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Relatório da Oficina de Mobilidade
Este relatório visa sintetizar o conteúdo da Oficina sobre Mobilidade Urbana que foi
realizada no Instituto Jones dos Santos Neves - IJSN no dia 12 de abril de 2012 e contou com
a participação de representantes (autoridades e técnicos) de Organizações Estaduais e
Municipais envolvidas com o tema Mobilidade Urbana.
SÍNTESE DAS APRESENTAÇÕES
MESA DA PARTE DA MANHÃ:











José Edil - Diretor Presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN)
José Eduardo - Secretário Extraordinário de Estado de Projetos Especiais para
Articulação Metropolitana (SEPAM) e Presidente do Conselho Metropolitano de
Desenvolvimento Da Grande Vitória (COMDEVIT)
Fabio Damasceno - Secretário de Estado dos Transportes e Obras Públicas (SETOP)
Eduardo Calhau - Subsecretário de Estado de Saneamento, Habitação e
Desenvolvimento Urbano (SEDURB)
André Abe - Professor da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
José Luiz Sena - Representante da Companhia de Transportes Urbanos da Grande
Vitória (CETURB)
Denise Nascimento - Diretora de Estudos e Pesquisas do Instituto Jones dos Santos
Neves (IJSN)
Pablo Lira - Coordenador de Estudos Territoriais do Instituto Jones dos Santos Neves
(IJSN)
Fernando Bettarello - Técnico do IJSN e Secretaria de Estado de Economia e
Planejamento (SEP)

José Edil - Diretor Presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN)
O Diretor Presidente, no papel de moderador da Oficina, iniciou os trabalhos ponderando que
a Mobilidade Urbana é uma das prioridades do Plano de Trabalho do IJSN 2012-2013. Depois
disso, foram delineadas as principais atividades desenvolvidas pelas Coordenações de Estudos
Territoriais, Econômicos, Sociais, Geoprocessamento e Estatística.
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José Eduardo - Secretário Extraordinário de Estado de Projetos Especiais para Articulação
Metropolitana (SEPAM) e Presidente do Conselho Metropolitano de Desenvolvimento Da
Grande Vitória (COMDEVIT)
O Secretário iniciou sua apresentação comentando sobre a agenda pesada das Secretarias
Estaduais e Prefeituras sobre o tema mobilidade, citando os problemas constantes de trânsito
e o Projeto do BRT (Bus Rapid Transit) como demandas que pressionam o poder público
municipal e estadual. Para ele, o papel do IJSN no desenvolvimento das atividades de
planejamento em transporte é fundamental, como foi outrora, principalmente por não sofrer
as pressões diárias que outros órgãos públicos sofrem. Essa posição possibilita o
desenvolvimento de estudos de médio e longo prazo. José Eduardo elogiou a forma
encontrada (oficina) para a definição das linhas prioritárias de pesquisas pelo IJSN. Comentou
sobre o trabalho “Estudo de uso e ocupação do solo e circulação urbana da RMGV”
coordenado pelo COMDEVIT, que contou com o apoio técnico do IJSN. Como desdobramento
desse estudo, o Secretário sinalizou a atual elaboração do Termo de Referência que está para
ser contratado pelo mesmo COMDEVIT para o desenvolvimento do Projeto Geométrico de
Expansão do Sistema Viário da RMGV.
Como contribuição para programa de trabalho do IJSN sugeriu um estudo sobre a relação
Expansão Urbana /Uso do Solo versus Mobilidade e um estudo sobre a Apropriação do
Espaço Viário na Região Metropolitana, avaliando o crescimento do número de veículos e
motos no espaço urbano e a reserva de espaço para o Transporte Coletivo. Segundo o
Secretário é necessário criar incômodos para o meio de transporte individual, como estratégia
de forçar uma migração dos usuários deste tipo de transporte para o meio de transporte
coletivo.

