dos pesquisadores que farão a visita. 
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2.4. Definição dos Pontos da pesquisa de Linha de Contorno 
 

Para realização das pesquisas na linha de contorno foram definidos seis pontos localizados nas vias que dão ligam o Município de Camaçari aos municípios limítrofes.  
Considerando o sistema viário de Camaçari e os limites do município, foram definidos os seguintes pontos de pesquisa na linha de contorno: 
 
Rodovia BA-099– Estrada do Coco– Neste ponto serão pesquisados os fluxos de veículos que entram e saem de Camaçari com origem ou destino em Lauro de Freitas, Salvador e outros municípios ao Sul da área de estudo.  
 
Rodovia BA-535– Via Parafuso – Esta via faz a ligação de Camaçari com os municípios localizados ao Sudoeste, tais como Simões Filho e Candeias.  
 
Rodovia BA-512– Via COPEC – Esta rodovia faz a ligação da região da sede de Camaçari com o município de Simões Filho.  
 
Nos pontos de pesquisa, além da contagem do fluxo de veículos por sentido, devem ser feitas entrevistas com os condutores dos veículos particulares e pesquisa de ocupação dos autos. Dessa forma, torna-se necessário que alguns veículos sejam parados para que se façam as entrevistas. Nos pontos de pesquisa definidos na Rodovia BA-099 e na Rodovia BA-535, existem postos de pedágio, nos quais as pesquisas poderiam ser realizadas sem causar grandes perturbações ao tráfego, pois, os veículos já parariam naqueles locais. 
Por outro lado, no ponto localizado na Rodovia BA-512, não há postos de pedágio ou semáforos nos quais os veículos parariam naturalmente. Dessa forma, para que as pesquisas sejam realizadas neste local, seria necessário contar com o apoio de Blitz da polícia rodoviária. 
Em ambos os casos, deve-se estabelecer contato junto às empresas responsáveis pela operação dos postos de pedágio, bem como com a polícia rodoviária, para definir planos de trabalho que causem o mínimo impacto sobre as condições de tráfego nos locais de interesse. 
No mapa a seguir estão representados os pontos definidos para realização de pesquisas na linha de contorno. 
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2.5. Definição dos Pontos da pesquisa da Linha de Aferição 
 

As informações sobre viagens obtidas pela Pesquisa Domiciliar devem ser aferidas por intermédio de uma pesquisa complementar denominada Pesquisa na Linha de Aferição ("screen-line"). Normalmente estas linhas são constituídas por barreiras físicas, tais como estradas de ferro ou rios cuja transposição ocorre em pontos bem definidos. Uma vez que a linha de aferição e os pontos de transposição tenham sido estabelecidos, a pesquisa é feita  através de contagens volumétricas realizadas nestes pontos. 
Para realização das pesquisas, foram definidas duas linhas de aferição. 
A primeira linha é constituída pela linha férrea que corta o município. Os pontos de pesquisa estão localizados nas interseções da Av.Eixo Urbano Central com as demais vias nas quais é possível transpor a via férrea: 
 
Avenida Eixo Urbano Central x Rua da Natividade 
Avenida Eixo Urbano Central  entre Rua Costa Pinto e Rua Parque Central 
Avenida Eixo Urbano Central  x Rua do Alecrim 
Avenida Eixo Urbano Central x Avenida Rio Camaçari 
Avenida.Eixo Urbano Central x Avenida Sul 
 
O mapa abaixo apresenta os pontos nos quais serão realizadas as pesquisas da primeira linha de aferição 
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A segunda linha de aferição foi definida nos limites dos distritos. Os pontos de pesquisa foram estabelecidos nos seguintes locais: 
Rodovia BA-531– Via Abrantes – Localidade de Cajazeiras de Abrantes – Este local concentra todo o fluxo de veículos que se deslocam entre o distrito Sede e a região Sul do distrito de Abrantes. 
Rodovia BA-530– Via Atlântica – Loteamento Vale do Landirana – Este local concentra todo o fluxo de veículos que se deslocam entre o distrito Sede e a região Norte do distrito de Abrantes e Distrito de Monte Gordo. 
Rodovia BA-099– Estrada do Coco – Localidade de Barra de Jacuípe – Neste ponto serão realizadas pesquisas para obtenção do fluxo de veículos que trafegam entre os distritos de Abrantes de Monte Gordo. 
O mapa abaixo apresenta os pontos nos quais serão realizadas as pesquisas da segunda linha de aferição 
 

$

$

$

$ $

Av.Sul x Av.Eixo UrbanoCentral

Avenida Eixo Urbano Central xRua da Natividade
Av.Eixo Urbano Central entreRua Costa Pinto e RuaPqe.Central

Rua do Alecrim x Eixo UrbanoCentral

Av.Rio Camaçari x Av.EixoUrbano Central
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BA-531 - VIAABRANTES

BA-099 - ESTRADA DO
COCO

BA-530 - VIAATLÂNTICA
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2.6. Definição dos Pontos da pesquisa de Contagem de Volumétrica em interseções 
Além das contagens volumétricas a serem realizadas na linha de aferição e na linha de contorno, serão realizadas pesquisas em 49 interseções. 
Considerando que na região central do distrito Sede é onde se observam os maiores volumes de tráfego dos principais modais, foram estabelecidos 36 pontos nesta região, nos quais serão realizadas pesquisas de Contagem volumétrica.  
A área contida no polígono formado pela Avenida Concêntrica concentra alto volume de tráfego. Visando obter um diagnóstico preciso desta área, foram definidos mais de 17 pontos de pesquisa nas interseções ali localizadas. 
Foram definidas ainda 9 interseções no distrito de Abrantes, nos quais serão realizadas pesquisas de contagem volumétrica. A maior parte destas interseções é composta por locais onde se ocorre a ligação da Estrada do Coco com a Vila de Abrantes. 
No distrito de Monte Gordo, serão realizadas pesquisas em 4 interseções, das quais, 3 estão localizadas em cruzamentos da Estrada do Coco com vias que dão acesso à orla do distrito. 
O mapa abaixo ilustra a localização dos pontos de pesquisa com destaque para aqueles localizados na região central do distrito sede. 
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A tabela abaixo apresenta a relação das interseções nas quais serão realizadas contagens volumétricas classificadas. 

