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 A CasaViva Eventos agradece à CAIXA, FETRANSPOR, GRIFFON HOVERWORK, 

INVEPAR, SUPERVIA, BARCAS e TRAPEZE pelo apoio, patrocínio e incentivo dispensado  an-

tes e durante a realização das atividades envolvidas no 5º SEMINÁRIO SISTEMAS INTELI-

GENTES DE TRANSPORTES, que aconteceu nos dias 28 e 29 de maio de 2014, no auditório 

do Centro de Convenções Rio (Ed. Argentina), no Rio de Janeiro, RJ. 

Na visão da Diretoria da CasaViva e entidades apoiadoras,  a participação dos patro-

cinadores (citados a cima) nesta iniciativa, foi fator preponderante para que o sucesso fos-

se atingido. Durante os dois dias, conseguimos atingir o objetivo de discutir e apontar  tec-

nologias que possam ser aplicadas na melhoria da mobilidade urbana e na qualidade do 

transporte de passageiros do país. 

Como ponto alto e de extrema importância, destacamos as participações dos pales-

trantes: 

 Simone Costa Rodrigues da Silva, Coordenadora de Planejamento da Secretaria de 

Transportes do Rio de Janeiro 

 Joubert  Flores, Diretor de Engenharia, Gerenciamento e Desenvolvimento do Metrô 

Rio 

 Sydnei Dias Menezes, Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de 

Janeiro 

 Alexandre Rojas, Professor da UERJ 

 Lucas Peixoto dos Santos e Prof. Leonardo Veloso F. de Oliveira, aluno  e professor da 

Escola Instituto NS. Da Glória (Macaé/RJ) 

 Ana Claudia Barros, Estudante da UERJ 

 Jaime Joaquim, Estudante da UERJ 

 Davi Hyppolito, Idealizador do aplicativo Mobility 

 Eduardo Rebuzzi, Presidente da FETRANSCARGA 

 Gisele Raymundo Silva,  Gerente de Planejamento e Projetos  do Porto Maravilha 

 Antônio Calmon, Presidente da Autofind Industrial Equipamentos Eletrônicos S/A 

 João Gouveia Ferrão Neto, Diretor Técnico da ANPTrilhos 

 Eunice Horácio, Gerente de Mobilidade Urbana da Fetranspor 

 Rogério Martins, Gerente de Operações da Supervia 

 Claudio Bailly Cavalcanti - RONIC - representante GRIFFON 

 Rodrigo Ramalho – Programa Educação Emocional no Trânsito (Salvador – BA) 

 Eric Farcette, Diretor de Desenvolvimento de Negócios da ALSTOM no Rio de Janeiro 
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PROGRAMA  OFICIAL— 28 DE MAIO DE 2014  

08:30 09:00 CREDENCIAMENTO 

09:00 às 10:40 PAINEL DE ABERTURA: O DESAFIO DA COPA DO MUNDO – AÇÕES, PRO-
JETOS E SOLUÇÕES PARA A MOBILIDADE URBANA – UM LEGADO PARA A SOCIEDADE 

Simone Costa Rodrigues da Silva, Coordenadora de Planejamento da Secretaria de Transpor-
tes do Rio de Janeiro 

Joubert  Flores, Diretor de Engenharia, Gerenciamento e Desenvolvimento do Metrô Rio 

Sydnei Dias Menezes, Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro 

Alexandre Rojas, Professor da UERJ 

10:40 às 11:00 INTERVALO PARA O CAFÉ 

11:00 às 11:30 PALESTRA: Projeto  Pointe – “Pontos de Ônibus Inteligentes” 

Lucas Peixoto dos Santos e Prof. Leonardo Veloso F. de Oliveira, aluno  e professor da Escola 
Instituto NS. Da Glória (Macaé/RJ) 

11:30 às 12:00 PALESTRA: APLICATIVO “EASYTRAIN” 