Fabio Damasceno - Secretário de Estado dos Transportes e Obras Públicas (SETOP)
O Secretário iniciou sua exposição comentando sobre a existência de um Programa de
Mobilidade Metropolitana do Governo Estadual, no qual foi feito um resumo sobre tudo o que
está sendo feito e projetado na Região Metropolitana no tema mobilidade. Dentre as obras em
andamento, muitas em parceria com as prefeituras, o Secretário destacou a ampliação de
algumas vias, essencialmente grandes eixos metropolitanos, como a Avenida José Sette
(Cariacica), Avenida Alice Coutinho (Cariacica), Avenida Fernando Ferrari (Vitória), Avenida
Carlos Lindemberg (Vila Velha), além da construção da Rodovia Leste-Oeste (Cariacica-Vila
Velha) e da alça da 3ª Ponte (Vila Velha) e as obras do Canal Bigossi (Vila Velha).
Dentre os projetos em andamento, os principais destaques são a implantação do BRT (Vitória,
Vila Velha, Cariacica e Serra), construção da 4ª ponte (Vitória-Cariacica), ampliação da Avenida
América (Cariacica), ampliação da Avenida Perimetral (Vila Velha) e a construção do Túnel
Norte-Sul (Vitória-Serra). Há ainda, segundo o Secretário, os projetos que as prefeituras vêm
demandando ao estado, como ampliação da Avenida Serafim Derenzi (Vitória) e da Avenida
Leitão da Silva (Vitória) e o novo projeto da BR 101 (Serra). A ideia é que o Governo do Estado
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seja o articulador financeiro entre o Governo Federal e as Prefeituras na execução dos projetos
reunidos nesse programa.
Com relação ao BRT, o Secretário comentou que o Governo optou por primeiramente
contratar o Projeto Executivo para depois contratar a empresa que fará a obra. Além disso, as
novas obras contratadas já estão sendo feitas de maneira a prever a adequação ao sistema
BRT.
O Secretário listou três desafios principais a serem vencidos para a mobilidade metropolitana:
vencer a geografia, uma vez que o centro da região é uma ilha com um maciço que dificulta a
criação de eixos alternativos aos já existentes; trazer os usuários do transporte individual para
o transporte coletivo, o que significa tornar este último atrativo para todas as classes sociais; e
melhorar o que já existe, uma vez que, segundo o secretário, apesar de termos o “melhor
modelo do Brasil” (tronco-alimentador, com bilhetagem única), o congestionamento do
sistema viário atravanca a cidade. Para vencer esses desafios o Secretário apontou que o
caminho da intermodalidade deve ser buscado, de modo a integrar os diferentes meios de
transporte (bicicleta, a pé, automóvel, ônibus e barcas) em um único sistema.
Por fim, o Secretário apontou, enquanto sugestão de estudos para o IJSN, a necessidade de
elaboração de uma nova Pesquisa Origem-Destino, uma vez que a última foi feita para o Plano
de Desenvolvimento de Transportes Urbanos (PDTU) de 1998. Outra proposta é fazer uma
integração dos Planos Diretores Municipais (PDMs), uma vez que, em realidade, a região
metropolitana é uma grande cidade que envolve vários municípios, e, ao se propor projetos na
área de mobilidade, esbarra-se sempre em adaptações em função de ocupação do solo
bastante distintas. Apontou também a necessidade de se estudar maneiras de proteger o
espaço urbano para futuras intervenções, de modo a minimizar os custos e impactos de
desapropriação. Por fim, defendeu uma unificação das propostas municipais na área de
mobilidade, não somente transporte de passageiros, como também de cargas, principalmente
pela característica portuária de nossa região metropolitana.

Eduardo Calhau - Subsecretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento
Urbano (SEDURB)
O subsecretário abriu sua explanação advertindo que o problema da falta de mobilidade
urbana gera inúmeros custos para os cofres públicos, principalmente pela explosão na frota de
veículos na última década, o que tem gerado uma perda nas qualidades de vida e ambiental
nas cidades. Citou o recém lançamento do Termo de Referência para elaboração dos Planos de
Mobilidade Urbana dos municípios polo do interior: Colatina, Linhares, Aracruz, Cachoeiro de
Itapemirim e Anchieta-Guarapari. Reafirmou a necessidade de políticas de restrição ao uso do
transporte individual e que a solução para os problemas ligados à mobilidade tem que passar
pelo transporte de massas e isso tem que ser discutido junto à sociedade. Para o Subsecretário
deve haver uma uniformização das políticas de uso e ocupação do solo entre os municípios
integrantes da região metropolitana e uma maior eficiência em suas políticas de engenharia de
trânsito municipal.
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Quanto às sugestões de temáticas a serem pesquisadas pelo IJSN, o subsecretário apontou a
necessidade de um estudo sobre as deseconomias geradas pela falta de mobilidade na RM
(impactos na rede de saúde/previdência, nas horas perdidas pelo trabalhador, no maior gasto
com combustível, etc.). Além disso, o IJSN poderia ajudar a fazer diagnósticos projetando
cenários para se compreender o que está acontecendo e o que vai acontecer na RM.