Interseção Distrito Bairro 
Estrada do Coco x Via Abrantes (BA 531) Abrantes Areias 
Estrada do Coco x Rua Principal de Arembepe Abrantes Arembepe 
Rua Principal de Arembepe x  Rua da Caraúna Abrantes Arembepe 
Estrada do Coco x Av.Tiradentes Abrantes Boa União 
Estrada do Coco x Rua Barro Vermelho Abrantes Boa União 
Rua Direta de Jauá x Rua dos Palmares Abrantes Jauá 
Estrada do Coco x Rua Jardim Eldorado Abrantes Malícia 
Estrada do Coco x Rua Direta de Jauá Abrantes Parque Das Dunas 
Estrada do Coco x Via Atlântica (BA 530) Abrantes Vale Do Landirana 
Av.Concêntrica x Av. Manoel Mercês Camaçari Alto Da Cruz 
Av.Concêntrica x Av. dos Tupinambás Camaçari Alto Da Cruz 
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Interseção Distrito Bairro 
Contorno do Centro Cultural x Av.Sul Camaçari Bela Vista 
Av.Concêntrica x Av.Rio Camaçari Camaçari Camaçari De Dentro 
Av.Concêntrica x Rua Camaçari de Dentro Camaçari Camaçari De Dentro 
Av.Dep.Luiz Eduardo Magalhães x Rua Francisco Drummond Camaçari Centro 
Av.Dep.Luiz Eduardo Magalhães x  Rua N.Sra.de Fátima Camaçari Centro 
Rua Duque de Caxias x Av. 28 de Setembro Camaçari Centro 
Rua Duque de Caxias x Av. Manoel Mercês Camaçari Centro 
Rua Duque de Caxias x Av. dos Tupinambás Camaçari Centro 
Rua Adelina de Sá x Rua Costa Pinto Camaçari Centro 
Rua Adelina de Sá x Rua Duque de Caxias Camaçari Centro 
Rua Adelina de Sá x  Rua Parque Central Camaçari Centro 
Avenida Eixo Urbano Central x Rua Costa Pinto Camaçari Centro 
Rua de Contorno do Centro Administrativo x R.Delegado Cleyton L.Chaves Camaçari Centro 
Rua de Contorno do Centro Administrativo x Rua Francisco Drummond Camaçari Centro 
Avenida Jorge Amado X Av.Industrial Urbana Camaçari Centro 
Praça do Sol Camaçari Cristo Redentor 
Av.Dep.Luiz Eduardo Magalhães x Av.Eixo Urbano Central Camaçari Dois De Julho 
Rua de Contorno do Centro Administrativo x Rua da Neblina Camaçari Dois De Julho 
Contorno do Centro Cultural x Primeira Travessa Tenente Fernando Tuy Camaçari Dois De Julho 
Av.Concêntrica x  Av. 28 de Setembro Camaçari Gleba A 
Av. dos Tupinambásx Novo Acesso à Via Parafuso Camaçari Gleba B 
Rua do Telégrafo x Rua da Bela Vista Camaçari Gleba B 
Via Parafuso (BA 535) x Via Abrantes (BA 531) Camaçari Jardim Limoeiro 
Rua Humberto de Campos x Via COPEC(BA 512) Camaçari Lama Preta 
Av.Concêntrica x Rua do Rosário Camaçari Natal 
Av.Dep.Luiz Eduardo Magalhães x Av.Delegado Cleiton Leão Camaçari Nova Vitória 
Avenida Jorge Amado x Tv.Jorge Amado Camaçari Nova Vitória 
Avenida Jorge Amado x Av.Alameda Camaçari Parque Nascente Do Rio Capivara Av.Jorge Amado x Via Parafuso Camaçari Polo de Apoio 
Avenida Jorge Amado x Rua Lateral de Dentro Camaçari Polo de Apoio 
Via Atlântica (BA 530)x Av.Henry Ford Camaçari Polo Industrial 
Avenida Jorge Amado x Rua A Camaçari Poloplast 
Avenida Jorge Amado x Rua 28 de Setembro Camaçari Ponto Certo 
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Interseção Distrito Bairro 
Av. 28 de Setembrox Novo Acesso a Via Parafuso Camaçari Renascer / Phoc II 
Estrada do Coco x Estrada da Praia Monte Gordo Barra Do Pojuca 
Estrada do Coco x Av.Das Garças Monte Gordo Guarajuba 
Estrada do Coco x Rua Senhor do Bonfim Monte Gordo Monte Gordo 
Travessa Bom Jesus x Rua do Matadouro Monte Gordo São Bento 
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2.7. Transporte Coletivo 
 
Conforme demonstra a figura abaixo, a rede de transporte coletivo municipal, faz a cobertura dos três distritos e têm forte característica radial, com a maior parte das linhas saindo dos bairros e indo até o centro do distrito Sede. 
 