Ana Claudia Barros, Estudante da UERJ 

Jaime Joaquim, Estudante da UERJ 

12:00 às 12:30 PALESTRA: MOBILITY - APLICATIVO DE MOBILIDADE URBANA 

Davi Hyppolito, Idealizador do aplicativo Mobility 

12:30 às 14:00 INTERVALO PARA ALMOÇO  

14:00 às 15:20 PAINEL: BRASIL ID 

Eduardo Rebuzzi, Presidente da FETRANSCARGA 

Alexandre Rojas, Professor da UERJ 

15:30 às 16:00  INTERVALO 

16:00 às 16:30 PALESTRA: PORTO MARAVILHA 

Gisele Raymundo Silva,  Gerente de Planejamento e Projetos  do Porto Maravilha 

16:30 às 17:00 PALESTRA: SINIAV/SINRAV – TECNOLOGIAS E SOLUÇÕES DA AUTOFIND  

Antônio Calmon, Presidente da Autofind Industrial Equipamentos Eletrônicos S/A 

17:00 às 17:30 PALESTRA: INVESTIMENTOS METROFERROVIÁRIOS NO BRASIL – UM 
LEGADO PARA A MOBILIDADE URBANA 

Ações que os operadores metroferroviários brasileiros tem tomado para atender aos jogos  

João Gouveia Ferrão Neto, Diretor Técnico da ANPTrilhos 
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PROGRAMA  OFICIAL— 29 DE MAIO DE 2014  

09:00 às 10:30 PAINEL DE ABERTURA: MOBILIDADE URBANA COMO LEGADO DA COPA 
DO MUNDO NO BRASIL 

Eunice Horácio, Gerente de Mobilidade Urbana da Fetranspor 

Rogério Martins, Gerente de Operações da Supervia 

10:30 às 11:00 PALESTRA: HOVERCRAFT: UMA SOLUÇÃO INTELIGENTE 

Claudio Bailly Cavalcanti - RONIC - representante GRIFFON 

11:00 às 12:00 PALESTRA: O DARWINISMO, A COMPETIÇÃO  E O TRÂNSITO  NA  COPA 
DO MUNDO 2014: DESAFIOS E NOVOS HORIZONTES NA PREVENÇÃO DE INCIDENTES EM 
MEGAEVENTOS 

Rodrigo Ramalho – Programa Educação Emocional no Trânsito (Salvador – BA) 

12:00 às 12:30  PALESTRA: SISTEMAS VLT PELO MUNDO - EXPERIÊNCIAS E BENEFÍCIOS 

Eric Farcette, Diretor de Desenvolvimento de Negócios da ALSTOM no Rio de Janeiro 
(CONFIRMADO) 

12:30 ENCERRAMENTO 
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NOME PARTICIPANTE EMPRESA / NOME 

ADRIANA PENHA DE SOUZA BDM ENGENHARIA E CONSULTORIA 

ALEXANDRE ANTUNES GRUPO REDENTOR 

ALEXANDRE EDUARDO DE LI-
MA 

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPOR-
TES 

ALEXANDRE ROJAS UERJ 

ALUYSIO RIQUET RENAISSANCE  

ALVARO HENRIQUE DE SOUZA 
OLIVEIRA IMTT 

ANA CLAUDIA BARROS UERJ 

ANA PAULA JUAÇABA PREFEITURA DO RIO 

ANDRÉ LUIS MARQUES DA SIL-
VA PORTO SEGURO 

ANTÔNIO CALMON AUTOFIND 

ANTONIO CARLOS GUEDES YELLOW GREEN 

ANTONIO JOSE ROQUE JEBRA-
EL CONCESSIONÁRIA RIO TERESOPOLIS 

CAMILA AVOZANI ZAGO UFRRJ 

CARLOS HENRIQUE MATTOS 
PAIXÃO 

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPOR-
TES 

CATARINO ROQUE JOSÉ DA 
SILVA 

DIRECÇÃO NACIONAL DE VIAÇÃO E TRANSITO DA POLÍTICA 
NACIONAL DE ANGOLA 

CLARA SCHREINER RENAISSANCE  

CLAUDIO BAILLY CAVALCANTI RONIC/GRIFFON  

DARIO THOBER FUNDAÇÃO VON BRAUN 

DAVI HYPPOLITO MOBILITY 

DOUGLAS CROCCO IF RFID TAGS E ETIQUETAS RFID 

DOUGLAS SCOMPARIM IF RFID TAGS E ETIQUETAS RFID 

EDSON SANTOS DA SILVA LOCSAT 

EDUARDO DIAS GONÇALVES AUTO EXPRESSO TECNOLOGIA 

EDUARDO REBUZZI FETRANSCARGA 

ERIC FARCETTE ALSTOM  

EUNICE HORACIO FETRANSPOR 

FAUSTO RODRIGUES FALCONE YELLOW GREEN 

FELIPE RODRIGUES TELVENT BRASIL 

FERNANDO COTA EMPRESA 1 

FRANCISCO VICTOR AUGUSTO PREFEITURA DE ITABORAÍ 

GEIZA ROCHA ALERJ 

GILMAR SILVA DE OLIVEIRA 
COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPOR-
TES 