André Abe/Marco Romanelli - Professores da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
O Professor André abriu sua intervenção questionando o imediatismo das políticas públicas
capixabas, faltando aos governantes o costume de pensar em longo prazo. Citou como
exemplo, a construção da Avenida Norte-Sul, ligando Vitória e Serra, que, segundo sua
palavras, foi “pensada no rabisco” e já tem causado problemas de saturação, apesar de recém
criada. Citou também a construção da via do Canal Bigossi, em Vila Velha que, apesar de ser
concebida desde a elaboração da 3ª Ponte no final dos anos 70, por não conter a ocupação em
suas margens, causou grandes problemas de desapropriação.
Para o Professor faltou integração de pesquisas e projetos não somente no governo, mas
também na universidade e que o “Estudo de uso e ocupação do solo e circulação urbana da
RMGV” encomendado pelo COMDEVIT ajudou nessa integração, o que valoriza iniciativas
desse tipo.
Por fim, Abe afirmou que o espaço urbano do litoral capixaba não está preparado para os
novos investimentos que têm sido anunciados, principalmente pelo fato destes estarem
baseados em indústrias pesadas (siderurgia e petróleo). Abe solicitou ao Professor Marco
Romanelli para complementar sua explanação.
Para Romanelli, os Planos Diretores são elaborados, em sua essência, mais para ordenar as
atividades imobiliárias que para planejar o território. O uso do solo é um interesse difuso,
assim como os meios de transporte individuais. Já os meios de transporte coletivos são
interesses estruturados. Nesse sentido falta uma maior inserção do planejamento no dia a dia
da população e das próprias prefeituras de modo a se buscar uma convergência entre os
interesses difusos.
Finalizando, apontou a necessidade de se fazer um estudo sobre urbanidade, de modo a
buscar estratégias de incentivar a população a entender, respeitar e controlar a ocupação da
cidade.

José Luiz Sena - Representante da Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória
(CETURB)
O técnico abriu sua fala argumentando que o principal desafio da CETURB atualmente é na
área de “Gestão dos Conflitos”. Segundo ele, é preciso ouvir os usuários da cidade para melhor
compreender suas expectativas e as mudanças na sua mentalidade, sugerindo esse tema a ser
pesquisado pelo IJSN. Concordou com o subsecretário da SEDURB sobre a necessidade de se
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aferir as deseconomias criadas pelos constantes congestionamentos no trânsito.
Segundo José Luiz, uma das questões que a CETURB trabalha atualmente é como oferecer
informações em tempo real para o usuário do transporte coletivo, com pontos de consulta nos
terminais e informações via celular/internet? Outra questão é como sistematizar o cálculo do
IPK (Índice de Passageiros por Quilômetro) por setor ou linha de ônibus?
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MESA DA PARTE DA TARDE:











José Edil - Diretor Presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN)
Giancarlo Marchezi - Representante da Secretaria de Transporte e Trânsito /
Prefeitura Municipal de Vila Velha (SEMTRAN/PMVV)
Maria Lúcia Amaral - Representante da Secretaria Municipal de Planejamento e
Desenvolvimento Econômico / Prefeitura Municipal de Viana (SEMPLADE/PMV)
Marcos Pestana - Representante da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços
Urbanos / Prefeitura Municipal de Guarapari (SEMOPSU/PMG)
Kléber Frizzera - Secretário de Desenvolvimento da Cidade / Prefeitura Municipal de
Vitória (SEDEC/PMV)
Ricardo Vereza - Secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação / Prefeitura
Muncipal de Cariacica (SEMDUR/PMC)
Ana Márcia Erler - Secretária de Desenvolvimento Urbano / Prefeitura Municipal da
Serra (SEDUR/PMS)
Denise Nascimento - Diretora de Estudos e Pesquisas do Instituto Jones dos Santos
Neves (IJSN)
Pablo Lira - Coordenador de Estudos Territoriais do Instituto Jones dos Santos Neves
(IJSN)
Fernando Bettarello - Técnico do IJSN e Secretaria de Estado de Economia e
Planejamento (SEP)