 
 
A frota do sistema é composta 144 veículos dos quais 31 são classificados como veículos pequenos e têm entre 24 e 32 lugares, 28 veículos possuem entre 33 e 38 assentos e existem ainda 85 veículos com número de assentos entre 39 e 56, sendo classificados como veículos grandes. 
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O operação do sistema é feita pelas empresas Viação Cidade Industrial-VCI e pelas cooperativas COOASTAC e COOPERUNIÃO. 
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3. Metodologias de coleta e tratamento dos dados 
 
3.1. Pesquisa O/D Domiciliar 

O método de coleta de dados das pesquisas origem/destino domiciliares consistirá na entrevista direta com os residentes nos domicílios previamente selecionados através de sorteio e comunicados por meio de correspondência enviada pela Prefeitura de Camaçari. 
Os pesquisadores, devidamente identificados pelo uso de crachás e de coletes, deverão visitar os domicílios e aplicar o questionário a cada morador. Além de características gerais dos domicílios e dos moradores, o questionário buscará levantar informações relativas a todas as viagens realizadas por cada morador no dia imediatamente anterior ao dia da entrevista. 
Caso no momento da visita, não haja morador no imóvel capaz de prestar as informações necessárias, o pesquisador deverá retornar ao mesmo imóvel em até 2 outras oportunidades. 
Caso a entrevista tenha sido feita de forma incompleta, como por exemplo, no caso de ausência de um dos moradores sem que haja outro morador em condições de responder às questões, a entrevista poderá ser complementada posteriormente por telefone. 
Os formulários das pesquisas a serem aplicadas deverão abranger as seguintes informações. 
 
Dados de controle Código do domicílio, Endereço do domicílio, Zona de tráfego; Data, hora e resultado de cada uma das visitas (completo, incompleto, fechado/vazio, inexistente,recusado); Observações gerais, nomes dos pesquisador e do supervisor Dados do domicílio Número dos telefones fixo, do telefone  móvel e operadora do telefone móvel (TIM,Claro,Vivo, Oi, etc.); Quantidade de pessoas residentes no domicílio; Quantidade de veículos de uso particular; Dados dos residentes Nome, idade e sexo; Se trabalha atualmente o endereço do trabalho; Se estuda atualmente e o endereço da escola; Dados das viagens Endereço  e motivo na origem (casa, trabalho, escola, lazer,etc.) Hora de início e de fim da viagem Endereço  e motivo no destino (casa, trabalho, escola, lazer,etc.) Modo de transporte (ônibus coletivo, transporte escolar, transporte fretado, condutor de automóvel, passageiro de automóvel, moto, taxi, bicicleta, a pé)  
Além do coordenador geral e dos pesquisadores, a equipe será formada por supervisores que serão responsáveis pela execução das seguintes atividades: 
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 Prestar suporte à equipe de campo para esclarecer dúvidas; 
 Fiscalizar a visita aos domicílios e a aplicação dos questionários; 
 Controlar a qualidade dos questionários preenchidos pelos pesquisadores 
 Controlar a distribuição e a coleta do material de campo; 
 Fazer o arquivamento físico do material das pesquisas; 

 
Para controlar a distribuição e coleta do material de pesquisa e o registro dos dados, será elaborado um sistema específico. O sistema a ser desenvolvido conterá um banco de dados com o registro de cada um dos domicílios selecionados, o cadastro com dos dados dos pesquisadores e dos supervisores e deverá controlar todo o fluxo de coleta e tratamento dos dados identificando para cada domicílio: 
 

 Qual o pesquisador e o supervisor responsável; 
 Quando o material foi entregue ao pesquisador; 
 As datas em que foram feitas as visitas para coleta de dados; 
 A data em que o questionário preenchido foi entregue pelo pesquisador; 
 A data e hora em que o supervisor fez contato com o entrevistado para confirmar a visita do pesquisador; 
 As inconsistências detectadas; 
 A data em que foi feita a codificação do formulário e a entrada dos dados no sistema; 

 
Para controlar a produção, os pesquisadores deverão comparecer ao Centro de Controle todas as segundas e quintas-feiras. Nessa oportunidade, os pesquisadores deverão entregar aos supervisores os formulários das pesquisas realizadas e receber material suficiente para trabalhar até a data da próxima visita, bem como receberão os formulários nos quais foram detectadas inconsistências para que façam novas visitas aos domicílios para correção das mesmas. 
Ao receber os formulários, o supervisor deverá inicialmente registrar o recebimento do mesmo no sistema. Após o registro o supervisor deverá fazer uma verificação preliminar do questionário procurando identificar erros básicos, como por exemplo, ausência de preenchimento de algum campo obrigatório, rasuras, informações de difícil leitura, etc. Caso se detecte algum problema ou dúvida que possa ser corrigida ou esclarecida sem prejuízo da qualidade dos dados, deve solicitar ao pesquisador que o faça imediatamente. Por outro lado, se a natureza do erro comprometer as informações, o formulário deve ser devolvido ao pesquisador para que o mesmo faça nova visita ao domicílio para correção dos dados.  
Após a verificação preliminar, os supervisores deverão fazer uma análise detalhada de cada questionário recebido buscando identificar outras inconsistências que não foram detectadas 
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na análise preliminar. Neste momento, também será feita a confirmação da pesquisa junto aos entrevistados. Para isso, deve-se selecionar um conjunto de questionários por meio de sorteio. 
Os domicílios sorteados serão contactados por cada supervisor através de telefone, para confirmar se realmente o entrevistador esteve no local, bem como, se as informações registradas no questionário estão corretas. 
Após esta segunda verificação, os formulários nos quais tenham sido detectadas inconsistências deverão ser separados para ser entregues aos pesquisadores em sua próxima visita para que sejam refeitos. 
Antes da realização efetiva da pesquisa, será feito uma pesquisa piloto, na qual as pessoas contratadas para realizar as atividades de supervisão das equipes de campo farão as entrevistas em um número restrito de domicílios extraídos aleatoriamente dentro da relação de domicílios a pesquisar. Este procedimento tem por objetivos: 

 identificar e corrigir problemas que poderão ocorrer durante a realização das pesquisas; 
 identificar necessidades de ajustes no leiaute dos formulários; 
 assegurar de que os supervisores têm pleno domínio da técnica e estão preparados para dar suporte aos pesquisadores; 
 avaliar os procedimentos de controle de qualidade e supervisão; 
 avaliar o manual de instruções das pesquisas e os procedimentos de treinamento; 
 medir os tempos necessários para deslocamento e aplicação dos questionários de forma a refinar o dimensionamento da equipe. 