GINO OLIVATO Q-FREE 

GISELE RAYMUNDO SILVA PORTO MARAVILHA  

GUSTAVO GUERRANTE  PREFEITURA DO RIO 

GUSTAVO MENEZES VLT CARIOCA 

GUSTAVO UTIHATA TELVENT BRASIL 
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HARLEY BARBOSA EMPRESA 1 

HUGO ROBERTO LIMA RAMIREZ SETRERJ 

ILCE MARÍLIA DANTAS PINTO UFBA 

INOCÊNCIO MORAIS DE BRITO 
DIRECÇÃO NACIONAL DE VIAÇÃO E TRANSITO DA POLÍTI-
CA NACIONAL DE ANGOLA 

ISIDRO RICARDO DA ROCHA MASTER TRANSPORTES 

JAIME JOAQUIM UERJ 

JOÃO GOUVEIA FERRÃO NETO ANPTRILHOS  

JOÃO PEDRO ALMEIDA MOBILITY 

JORGE DIAS GRUPO REDENTOR 

JOUBERT FLORES METRÔ RIO 

JULIO CESAR DE FREIXO LOBO   

KLEANE PESSOA ANPTRILHOS 

LEONARDO VELOSO F. DE OLIVEIRA ESCOLA INSTITUTO NS. DA GLÓRIA  

LUCAS PEIXOTO DOS SANTOS ESCOLA INSTITUTO NS. DA GLÓRIA 

LUCIANA DE SOUZA PESSOA GE 

LUCIANO AMORIM FORMAGGINE SPLICE 

LUCIANO SANTOS TELVENT BRASIL 

LUIZ CARLOS MATIAS TELVENT BRASIL 

LUIZ DELFEU JORA FERRACIOLLI TRANSDATA 

LUIZ RICARDO WANDERLEY DURÇO LAMSA 

MANUELLA REHDER TELVENT BRASIL 

MARCELO ASSIS AMARAL FREITAS EMPRESA 1 

MARCELO TILIO MONTEIRO DE 
CARVALHO PUC RIO 

MARCELO TILIO MONTEIRO DE 
CARVALHO   

MARCIA FRAGOSO SOARES LAMSA 

MARCIO DIAS PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS 

MARIA RITA FRADE DA SILVA ANPB 

MILTON ANTONIO DA SILVA JÚ-
NIOR EMPRESA 1 

MURILO BARBOSA RONIC 

NADJA LISBOA DA SILVEIRA   

NELMO COELHO LINHARES GRUPO CCR RIO 

OSMAR AMADEU BRUSAMOLIN TRAPEZE 

OSVALDO BARBOSA HUMBERTO SATCOM 

Paulo Roberto Freitas de Carvalho SPLICE 

PAULO ROBERTO RIBEIRO DIAS IMTT 

RAFAEL d'ANGELO VISCONTI TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO 

RAFAEL LAUFER SCHMIDT CEITEC 

RAQUEL SOUZA  CEBDS 

REINALDO BARREIROS GOULART TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO 

RENATO ISSAO TAKEUSHI FURUKAWA 

RENATO MORETTI TELVENT BRASIL 
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RICARDO EDLER CODERTE 

ROBERT BUCHHOLTZ Q-FREE 

ROBERTO VOLLMER LABARTHE GRUPO CCR RIO 

RODRIGO RAMALHO PEET 

ROGÉRIO MARTINS  SUPERVIA 

ROGÉRIO RIGOBELLO NOVAKOASIN 

RONALDO MONTEIRO FRANCISCO CODERTE 

SANDRA APARECIDA ZAITH PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS 

SCHEILA RIBEIRO DE ABREU E SILVA ETEC 

SÉRGIO VIANNA GONÇALVES ENGEBRAS 

SILVIA CAMARGO FERNANDES MIRAN-
DA UFBA 

SILVIA CHRISTINA FERNANDES DA SIL-
VA ASTERRA 

SIMONE COSTA RODRIGUES DA SILVA SEC. MUN. DE TRANSPORTES DO RIO DE JANEIRO 

SUY POTIKOVITCH ABREU CAIXA 

SYDNEI DIAS MENEZES 
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO 
DE JANEIRO 