José Edil - Diretor Presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN)
O período da tarde se iniciou com o Diretor Presidente Edil convocando os representantes de
cada prefeitura da Região Metropolitana para compor a mesa central para que cada um
apresentasse as propostas de suas respectivas prefeituras relacionadas ao transporte e ao
urbanismo.

Giancarlo Marchezi - Representante da Secretaria de Transporte e Trânsito / Prefeitura
Municipal de Vila Velha (SEMTRAN/PMVV)
Segundo o técnico, a Secretaria Municipal trata as questões de mobilidade mais no aspecto
tático operacional, havendo uma meta em buscar a evolução no Sistema de Transporte
Coletivo Municipal. Comentou sobre as melhorias na Secretaria de Transporte e Trânsito de
Vila Velha, como a criação da guarda municipal e a modernização do parque semafórico, além
de questões relacionadas à gestão do transporte e o sistema modal.
O município tem problemas nas áreas de gestão de uso do solo e mobilidade, com questões de
ligação entre bairros mal resolvidas, além do transporte de cargas e integração do transporte
coletivo com outros modais. Sobre o transporte de carga, ressaltou a importância da
qualificação dos corredores de transporte portuário. Nesse sentido, apesar de atrasado por
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questões financeiras e por falta de quadro técnico, a prefeitura está buscando elaborar seu
Plano de Mobilidade e Acessibilidade. Sugere que o IJSN auxilie as prefeituras no
equacionamento dessa questão.
O Sistema de Transporte Coletivo municipal detém 14% dos deslocamentos internos e o
município, segundo o técnico, não pode e não deve abrir mão de sua gestão, pois a sociedade
pactuou essa condição na legislação municipal, além de sua importância para a gestão plena
da política urbana municipal. Está estando em pauta atualmente atualização da Lei Municipal
de Transporte. Propõe que se faça um Consórcio Público, com participação dos municípios,
para Gestão Integrada do Sistema de Transporte regional.
Por fim, propôs para o IJSN as possíveis linhas de pesquisa: análise do quadro técnico
municipal na gestão da política urbana, inclusive na parte de fiscalização; pesquisa sobre o
transporte de cargas nos municípios metropolitanos; pesquisa de satisfação do usuário do
transporte coletivo; e análise sobre as tarifa única para o transporte coletivo na região
metropolitana, para compreender até que ponto ela contribui para uma distribuição da
população pelo território.

Maria Lúcia Amaral - Representante da Secretaria Municipal de Planejamento e
Desenvolvimento Econômico / Prefeitura Municipal de Viana (SEMPLADE/PMV)
A técnica iniciou explanando sobre a grande demanda de empresas do ramo logístico no
município, principalmente por ser estruturado a partir do eixo de duas rodovias federais, as
BRs 101 e 262, que, ao se unirem, formam um corredor de desenvolvimento econômico, onde
estão localizadas a quase totalidade das industrias instaladas no município. A municipalidade
apresenta alguns problemas, a falta de recurso técnico e financeiro e separação da parte
estrutural e funcional em secretarias diferentes.
Em relação ao PDM, disse ainda que este vai entrar em revisão, e ainda falou sobre a pressão
das empresas de logística para se instalarem na BR 101 e os problemas com alagamento na BR.
Apresentou os problemas de atrasos e escassez de ônibus ligados ao Terminal de Campo
Grande e a da dificuldade no transporte para a área rural.
A representante da Prefeitura apresentou como demanda, na medida do possível, o auxílio do
IJSN no assessoramento da revisão de seu PDM e da elaboração de um Plano Macroviário, que
poderiam ser feitos em conjunto.