 
 
O formulário a ser utilizado na coleta de dados nos domicílios é apresentado a seguir. 
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Etiqueta de identificaçãoEndereço Zona Nro.Domicílio Pesquisador

Supervisor
Dados de controle Características do domicílios1a.visita 2a.visita 3a.visita Resultados: Telefones Operadora QuantidadeData Data Data 1-Completo Moradores2-Incompleto QuantidadeHora Hora Hora 3-Fechado Automóveis4-Recusado QuantidadeResultado Resultado Resultado 5-Inexistente Motos
Pessoas residentes

Nro. Nome Idade Sexo Cidade/Bairro onde trabalha Cidade/Bairro onde estuda
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Observações

Logotipo

Pesquisa Origem / Destino Domiciliar
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Viagens realizadas no último dia útil

Nro. hora hora modoPessoa Motivo Cidade/Bairro saída Motivo Cidade/Bairro chegada transporte

Motivos Modos de transporte1-Casa 2-Trabalho 3-Escola 4-Compras/lazer 1-Automóvel (condutor) 2-automóvel (passageiro) 3-Ônibus transp.público 4-Ônibus fretado 5-Escolar 6-Moto particular5-Saúde 6-Outros 7-Taxi 8-Moto-taxi 9-Bicicleta 10-A pé

Pesquisa Origem / Destino Domiciliar
Dados referentes a origem da viagem Dados referentes ao destino da viagem



 
INSTITUTO DA MOBILIDADE SUSTENTÁVEL 

Rua Bueno Brandão, nº 307 – Bairro Floresta – CEP 31.010-060 B.H. / M.G. – Email – ruaviva@ruaviva.org.br  29 

 
3.2. Pesquisa na linha de contorno 

 
 

Para coleta de dados na linha de contorno serão realizadas três pesquisas simultaneamente: a pesquisa de contagem volumétrica classificada, a entrevista origem/destino e a pesquisa de ocupação dos automóveis; 
A pesquisa de contagem volumétrica classificada visa obter o volume total de veículos que cruzam a linha de contorno em cada unidade de tempo. Estes dados são utilizados para cálculo das pesquisas origem / destino realizadas nestes locais. 
A pesquisa de contagem volumétrica será feita para cada sentido do fluxo e classificando os veículos de acordo com a similaridade de porte dos mesmos (motos, automóveis/utilitários, ônibus/micros, caminhões). 
Cada pesquisador deverá utilizar uma prancheta na qual estarão afixados 4 contadores mecânicos, um para cada classe de veículo a ser observado. A cada intervalo de 15 minutos, o pesquisador deverá transcrever os valores registrados pelos contadores para os campos correspondentes dos formulários. 
Simultaneamente à pesquisa de contagem volumétrica deverão ser realizadas entrevistas origem/destino com condutores de automóveis particulares e a pesquisa de ocupação dos veículos. 
Uma vez que o padrão de deslocamentos das pessoas residentes em Camaçari será obtido por meio da pesquisa O/D domiciliar, as entrevistas na linha de contorno devem produzir o complemento da matriz O/D, incorporando à mesma os deslocamentos de pessoas residentes em outros municípios.  
De forma a evitar perturbações ao trânsito, a pesquisa origem destino deve ser realizada no menor tempo possível, dessa forma o questionário a ser aplicado nesta entrevista deve coletar as informações mínimas necessárias para obtenção dos padrões de deslocamentos das pessoas que cruzam a linha de contorno. 
O questionário deve se referir à viagem que o motorista está realizando naquele momento e basicamente registrar os seguintes dados: 

 Horário da entrevista; 
 Quantidade de ocupantes do veículo; 
 Cidade onde o condutor reside; 
 Motivo na origem 
 Cidade / bairro de origem; 
 Motivo no destino 
 Cidade / bairro de destino; 
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É importante notar, em todos os locais onde serão realizadas pesquisas, parte dos veículos deverá ser parado para realização das entrevistas.  
Na definição da linha de contorno  foram estabelecidos dois pontos de coleta de dados localizados em postos de pedágio. Nestes locais, os veículos param normalmente para pagamento da tarifa e a coleta de dados não deverá causar maiores perturbações ao tráfego. 
Por outro lado, foram definidos quatro pontos de pesquisas nos quais os veículos não param normalmente. Nestes locais será necessário contar com o apoio da polícia rodoviária para realizar blitz visando coletar os dados. 
Em ambos os casos, será necessário contato prévio com as concessionárias responsáveis pela administração dos postos de pedágio, bem como com a polícia rodoviária para ajustar os procedimentos. 
Nas páginas seguintes são apresentados os modelos de formulários a serem utilizados pelos pesquisadores para realização das entrevistas. 
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Data Posto de coleta Pesquisador

Hora Ocupantes Cidade residência Dados referentes a origem da viagem Dados referentes ao destino da viagementrevista no veículo Motivo Cidade/Bairro Motivo Cidade/Bairro

Motivos1-Casa 2-Trabalho 3-Escola 4-Compras/lazer 5-Saúde 6-Outros

Pesquisa Origem / Destino Linha de Contorno
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3.3. Pesquisas na linha de aferição 
 

Nos três pontos definidos para pesquisas na linha de aferição serão realizadas contagens volumétricas classificadas dos veículos. Esta contagem visa obter o volume total de veículos que cruzam a linha de aferição em cada unidade de tempo. Estes dados são utilizados para verificação e calibração dos dados obtidos com as pesquisas Origem/Destino. 
A pesquisa de contagem volumétrica será feita para cada sentido do fluxo, classificando os veículos de acordo com a similaridade de porte dos mesmos (motos, automóveis/utilitários, ônibus/micros, caminhões). 
Cada pesquisador deverá utilizar uma prancheta na qual estarão afixados 4 contadores mecânicos, um para cada classe de veículo a ser observado. A cada intervalo de 15 minutos, o pesquisador deverá transcrever os valores registrados pelos contadores para os campos correspondentes dos formulários. 
O modelo do formulário a ser utilizado nas contagens volumétricas classificadas é apresentado na página seguinte. 
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PESQUISA DE CONTAGEM VOLUMÉTRICA CLASSIFICADA