TARCÍSIO DE OLIVEIRA E PAULA ASTERRA 

TITO ANTONIO DA COSTA YELLOW GREEN 

VITOR TAMAROZI VELTEC 

WAGNER LUIS AERE SPLICE 

ZAQUEU UFÔLO ANTÓNIO 
DIRECÇÃO NACIONAL DE VIAÇÃO E TRANSITO DA PO-
LÍTICA NACIONAL DE ANGOLA 

ZAREH BALAKJIAN NOVAKOASIN 
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Estudante do Rio cria sistema de ponto de ônibus inteligente 

Criador do sistema garante que o modelo brasileiro, batizado de “Projeto Pointe”, tem mais recursos do que o Europeu, e 
custo de implantação é três vezes menor 

 

Já imaginou chegar a um ponto de ônibus e dispor ali mesmo de recursos de seleção de linhas, para que o motorista saiba que há alguém espe-
rando por ele no ponto, informações sobre as linhas de ônibus que se aproximam dos pontos, o tempo em que o ônibus chegará ao ponto e 
identificar veículos adaptados para deficientes físicos. 

Pode parecer ficção, mas está muito mais viável e próximo da realidade brasileira do que se imagina. Cansado de sofrer com atrasos de veículos 
devido ao trânsito, superlotação, não cumprimento de horários, falta de veículos em horários de pico e outros problemas, Lucas Peixoto do 
Santos, um estudante de 18 anos, morador de Macaé, no interior do estado do Rio, desenvolveu um modelo de ITS (sistema inteligente de trans-
porte na sigla em inglês) batizado de projeto “Pointe – Ponto de Ônibus Inteligente”, que pode ser a solução para esses problemas. 

Lucas conquistou o terceiro lugar na 12ª edição da Feira Brasileira de Ciência e Engenharia (Febrace), realizada em março, em São Paulo com o 
projeto que vai apresentar no 5º Seminário Sistemas Inteligentes de Transportes, junto com seu professor e orientador, Leonardo Veloso Ferreira 
de Oliveira, nos dias 28 e 29 de maio, no Centro Empresarial Rio, no Rio de Janeiro. O objetivo do evento é debater soluções,  experiências e novas 
tecnologias para melhorar a mobilidade urbana e nas estradas, através da união de recursos de informação e comunicação telemática e de ferra-
mentas de gerenciamento  dos transportes. 

O projeto “Pointe – Ponto de Ônibus Inteligente” prevê um sistema de áudio que alerta deficientes visuais e pessoas desatentas sobre a situação 
dos coletivos. Os ônibus contarão com display e sistema de áudio interno que informará aos deficientes visuais e turistas sobre as próximas 
paradas. Mais interessante é o custo de implantação desse sistema: a aplicação, segundo Lucas, custaria à empresa de ônibus R $ 600 por sistema 
aplicado em cada coletivo. Segundo o estudante, o modelo pode ser aplicado e fabricado com materiais contra vandalismo e furtos. 

“Ele pode ser acoplado em um ponto de ônibus novo ou em forma de toten, em pontos existentes. A estrutura física pode ser equ ipada com 
produtos antifurto, antipichações e funcionariam apenas quando tivesse alguém no ponto de ônibus, por meio de sensores de presença. Com a 
instalação de placas solares, o consumo de bateria se tornaria ainda menor e mais sustentável”, completa o estudante.  

De acordo com o levantamento feito por Lucas, o sistema europeu com menos recursos se comparado ao “Pointe”, com display nos pontos e 
aplicativo com os horários dos ônibus, custa cerca de R$ 17 mil reais por ônibus. Já o sistema brasileiro, divulgado pela Agê ncia Fapesp, pode 
custar até R$ 5 mil por ônibus. 

“Muitas pessoas utilizam o ônibus como meio de transporte diário e sofrem com atrasos, superlotação, descumprimento de horários e falta de 
veículos em horários de pico. Outras são ignoradas por motoristas por serem estudantes, idosos ou deficientes e possuírem passe livre. Os defici-
entes visuais que utilizam o transporte público, por exemplo, têm dificuldade em identificar as linhas, assim como cadeirantes para identificar 
ônibus adaptados”, explica o jovem Lucas. 