Marcos Pestana - Representante da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos
/ Prefeitura Municipal de Guarapari (SEMPRAD/PMG)
O técnico iniciou sua exposição apresentando alguns problemas atualmente enfrentados pela
municipalidade, como irregularidade fundiária de inúmeros loteamentos e alguns gargalos
viários em certos trechos da cidade. A prefeitura está trabalhando para pavimentar algumas
vias arteriais menos utilizadas, uma vez que o comércio tem estreitado as vias mais usadas. No
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entanto, o maior gargalo do município é o fato de ter apenas uma ponte para onde estas vias
arteriais convergem. Está em fase de estudo a construção de uma segunda ponte para
desafogar o trânsito. Além disso, devido ao grande fluxo de pessoas no verão (onde a
população é aproximadamente cinco vezes maior que durante o resto do ano), já se encontra
em construção um novo terminal rodoviário municipal.
A pouca integração de Guarapari com o resto da RMGV (as únicas ligações com os demais
municípios da Região Metropolitana são a Rodovia do Sol e a BR 101) e o fato de atualmente
operarem no município algumas poucas empresas de ônibus, a maioria sem a capacidade e a
qualidade de serviço adequada (frota pequena e antiga), tem trazido a necessidade de
contratação de novas empresas de transportes coletivos. Atualmente quatro empresas fazem
o transporte dentro do município.
O município tem estudado a possibilidade de revisão de seu PDM e há uma grande
preocupação em planejar da melhor maneira possível a ocupação próxima ao polo industrial
localizado na divisa com Anchieta de modo a minimizar seus impactos.

Kléber Frizzera - Secretário de Desenvolvimento da Cidade / Prefeitura Municipal de Vitória
(SEDEC/PMV)
O Secretário abriu sua apresentação argumentado sobre a necessidade de se começar a rever
os conceitos urbanos em transporte. As cidades são diferentes de 20 ou 30 anos atrás. Há uma
mudança no perfil demográfico da população, fruto do momento histórico que o país
atravessa, o que indica que estamos atravessando uma década de oportunidades ou fracassos.
Segundo o Secretário, a migração rural-urbano está quase extinta, sendo substituída por uma
migração intrametropolitana. Além disso, pela primeira vez há uma migração positiva de
técnicos para o Espírito Santo. Hoje há uma classe média maior (ascensão da classe C) assim
como há mais idosos nas cidades, etc. Por outro lado, há uma mudança no padrão de desejo
da população que, por ter facilitado acesso ao automóvel, não voltará a andar de ônibus. Esse
tema deve ser mais explorado e compreendido.
Assim, a cidade não pode continuar sendo definida por “transportólogos”, pois o transporte é
parte de um sistema maior que deve ser pensado no seu conjunto. A mobilidade é algo
secundário. A questão fundamental é o desenvolvimento urbano. A gestão do transporte
metropolitano, por outro lado, deve ser dividida/compactuada entre os municípios, que
devem ter mais espaço de decisão. Além disso, para esse diálogo frutificar, é necessário que os
municípios tenham estruturas administrativas e técnicas semelhantes.
Para o Secretário, o caso de Guarapari expõe que uma cidade não consegue viver
exclusivamente do turismo, uma vez que este não gera renda. No caso dos municípios
capixabas, para o Secretário, os investimentos têm que ser em logística.
Por fim, sugere como temas de pesquisa ao IJSN: estudo sobre os novos conceitos de cidade,
que deve envolver as prefeituras e a universidade; e pesquisa sobre a relação entre locais de
emprego (e não de trabalho) e o modelo de transporte adotado, como maneira de melhor
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compreender as migrações intra-urbanas.