Localização: BA-099 - Em frente a Pará Móveis Rústicos Ponto: 31
Data: Pesquisador:

        /          /

Carro Ônibus Moto Caminhão
07:00 - 07:14
07:15 - 07:29
07:30 - 07:44
07:45 - 07:59
08:00 - 08:14
08:15 - 08:29
08:30 - 08:44
08:45 - 08:59
09:00 - 09:14
09:15 - 09:29
09:30 - 09:44
09:45 - 09:59
10:00 - 10:14
10:15 - 10:29
10:30 - 10:44
10:45 - 10:59
11:00 - 11:14
11:15 - 11:29
11:30 - 11:44
11:45 - 11:59
12:00 - 12:14
12:15 - 12:29
12:30 - 12:44
12:45 - 12:59

Hora
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3.4. Contagem volumétrica nas interseções 

 
As Contagens Volumétricas nas interseções visam determinar a quantidade, o sentido e a composição do fluxo de veículos que passam por um ou vários pontos selecionados do sistema viário, numa determinada unidade de tempo. Essas informações serão usadas na análise de capacidade, na avaliação das causas de congestionamento e de elevados índices de acidentes, no dimensionamento do pavimento, nos projetos de canalização do tráfego e outras melhorias. 
A técnica de coleta será similar àquelas descritas nas pesquisas a serem realizadas na linha de contorno e na linha de aferição, exceto pelo fato de que esta pesquisa será realizada nas interseções, portanto, os formulários devem conter a identificação do movimento observado pelo pesquisador. 
Cada pesquisador deverá utilizar uma prancheta na qual estarão afixados 4 contadores mecânicos, um para cada classe de veículo a ser observado. A cada intervalo de 15 minutos, o pesquisador deverá transcrever os valores registrados pelos contadores para os campos correspondentes dos formulários. 
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Localização:Av.Radial B x Av.Concêntrica - Movimento A->B Ponto: 32
Data: Pesquisador:

        /          /

Carro Ônibus Moto Caminhão
07:00 - 07:14
07:15 - 07:29
07:30 - 07:44
07:45 - 07:59
08:00 - 08:14
08:15 - 08:29
08:30 - 08:44
08:45 - 08:59
09:00 - 09:14
09:15 - 09:29
09:30 - 09:44
09:45 - 09:59
10:00 - 10:14
10:15 - 10:29
10:30 - 10:44
10:45 - 10:59
11:00 - 11:14
11:15 - 11:29
11:30 - 11:44
11:45 - 11:59
12:00 - 12:14
12:15 - 12:29
12:30 - 12:44
12:45 - 12:59

Hora

PESQUISA DE CONTAGEM VOLUMÉTRICA CLASSIFICADA EM 
INTERSEÇÕES
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3.5. Viagens das linhas do transporte coletivo 
 

O objetivo desta pesquisa é obter o número de passageiros transportados em cada uma das viagens realizadas pelas linhas do transporte coletivo em um dia útil, bem como os tempos médios de viagens. 
Antes da realização da pesquisa, a PREFEITURA DE CAMAÇARI deverá informar à empresa operadora da linha sobre a realização da atividade.  
Cada linha será pesquisada em 1 dia útil típico, no qual serão registrados os dados de todas as viagens realizadas no período de 6h a 19h. 
O pesquisador ficará posicionado no ponto de início das viagens da linha onde fará o preenchimento do formulário denominado “Mapa de Controle Operacional”. Neste formulário,  para cada veículo que chegar ao local, o pesquisador deverá anotar: 

 A hora da chegada; 
 O número do veículo; 
 A marcação da roleta na chegada; 

No momento em que o veículo iniciar uma nova viagem, o pesquisador deverá anotar: 
 O número da linha; 
 O número do veículo; 
 A hora da início da viagem; 
 A marcação da roleta na partida do veículo; 

O modelo do formulário a ser utilizado para realização da pesquisa é apresentado a seguir. 
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Código da linha
Nome da linha
Empresa operadora
Local do ponto de controle
Data da pesquisa
Pesquisador

Seq. Veículo Hora da saída Roleta de saída Hora de chegada Roleta de chegada
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Pesquisa de viagens no transporte coletivo
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Movimentação de passageiros no transporte coletivo 
 

A pesquisa de movimentação de passageiros constitui uma importante fonte de informações para conhecer as características do serviço de transporte coletivo por ônibus. A partir dos dados obtidos nesta pesquisa, será possível fornecer informações para os seguintes fins: 
 

 Avaliar a ocupação das linhas ao longo dos itinerários e aferir seus níveis de serviço; 
 Quantificar e avaliar a movimentação de embarques e desembarques nos pontos do itinerário; 
 Avaliar a evasão de receita e o montante de usuários com gratuidade por ponto por viagem pesquisada; 
 Avaliar a distribuição espacial dos usuários ao longo dos itinerários em função de seus pontos de embarque e desembarque; 
 Quantificar indicadores tais como: ocupação por trecho, ocupação crítica das viagens, trechos críticos, índices de ocupação e  índices de renovação; 