  

ITS 2014 

Tecnologia é fundamental para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Sistemas Inteligentes de Transportes (SITs) podem representar novos 
meios de se pensar a mobilidade urbana e nas estradas, além de melhorar a segurança na operação dos sistemas de transportes, daí a importân-
cia deste evento e dos debates em torno do tema, para que as novas soluções etecnologias possam ser identificadas, discutidas e sua aplicação 
multiplicada. 

A utilização eficiente dessas tecnologias tem gerado resultados satisfatórios mundo afora, promovendo a redução de congestionamentos, aciden-
tes e do tempo de viagens, além da melhoria na qualidade do ar, com a possibilidade da indicação de rotas alternativas, o aprimoramento dos 
níveis de serviço e aumentado a produtividade, confiabilidade e segurança dos sistemas de transporte.  

As inscrições para o ITS 2014 estão abertas e podem ser feitas pelo email inscricao.planeja@gmail.com , além dos telefones (21) 2262-9401 / 
2215-2245. Mais informações no Blog http://planejabrasil.wordpress.com/Antecipe sua inscrição e garanta o desconto na inscrição.  Estudantes 
têm 50% de desconto. 

Empresas de projetos e tecnologia, integradoras, fabricantes de materiais e equipamentos e prestadores de serviços, concessionárias e empresas 
de engenharia interessadas em apresentar soluções e tecnologias para o setor por meio de palestras ou divulgar sua marca e seus produtos com 
patrocínio podem entrar em contato com a área comercial da Planeja & Informa Comunicação e Marketing, pelo telefone (21) 2244 -6211. 

 

Principais Temas em debate: 

Mobilidade Urbana – Desafios da Copa e Olimpíadas 

Gestão, Operação e Fiscalização do Transito 

Tecnologias para melhorar a mobilidade urbana 

Brasil ID – Rastreamento e Monitoração de veículos e cargas 

O BRT Carioca – Legado à população 

Sistemas Metroferroviários 

Porto Maravilha na era do VLT 

Qualidade nos transportes urbanos – Menos carros nas ruas 

Sistemas de Controle de Estacionamentos 
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Aplicativo poderá melhorar a vida dos usuários de trens da Supervia 

Ferramenta batizada de “EasyTrain” pode fazer diferença na Copa e se tornar um legado para os usuários depois do evento. Aplicativo será tema 
do ITS 2014 

 

Chegar a uma das estação de trem da SuperVia, informar o destino por meio do celular e receber como resposta o horário de saída do trem, a 
plataforma de embarque e o tempo de duração da viagem pode estar muito mais perto da realidade do que os usuários imaginam. Isso tudo 
graças a um aplicativo que está sendo finalizado pela dupla de estudantes de Ciências da Computação da Universidade do Estado do Rio de Janei-
ro – UERJ, Ana Claudia Barros e Jaime Joaquim. 

O desafio foi proposto aos estudantes pelo próprio orientador do trabalho de conclusão de curso, professor Alexandre Rojas, um dos idealizado-
res e incentivadores do Seminário Sistemas Inteligentes de Transportes – ITS – e seus alunos não fizeram por menos: já estão na fase de conclu-
são do protótipo do aplicativo “EasyTrain”, que promete todos esses recursos. 

O aplicativo vai ser apresentado por Ana Claudia Barros e Jaime Joaquim durante o 5º Seminário Sistemas Inteligentes de Trans portes, que acon-
tece nos dias 28 e 29 de maio, no Centro Empresarial Rio, no Rio de Janeiro. O objetivo do evento é debater soluções, experiências e novas tecno-
logias para melhorar a mobilidade urbana e nas estradas, através da  união de recursos de informação e comunicação  telemática e de ferramen-
tas de gerenciamento  dos transportes. 

Especialista em sistema de inteligência em transporte, o professor Rojas propôs a pesquisa aos alunos depois de  identificar os problemas vivenci-
ados pelos usuários deste serviço. Na sua opinião, além de sua utilidade diária, a ferramenta faria toda a diferença durante a Copa do Mundo, 
ficando como um legado aos usuários. É muito útil também em situações de acidente, pois pior que a falta do trem é a desinformação dos passa-
geiros. “Com o aplicativo, as pessoas poderiam ser notificadas imediatamente sobre o problema e buscar transportes alternativos”, explica Ana 
Claudia. 

Segundo ela, o funcionamento é parecido com o popular “Easy Taxi”, que permite aos passageiros acionar motoristas pelo celular. Além de emitir 
alertas de segurança sobre problemas ocorridos, orientação em caso de emergência ou atrasos nas linhas, o programa ainda poderá fornecer as 
características dos trens (direto, parador, com ou sem ar condicionado).  