Ricardo Vereza - Secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação / Prefeitura Muncipal de
Cariacica (SEMDUR/PMC)
O Secretário iniciou sua exposição falando sobre os loteamentos irregulares do município e do
projeto que diminuiu a quantidade de bairros de 289 para 100. Anunciou que está em
processo de estruturação a Companhia de Desenvolvimento de Cariacica. Apesar do município
já deter um Plano Macroviário, reconhece que foi pouco executado até o momento. Com o
processo de revisão da Agenda 21 municipal, tem se aprofundado o plano sobre o transporte
de cargas para a cidade, com a definição dos principais corredores. Citou a existência de
algumas obras feitas em parceria com o Governo Estadual, como a BR 447, Corredor LesteOeste, o Corredor Centro-Sul (Av. Alice Coutinho), o Corredor Sudeste e as obras da Rodovia
do Contorno e na Avenida José Sette (ES-080).
De acordo com Ricardo, a Prefeitura está um tanto apreensiva quanto ao projeto do BRT,
principalmente com o “miolo” do sistema, Vitória. Se as extremidades são de mais fácil
resolução, as características de ocupação das principais vias da capital devem dificultar
bastante a implantação do sistema. Ao mesmo tempo, não se pode começar as obras na
extremidade sem ter o problema do miolo resolvido.
O secretário reclama da ausência da Academia junto à gestão municipal sobre mobilidade.
Para o secretário há uma necessidade de maior aproximação com os usuários do transporte
coletivo, o que surge como primeiro tema a ser pesquisado pelo IJSN. Além disso, apesar de
não saber se essa atribuição cabe ao IJSN, sugere que este preste assessoria em projetos e
estudos fundiários para os Corredores Metropolitanos (Perimetral Sul, Corredor Central
[4ªPonte], Corredor Arterial Vasco Coutinho/BR 101/EADs e Corredor BR 101/ES080) e para
definição do projeto do Corredor Aquaviário (anteprojeto hidroviário e possibilidade de
elevação das cinco pontes).

Ana Márcia Erler - Secretária de Desenvolvimento Urbano / Prefeitura Municipal da Serra
(SEDUR/PMS)
A Secretária abriu sua exposição propondo que os municípios construam Planos de Mobilidade
Municipal audaciosos e integrados, anunciando que recentemente esteve em Curitiba e
descobriu que eles estão adaptando muitas das vias antes reservadas para o Sistema BRT para
o Sistema VLT (Veículo Leve sobre Trilhos). Atualmente, deve-se buscar sempre o uso de
tecnologias limpas na implantação de novos projetos. Falou sobre o PDM, que está completo,
sobre a importância do desenvolvimento das vias não só para carros, mas também para
pedestres e ciclistas, e também sobre o investimento em tecnologia gerando desenvolvimento
em espaços públicos.
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Citou a pesquisa de qualidade de vida na Serra, onde os pontos que os moradores mais
apontaram que precisam de melhorias eram as áreas de transporte, trânsito, calçadas e
passeios. Nesse sentido, o principal a ser pensado nas intervenções e em projetos a serem
propostos é a qualidade do espaço público. Terminou sua intervenção afirmando a
importância da integração entre os municípios no planejamento da mobilidade urbana.

Fernando Bettarello - Técnico do IJSN e Secretaria de Estado de Economia e Planejamento
(SEP)
Fernando Bettarello ressaltou a importância da Oficina de Mobilidade e resgatou os principais
estudos e pesquisas destacados como relevantes pelos palestrantes do período da manhã e
tarde.

Pablo Lira - Coordenador de Estudos Territoriais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN)
O Coordenador Pablo Lira ressaltou a importância da Oficina, sobretudo, por favorecer a
aproximação e o intercâmbio entre as Organizações Estaduais e Municipais que planejam e
implementam ações no campo da Mobilidade Urbana. Além disso, Pablo ponderou que a
referida ocorreu em um momento oportuno, ou seja, a oficina aconteceu praticamente em
concomitância à entrada em vigor da Lei Federal Nº 12.587/2012, que instituiu a Política
Nacional de Mobilidade.

Denise Nascimento - Diretora de Estudos e Pesquisas do Instituto Jones dos Santos Neves
(IJSN)
A Diretora de Estudos e Pesquisas agradeceu as intervenções, avisando que seria o relatório do
evento (este que aqui é apresentado) seria enviado aos participantes.

José Edil - Diretor Presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN)
O Diretor Presidente do IJSN agradeceu as intervenções, avisando que seria o relatório do
evento (este que aqui é apresentado) aos participantes e propôs a criação de uma rede de
estudos e debates sobre a Mobilidade Urbana, um dos eixos temáticos do IJSN para o período
2012-2013.

Sugestões para a rede de estudos e pesquisas sobre a Mobilidade Urbana da RMGV:
Estudos:
- Relação Uso/Ocupação do Solo e Mobilidade Urbana;
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- Análise integrada dos PDMs da RMGV;
- Deseconomias da Mobilidade Urbana;
Pesquisas:
- Origem e Destino;
- Percepção do Usuário do Transporte Coletivo;
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