 
O levantamento dos itinerários e dos pontos de referências nas trocas dos trechos devem ser executados para cada uma das linhas antes das pesquisas sobe-desce com senha, já que o produto deste levantamento será utilizado na outra pesquisa. Este levantamento deve ser realizado, preferencialmente, fora dos horários de pico. 
Inicialmente, são preparados formulários que descrevem os trechos dos itinerários das linhas de acordo com as descrições constantes das Ordens de Serviço. De posse do formulário, o pesquisador deve embarcar em uma viagem regular da linha e percorrer todo itinerário verificando se o mesmo está de acordo com a descrição. Nos pontos em que ocorrem trocas de trechos de acordo com o formulário, o pesquisador deve indicar um ponto de referência que deve ser de fácil identificação (casa comercial, igreja, prédio público, praça, etc.). 
Após a definição dos trechos e dos pontos de referência são planejadas e executadas as pesquisas sobe/desce com senha. 
Neste tipo de pesquisa, um pesquisador fica posicionado na porta de embarque e outro pesquisador fica posicionado na porta de desembarque dos veículos. 
Antes do início da viagem, o pesquisador deve verificar o número da linha, o número do veículo, a hora de início da viagem e a catraca de início da viagem e anotar os dados no envelope de senhas. 
Para cada passageiro que embarcar na linha, o pesquisador posicionado na porta de embarque marca o número do trechode embarque em uma senha e a entrega ao passageiro. Ao desembarcar, cada passageiro devolve a senha ao pesquisador posicionado na porta de 
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desembarque, que por sua vez, marca o número do trecho onde ocorreu o desembarque e coloca as senhas coletadas no envelope correspondente à viagem. 
A pesquisa sobe/desce com senha permite identificar os trechos onde os passageiros entram e saem dos ônibus, porém, estes pontos podem não podem ser confundidos com as origens e destinos de viagens, pois, muitas vezes, o passageiro utiliza mais de um ônibus para chegar ao seu destino. Para conhecer as origens e destinos dos passageiros do transporte coletivo, nas viagens em que são feitas as pesquisas sobe/desce com senha, também são realizadas pesquisas O/D embarcadas.  
Ao fim da viagem, o pesquisador deve complementar as informações do envelope, anotando a hora de fim da viagem e a catraca ao final da mesma. Todas as senhas recolhidas, bem como todos os formulários da O/D embarcada preenchidos na viagem são colocados no envelope. 
Nas páginas seguintes são apresentados modelos dos formulários utilizados na pesquisa de movimentação de passageiros e pesquisa origem/destino embarcada. 
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Modelo de capa do envelope 
 

 
 
Modelo de senha 
 

 
 

Linha
Veículo
Hora de início da viagem Roleta inicial
Hora de fim da viagem Roleta final
Pesquisador porta dianteira
Pesquisador porta traseira
Pesquisador origem/destino

Pesquisa de movimentação de passageiros

Favor devolver esta senha
ao pesquisador na porta de
desembarque
Senha número

Trechos da linha
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

99999

Pesquisa de Movimentação de Passageiros
Logotipo
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Linha Nro.ônibus Pesquisador Data

Nro. da
senha

Endereço do local de onde você
veio

Endereço do local para onde você
vai

1 Casa Bairro/Cidade veio a pé 1 Casa Bairro/Cidade vai a pé
2 Trabalho 2 Trabalho
3 Escola Ônibus 3 Escola Ônibus
4 Compras/Lazer 4 Compras/Lazer
5 Saúde 5 Saúde
6 Outros 6 Outros
1 Casa Bairro/Cidade veio a pé 1 Casa Bairro/Cidade vai a pé
2 Trabalho 2 Trabalho
3 Escola Ônibus 3 Escola Ônibus
4 Compras/Lazer 4 Compras/Lazer
5 Saúde 5 Saúde
6 Outros 6 Outros
1 Casa Bairro/Cidade veio a pé 1 Casa Bairro/Cidade vai a pé
2 Trabalho 2 Trabalho
3 Escola Ônibus 3 Escola Ônibus
4 Compras/Lazer 4 Compras/Lazer
5 Saúde 5 Saúde
6 Outros 6 Outros
1 Casa Bairro/Cidade veio a pé 1 Casa Bairro/Cidade vai a pé
2 Trabalho 2 Trabalho
3 Escola Ônibus 3 Escola Ônibus
4 Compras/Lazer 4 Compras/Lazer
5 Saúde 5 Saúde
6 Outros 6 Outros
1 Casa Bairro/Cidade veio a pé 1 Casa Bairro/Cidade vai a pé
2 Trabalho 2 Trabalho
3 Escola Ônibus 3 Escola Ônibus
4 Compras/Lazer 4 Compras/Lazer
5 Saúde 5 Saúde
6 Outros 6 Outros

Pesquisa Origem/Destino Embarcada

Veio de carona Vai de carona

Vai de carona
Nro.Linha

Veio de carona

Nro.Linha

De onde você 
veio

Como você fez para  chegar ao ponto 
onde você pegou este ônibus Para onde você vai Após sair deste ônibus, como você chegará 