O projeto é um protótipo e, por isso, ainda não pode ser utilizado de forma prática. Para seu pleno funcionamento, é necessár ia, por exemplo, a 
instalação de aparelhos de GPS em todos os trens da SuperVia. Também é preciso que seja montada uma central de distribuição das informações, 
conectada a uma base de dados. 

Os estudantes trabalham no aplicativo há cerca de três meses e esperam que alguma empresa compre a idéia e passe a disponibil izá-la gratuita-
mente aos usuários: 

- O Rio está passando por um momento importante, com a chegada dos grandes eventos. Um aplicativo como este garantiria um atendimento 
melhor à população – diz Ana Claudia. 

Segundo o professor Alexandre Rojas a ideia totalmente viável. Em seis meses seria tempo suficiente para colocar o aplicativo em funcionamento 
em toda a rede. Se houver interesse, é possível até mesmo disponibilizá-lo antes da Copa do Mundo, ainda que seja apenas nas principais esta-
ções – afirma. 

ITS 2014 

Tecnologia é fundamental para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Sistemas Inteligentes de Transportes (SITs) podem representar novos 
meios de se pensar a mobilidade urbana e nas estradas, além de melhorar a segurança na operação dos sistemas de transportes, daí a importân-
cia deste evento e dos debates em torno do tema, para que as novas soluções etecnologias possam ser identificadas, discutidas e sua aplicação 
multiplicada. 

A utilização eficiente dessas tecnologias tem gerado resultados satisfatórios mundo afora, promovendo a redução de congestionamentos, aciden-
tes e do tempo de viagens, além da melhoria na qualidade do ar, com a possibilidade da indicação de rotas alternativas, o aprimoramento dos 
níveis de serviço e aumentado a produtividade, confiabilidade e segurança dos sistemas de transporte.  

As inscrições para o ITS 2014 estão abertas e podem ser feitas pelo email inscricao.planeja@gmail.com , além dos telefones (21) 2262-9401 / 
2215-2245. Mais informações no Blog http://planejabrasil.wordpress.com/ 

Estudantes têm 50% de desconto na inscrição. 

Empresas de projetos e tecnologia, integradoras, fabricantes de materiais e equipamentos e prestadores de serviços, concessionárias e empresas 
de engenharia interessadas em apresentar soluções e tecnologias para o setor por meio de palestras ou divulgar sua marca e seus produtos com 
patrocínio podem entrar em contato com a área comercial da Planeja & Informa Comunicação e Marketing, pelo telefone (21) 2244 -6211. 

Principais Temas em debate: 

Mobilidade Urbana – Desafios da Copa e Olimpíadas 

Gestão, Operação e Fiscalização do Transito 

Tecnologias para melhorar a mobilidade urbana – 

Brasil ID – Rastreamento e Monitoração de veículos e cargas 

O BRT Carioca – Legado à população 

Sistemas Metroferroviários 

Porto Maravilha na era do VLT 

Qualidade nos transportes urbanos – Menos carros nas ruas 

Sistemas de Controle de Estacionamentos 
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Especialista usa Darwin para explicar e prevenir conflitos violentos no trânsito durante a Copa  

Desafios do trânsito na Copa do Mundo não se limitam à mobilidade e transporte nas cidades-sede do evento da FIFA. Especialista defende no ITS 
2014 planejamento que associe tecnologia ao fator humano 

 

“O Darwinismo postula que em um determinado ambiente onde haja escassez de recursos, sua população será condicionada à disputa. Inspirada 
nas leis fundamentais da Natureza, o professor Rodrigo Ramalho, do Programa Educação Emocional no Transito, de Salvador, traça uma conexão 
entre o mundo animal e o comportamento humano diante da complexidade do trânsito com congestionamentos, stress e a superpopulação de 
veículos e pessoas durante a Copa do Mundo 2014. 

Frente a esta realidade, o especialista vai apresentar pesquisas inéditas a respeito do comportamento emocional dos condutores e sua íntima 
ligação com as infrações e acidentes, durante o 5º Seminário Sistemas Inteligentes de Transportes, que acontece nos dias 28 e  29 de maio, no 
Centro Empresarial Rio, no Rio de Janeiro. Além de debater uma nova realidade que são os conflitos violentos, “Brigas de trânsito” – um fenôme-
no social e psicológico que tomou a forma de uma verdadeira epidemia no trânsito do Brasil e do mundo.  