ao seu destino

Nro.Linha Nro.Linha

Nro.Linha

Vai de carona

tempo caminhada

tempo caminhada

tempo caminhada

Veio de carona Vai de carona

Hr. Início da viagem

Nro.Linha

tempo caminhada

Nro.Linha

Veio de carona

tempo caminhada

tempo caminhada

tempo caminhada

Nro.Linha

tempo caminhada

tempo caminhada

Nro.Linha

Vai de carona

Veio de carona
Nro.Linha

tempo caminhada
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4. Divulgação do Plano de Mobilidade 
O sucesso na coleta dos dados através de entrevistas, sejam elas realizadas nos domicílios, nas vias com os condutores de automóveis ou com os passageiros realizando viagens no transporte público depende fundamentalmente da colaboração das pessoas no sentido de prestar as todas as informações solicitadas.A disposição das pessoas no sentido de colaborar com os pesquisadores depende do conhecimento e da sensibilidade que as mesmas tenham à respeito dos objetivos e da importância do Plano de Mobilidade Urbana.  
Para sensibilizar os cidadãos é fundamental que seja feita uma ampla divulgação da realização da pesquisa utilizando os meios de imprensa através de propagandas em programas de TV e rádio e em jornais de grande circulação no município. 
Além da divulgação por meio da imprensa, devem ser elaborados cartazes a serem afixados em locais de grande fluxo de pessoas, como por exemplo, em pontos comerciais, nos terminais de ônibus, em órgãos públicos e nos veículos do transporte coletivo. 
As mensagens de divulgação devem evidenciar quais são os objetivos do plano de mobilidade urbana e sua importância para melhoria das condições de circulação na cidade, deve-se informar que serão realizadas um grande número de pesquisas e entrevistas e  buscar conscientizar os cidadãos sobre a importância de colaborar com os pesquisadores. 
Em pesquisas O/D domiciliares, umas das principais dificuldades normalmente observadas, dizem respeito à resistência dos residentes em atender ao pesquisadores, devido a questões de segurança. Para minimizar este impacto todos os domicílios sorteados para receber visitas dos pesquisadores devem ser comunicados previamente através de carta enviada pela Prefeitura. Esta comunicação deve esclarecer que os dados pessoais não serão divulgados e que o pesquisador se apresentará uniformizado e portando crachá de identificação. 
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5. Equipe 
 
 
5.1. Dimensionamento e requisitos 

 
a) Pesquisas de movimentação de passageiros 

Cada equipe de pesquisas de movimentação de passageiros nas linhas do transporte público, é composta por 3 integrantes, dois dos quais são responsáveis pela distribuição e coleta das senhas e outro é responsável pela realização das entrevistas origem/destino. 
Além da equipe responsável pelas pesquisas embarcadas, é necessário 1 pesquisador por linha para realização das pesquisas de viagens. 
Para que todas as linhas do transporte coletivo sejam pesquisadas no intervalo de 10 (dez) dias úteis, estima-se que seja necessário pesquisar em média 3 (três) linhas por dia, o que implica na necessidade de 12 pesquisadores por turno de trabalho, ou 24 pessoas no total.  
 
Horário de trabalho:  

 de segunda a sexta-feira no horário de 6h às 12h30 ou de 12h30 às 19h; 
 

Requisitos dos pesquisadores: 
 Idade mínima 18 anos; 
 Estar cursando ou já ter concluído o ensino médio; 
 Boa caligrafia; 
 Possuir dispositivo smartphone para comunicação via aplicativo de mensagens; 

 
b) Pesquisa O/D Domiciliar 

De acordo com o que foi descrito no item relativo ao plano amostral, deverão ser realizadas entrevistas em 2.800 domicílios.  
Estima-se que cada pesquisador deverá visitar em média 5 domicílios por dia. As entrevistas devem ser realizadas sempre entre terça-feira e sábado, pois, as respostas sempre deverão se referir às viagens realizadas no dia útil anterior. 
Considerando a intenção de realizar todo o trabalho de campo em 20 dias úteis, a equipe de pesquisadores deverá ser formada por 28 (vinte e oito) pessoas. 
Alem dos 28 pesquisadores serão necessários 3 (três) supervisores para prestar suporte à equipe de campo, controle de produção, controle de qualidade e apoio administrativo. 
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Horário de trabalho supervisores:  
 de segunda a sexta-feira no horário de 8h às 18h; 

Horário de trabalho pesquisadores:  
 Pesquisas: de terça-feira a sábado em horário a critério do pesquisador; 
 segunda-feira: em horário definido pela coordenação. 

 
Requisitos dos pesquisadores de campo: 

 Idade mínima 18 anos; 
 Ensino médio completo. Desejável estudante universitário; 
 Boa caligrafia; 
 Possuir dispositivo smartphone para comunicação via aplicativo de mensagens; 

 
Requisitos dos supervisores: 

 Idade mínima 18 anos; 
 Ensino médio completo. Desejável estudante universitário; 
 Desejável experiência anterior em rotinas administrativas; 
 Boa capacidade de expressão verbal e escrita; 
 Boa caligrafia; 
 Possuir dispositivo smartphone para comunicação via aplicativo de mensagens; 

 
c) Pesquisas de contagem volumétrica 

As pesquisas de contagem volumétrica serão realizadas no período de 6h às 19h em 60 postos de observação. Nos três postos localizados na linha de contorno, além das contagens volumétricas, serão realizadas entrevistas com os condutores de automóveis, o que requer a presença de mais um pesquisador em cada equipe. 
O número de pesquisadores necessários para realizar a contagem nas interseções depende da quantidade de movimentos a serem observados. Para fins de dimensionamento da equipe, consideramos a necessidade de 5 pesquisadores em cada posto de observação, sendo 4 efetuando as pesquisas e 1 pesquisador adicional para serviços de apoio, reserva e eventuais substituições ao longo dos trabalhos. 
Para que seja possível realizar todas as pesquisas de contagem volumétrica no intervalo de 20 dias úteis, será necessário pesquisar em média 3 (três) postos por dia. Como a equipe de cada posto é estimada em 5 pessoas, serão empregadas diariamente 15 pessoas por turno de trabalho, totalizando 30 pessoas. 
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Horário de trabalho:  

 de segunda a sexta-feira no horário de 6h às 12h30 ou de 12h30 às 19h; 
 

Requisitos dos pesquisadores: 
 Idade mínima 18 anos; 
 Estar cursando ou já ter concluído o ensino médio; 
 Boa caligrafia; 
 Possuir dispositivo smartphone para comunicação via aplicativo de mensagens; 

 
d) Quadro resumo 

Pesquisa Pessoas por turno Quantidade de turnos Total de pessoas Prazo de execução 
Transporte coletivo 12 2 24 10 dias úteis 
Entrevistas origem/destino 28 1 28 20 dias úteis 
Supervisão pesquisas origem /destino 3 1 3 20 dias úteis 
Contagem volumétrica 15 2 30 20 dias úteis 
Total   85  
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5.2. Modelos de colete e crachá 
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Formatado: Fonte: Negrito
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Plano Municipal de Mobilidade Urbana 

PESQUISADOR 
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5.3. Considerações gerais 
 

 Toda a equipe de pesquisadores de campo deverá utilizar o crachá de identificação e o colete fornecido pela consultora; 
 A consultora deverá criar um Centro de Controle, localizado, preferencialmente na região central do distrito de Camaçari. Este local será destinado a centralizar todas as atividades administrativas ligadas à execução das pesquisas. 
 A consultora deverá manter o cadastro com nome, endereço e número de telefones de todas as pessoas contratadas; 
 Ao final dos trabalhos, todos os pesquisadores deverão devolver os crachás, coletes e outros materiais de trabalho que tenham sido fornecidos, mas não utilizados; 
 O trabalho de recrutamento, seleção e contratação do pessoal ficará inteiramente a cargo da consultora. Caso necessário, a mesma poderá solicitar apoio à PREFEITURA para divulgação dos anúncios de contratação, como por exemplo nos órgãos públicos e escolas; 
 A Prefeitura deverá fornecer auditório ou sala com capacidade mínima para 20 (vinte) pessoas a ser utilizado no treinamento dos pesquisadores. As datas e horas previstas para cessão do espaço e realização dos treinamentos será acordado entre as partes no momento oportuno; 
 Todos os pesquisadores deverão ter direito ao uso gratuito do transporte público coletivo enquanto estiverem realizando pesquisas ou se deslocando de casa até o posto de trabalho e vice-versa. 
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6. Plano de trabalho 
 
A execução dos trabalhos foi planejada com o objetivo de realizar todas as pesquisas até o final do mês de agosto. 
Os trabalhos de campo serão iniciados pelas pesquisas do Transporte público. Estima-se que estas pesquisas sejam concluídas até do dia 15/06. 
No período de 15/06 a 30/06 ocorre o recesso escolar e as festas juninas, o que altera as condições típicas do sistema. Este período será utilizado para recrutamento, seleção e treinamento da equipe, bem como será executada pesquisa piloto. 
As pesquisas domiciliares serão iniciadas em 01/07, estendendo-se até o dia 31/07. 
A partir de 20/07 será iniciado o processo de recrutamento e seleção da equipe que fará as pesquisas de contagem volumétrica. A execução destas pesquisas ocorrerá no período de 29/07 a 28/08. 
O cronograma das atividades é apresentado com maiores detalhes na página seguinte. 
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O quê Quando Quem
Discutir planejamento Até 15/05 Ruaviva / Prefeitura
Montar Centro de Controle de 18 a 29/05 Ruaviva
Fornecer arquivos de endereços até 22/05 Prefeitura
Geocodificar banco de dados de endereços até 31/05 Ruaviva
Sortear endereços até 01/06 Ruaviva
Enviar correspondência aos domicílios até 11/06 Ruaviva
Divulgar pesquisas do Plano de Mobilidade iniciar até 01/06 Prefeitura
Pesquisas do transporte coletivo Ruaviva

Recrutar pesquisadores de 25/05 a 29/05 Ruaviva
Treinar pesquisadores 01/06 Ruaviva
Executar pesquisas de 02/06 a 15/06 Ruaviva

Pesquisas Origem/Destino Ruaviva
Recrutar supervisores 11/06 a 16/06 Ruaviva
Treinar supervisores 17/06 Ruaviva
Executar pesquisa piloto 18/06 a 20/06 Ruaviva
Recrutar pesquisadores 22 a 26/06 Ruaviva
Treinar pesquisadores 29/06 a 30/06 Ruaviva
Executar pesquisas 01/07 a 31/07 Ruaviva

Pesquisas de contagem volumétrica Ruaviva
Recrutar pesquisadores 20/07 a 24/07 Ruaviva
Treinar pesquisadores 27/07 a 28/07 Ruaviva
Executar pesquisas 29/07 a 28/08 Ruaviva

21/06 a 27/06 28/06 a 04/0710/05 a 16/05 17/05 a 23/05 24/05 a 30/05 31/05 a 06/06 07/06 a 13/06 14/06 a 20/06
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O quê Quando Quem
Discutir planejamento Até 15/05 Ruaviva / Prefeitura
Montar Centro de Controle de 18 a 29/05 Ruaviva
Fornecer arquivos de endereços até 22/05 Prefeitura
Geocodificar banco de dados de endereços até 31/05 Ruaviva
Sortear endereços até 01/06 Ruaviva
Enviar correspondência aos domicílios até 11/06 Ruaviva
Divulgar pesquisas do Plano de Mobilidade iniciar até 01/06 Prefeitura
Pesquisas do transporte coletivo Ruaviva

Recrutar pesquisadores de 25/05 a 29/05 Ruaviva
Treinar pesquisadores 01/06 Ruaviva
Executar pesquisas de 02/06 a 15/06 Ruaviva

Pesquisas Origem/Destino Ruaviva
Recrutar supervisores 11/06 a 16/06 Ruaviva
Treinar supervisores 17/06 Ruaviva
Executar pesquisa piloto 18/06 a 20/06 Ruaviva
Recrutar pesquisadores 22 a 26/06 Ruaviva
Treinar pesquisadores 29/06 a 30/06 Ruaviva
Executar pesquisas 01/07 a 31/07 Ruaviva

Pesquisas de contagem volumétrica Ruaviva
Recrutar pesquisadores 20/07 a 24/07 Ruaviva
Treinar pesquisadores 27/07 a 28/07 Ruaviva
Executar pesquisas 29/07 a 28/08 Ruaviva

02/08 a 08/08 09/08 a 15/08 16/08 a 22/08 23/08 a 29/0805/07 a 11/07 12/07 a 18/07 19/07 a 25/07 26/07 a 01/08
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7. Próximos Passos 
 
Após a aprovação do planejamento das pesquisas pelo Grupo de Fiscalização do Contrato 
serão iniciados os trabalhos de seleção e treinamento dos pesquisadores, e a realização das 
pesquisas de transporte coletivo. 
 
Em paralelo serão iniciados os trabalhos para elaboração da nova rede de transporte coletivo. 