O professor Rodrigo Ramalho propõe diversas estratégias de adaptação para estes desafios que, segundo Darwin, “é a solução para que os seres 
vivos possam alcançar o equilíbrio em um ambiente hostil e competitivo (como o trânsito)”.  

O conceito de Inteligência Emocional no Trânsito é apresentado como uma ferramenta inovadora para gestores e educadores na prevenção de 
acidentes e a violência no trânsito. Uma metodologia que envolve habilidades (adaptações) emocionais fundamentais para se ter condutores 
mais equilibrados no trânsito do Brasil. 

Com relação ao trânsito na Copa do Mundo, Ramalho entende que os desafios do trânsito no evento não se limitam à mobilidade e  transporte 
das cidades-sede. O fator humano deverá ser levado em consideração no planejamento de políticas públicas de mobilidade. E afirma  que os 
profissionais do transporte (os que têm o primeiro contato com o visitante) devem estar preparados para lidar com o stress, mas, acima de tudo, 
saber como lidar com condutores cada vez mais agressivos no trânsito durante os eventos para segurança dos passageiros.  

ITS 2014 

A mobilidade urbana deverá ser um dos maiores desafios da cidade durante a Copa do Mundo 2014 da FIFA, que já vive enormes dificuldades 
para garantir o deslocamento de sua população habitual. Além disso, os investimentos precisam garantir um legado à sociedade, além de estrutu-
rar a cidade para o desafio das Olimpíadas de 2016. Um debate sobre como as 12 cidades sedes estão se preparando para receber esse grande 
contingente de pessoas durante a Copa também está sendo programado durante o Seminário.  

O Rio, que além da Copa do Mundo vai sediar também as próximas Olimpíadas, e as outras 11 cidades sedes da Copa de 2014 têm u ma oportuni-
dade única de mudar o perfil dos transportes e da mobilidade, investindo na tecnologia de gestão dos sistemas de transportes,  transformando 
em legado para a sociedade as mudanças radicais que os principais centros urbanos brasileiros necessitam.  

Tecnologia é fundamental para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Através da união de recursos de informação e comunicação telemática 
e de ferramentas de gerenciamento dos transportes, os Sistemas Inteligentes de Transportes (SITs) podem representar novos meios de se pensar 
a mobilidade urbana e nas estradas, além de melhorar a segurança na operação dos sistemas de transportes.  

A utilização eficiente dessas tecnologias tem gerado resultados satisfatórios mundo afora, promovendo a redução de congestionamentos, aciden-
tes e do tempo de viagens, além da melhoria na qualidade do ar, com a possibilidade da indicação de rotas alternativas, o aprimoramento dos 
níveis de serviço e aumentado a produtividade, confiabilidade e segurança dos sistemas de transporte.  

O objetivo, vai apresentar, debater e difundir experiências e novas tecnologias que possam ser aplicadas na melhoria da mobilidade urbana e da 
qualidade do transporte de passageiros, de cargas e nas estradas do país.  

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo email inscricao.planeja@gmail.com , além dos telefones (21) 2262 -9401 / 2215-2245. Mais 
informações no Blog http://planejabrasil.wordpress.com/ 

Estudantes têm 50% de desconto na inscrição. 

Empresas de projetos e tecnologia, integradoras, fabricantes de materiais e equipamentos e prestadores de serviços, concessionárias e empresas 
de engenharia interessadas em apresentar soluções e tecnologias para o setor por meio de palestras ou divulgar sua marca e seus produtos com 
patrocínio podem entrar em contato com a área comercial da Planeja & Informa Comunicação e Marketing, pelo telefone (21) 2244 -6211. 
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Tecnologias para melhorar a mobilidade urbana – 

Brasil ID – Rastreamento e Monitoração de veículos e cargas 

O BRT Carioca – Legado à população 

Sistemas Metroferroviários 

Porto Maravilha na era do VLT 

Qualidade nos transportes urbanos – Menos carros nas ruas 

Planeja & Informa Comunicação e Marketing 

 

28 e 29 de maio de 2014 

Centro Empresarial Rio (Ed. Argentina) 

APOIO DE REALIZAÇÃO 

COFFEE BREAK 



REALIZAÇÃO 

PATROCÍNIO 
RELEASES 

Copa do mundo no Brasil desafia mobilidade urbana 

Rio de Janeiro, que hoje sofre um caos nos transportes urbanos, deverá ser a cidade mais visitada durante a Copa. São esperados 413 mil estran-
geiros e outros 841 mil brasileiros 

 

A Copa do Mundo de 2014 no Brasil vai ser um grande teste para as 12 cidades sedes, especialmente do ponto de vista da mobilidade urbana, 
que necessita de pesados investimentos em infraestrutura e tecnologia de gestão, operação e fiscalização além dos transportes públicos urbanos, 
que precisam ganhar mais qualidade, de modo a inibir o tráfego de carros particulares e melhorar a qualidade de vida e do meio ambiente nas 
cidades. 

Segundo previsões do Ministério do Turismo, o Rio de Janeiro deverá ser a cidade mais visitada durante a Copa do Mundo, quando são esperados 
413 mil estrangeiros e outros 841 mil brasileiros visitando o Estado. A cada três turistas em movimentação pelo país, dois passarão por alguma 
cidade do Rio durante o evento, segundo a Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro.  

A mobilidade urbana deverá ser, portanto, um dos maiores desafios da cidade, que já vive enormes dificuldades para garantir o deslocamento de 
sua população habitual. Além disso, os investimentos precisam garantir um legado à sociedade, além de estruturar a cidade para o desafio das 
Olimpíadas de 2016. Um debate sobre como as 12 cidades sedes estão se preparando para receber esse grande contingente de pessoas durante 
a Copa está sendo programado durante o 5º Seminário Sistemas Inteligentes de Transportes, nos dias 28 e 29 de maio.  

O Rio, que vai sediar também as próximas Olimpíadas, e as outras 11 cidades sedes da Copa de 2014 têm uma oportunidade única de mudar o 
perfil dos transportes e da mobilidade, investindo na tecnologia de gestão dos sistemas de transportes, transformando em legado para a socieda-
de as mudanças radicais que os principais centros urbanos brasileiros necessitam.  

Através da união de recursos de informação e comunicação  telemática e de ferramentas de gerenciamento  dos transportes, os S istemas Inteli-
gentes de Transportes (SITs) podem representar novos meios de se pensar a mobilidade urbana e nas estradas, além de melhorar a segurança na 
operação dos sistemas de transportes. 

A utilização eficiente dessas tecnologias tem gerado resultados satisfatórios mundo afora, promovendo a redução de congestionamentos, aciden-
tes e do tempo de viagens, além da melhoria na qualidade do ar, com a possibilidade da indicação de rotas alternativas, o aprimoramento dos 
níveis de serviço e aumentado a produtividade, confiabilidade e segurança dos sistemas de transporte.  

Em sua quinta edição, o SEMINÁRIO SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTES, promovido pela Planeja & Infoma Comunicação e Marketing com 
este objetivo, vai apresentar, debater e difundir experiências e novas tecnologias que possam ser aplicadas na melhoria da mobilidade urbana e 
da qualidade do transporte de passageiros, de cargas e nas estradas do país.  

O objetivo é reunir executivos, técnicos, analistas e engenheiros do DENATRAN, DETRAN, Companhias de Engenharia de Trânsito dos municípios, 
ANTT, Fetranspor, Ministério dos Transportes, Cidade, Ciência e Tecnologia, Secretarias (Municipais e Estaduais), Órgãos do Governo, Segurado-
ras, Transportadoras, Empresas de ônibus, Empresas de logística, Concessionárias rodoviárias e metroferroviárias, fornecedores e integradores 
de tecnologia, equipamentos e sistemas. 

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo email inscricao.planeja@gmail.com , além dos telefones (21) 2262 -9401 / 2215-2245. Mais 
informações no Blog http://planejabrasil.wordpress.com/ 

Estudantes têm 50% de desconto na inscrição. 

Empresas de projetos e tecnologia, integradoras, fabricantes de materiais e equipamentos e prestadores de serviços, concessionárias e empresas 
de engenharia interessadas em apresentar soluções e tecnologias para o setor por meio de palestras ou divulgar sua marca e seus produtos com 
patrocínio podem entrar em contato com a área comercial da Planeja & Informa Comunicação e Marketing, pelo telefone (21) 2244 -6211. 
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perfil dos transportes e da mobilidade, investindo na tecnologia de gestão dos sistemas de transportes, transformando em legado para a socieda-
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