
MOBILIDADE
SOLUÇÕES  EM



A ImTraff oferece soluções completas nas áreas de 
mobilidade e transporte, sempre com o que há de mais 
novo em termos de metodologia e tecnologia de softwares 
e equipamentos especializados. 

Contamos com uma equipe multidisciplinar coordenada 
por um Doutor em Engenharia de  Transportes, buscando 
sempre promover melhores condições de mobilidade, 
e melhores caminhos para o seu destino, presentes em 
todas as etapas do projeto.

Prestar consultoria em Engenharia nas áreas específicas 
de Mobilidade e Transporte com compromisso e foco na 
excelência, para ser a maior e melhor consultoria técnica 
da área na América Latina.

1. O cliente é nossa razão de existir.
2. Valorizamos nossa equipe como nosso bem maior.
3. Incentivamos a evolução e o desenvolvimento.
4. Buscamos crescer de forma sólida e sustentável.
5. Estabelecemos relações de resultados.
6. Focamos em superação e inconformismo.
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Nossos 
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permeiam 
cada ação 
realizada.

Célia Nepomuceno
Colaboradora ImTraff
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Com cerca de 500 trabalhos 
desenvolvidos e tecnicamente 
reconhecidos em 08 países e 21 
estados brasileiros, para mais de 
120 empresas privadas e órgãos 
públicos, a ImTraff se posiciona como 
uma das líderes em consultoria em 
mobilidade na América Latina.
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ESTUDOS  LOGÍSTICOS
DE  TRANSPORTE
Com forte aderência aos estudos de otimização, 
também desenvolvemos os mais diversos 
estudos de logística de transporte, incluindo 
dimensionamentos, roteirização, minimização 
de custos e tempo de operação, análise de filas, 
maximização de capacidade de escoamento, 
dimensionamento de insumos, frota, entre 
outros.

SIMULAÇÃO  DE
TRÁFEGO
Utilizamos ferramentas de macro, meso e micro 
simulação, incluindo um software acreditado 
pela Agência Francesa de Desenvolvimento para 
estimativas de emissão de gases por sistemas 
de mobilidade.

ESTUDOS  DE  TRÁFEGO

O  QUE  PODEMOS
OFERECER?

Essência da empresa, desenvolvemos todo e 
qualquer tipo de estudo de tráfego como, por 
exemplo, Polos Geradores, Demanda, Análise 
Técno-econômica, Concessões rodoviárias e 
ferroviárias, Pedágios, Rotas de fuga, Circulação, 
Análise de capacidade, Número N, Simulação de 
tráfego, entre outros.

ESTUDOS  DE   TRANSP.  COLETIVO
Todo sistema de transporte coletivo municipal, 
estadual e/ou federal precisa operar 
devidamente regulamentado e, quando 
necessária, com a concessão feita legalmente à 
iniciativa privada. Para isto devem ser realizados 
estudos de demanda, oferta, roteirização, 
tarifa, entre outros, a fim de dimensionar 
adequadamente a viabilidade do sistema.

SEGURANÇA  VIÁRIA

A ImTraff é especialista em segurança viária, 
tendo desenvolvido estudos, auditorias e projetos 
em vários países. Mais que isto, a ImTraff é 
acreditada para trabalhar com a metodologia 
Internacional de segurança viária iRAP 
(Metodologia aplicada em mais de 90 países com 
êxito comprovado na implementação de rodovias 
mais seguras).

ESTUDOS  FERROVIÁRIOS
Desenvolvemos estudos no âmbito ferroviário, 
que englobam, análise de viabilidade técnico 
econômica, desenvolvimento e revisão de 
projetos, estudos de demanda, estudos de 
segurança em PNs, dimensionamentos, estudos 
de concessão, simulação entre outros.



PLANO  DE  MOBILIDADE 
E  PLANO  DE  AÇÃO  IMEDIATA
DE  TRÂNSITO  (PAIT)

O Plano de Mobilidade é um instrumento 
de gestão em atendimento à Legislação 
federal (PNMU - Lei 12.587/2012) que se 
aplica a todos os municípios com mais de 
20.000 habitantes. A ImTraff já desenvolveu 
Planos de Mobilidade em cidades/regiões 
que juntas somam mais de 7 milhões de 
habitantes.

O PAIT é um estudo de tráfego com 
foco em resolver problemas de trânsito 
existentes em municípios de médio 
porte, em termos de circulação, pontos 
de  congestionamento, segurança 
viária, estacionamentos, sinalização, 
caminhamento de pedestres, entre outros.

ESTUDO  DE  VIABILIDADE 
TÉCNICA,  ECONÔMICA  E 
AMBIENTAL  (EVTEA)
Desenvolvemos o tradicional o estudo de 
Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental para 
empreendimentos de tráfego e transportes com 
experiência, inclusive, internacional.

MONITORAMENTO
DE  RODOVIAS
Realizamos monitoramentos de elementos 
rodoviários utilizando sistemas automatizados, 
vídeos, drones e softwares exclusivos (com 
acompanhamento em tempo real pelo cliente) 
para coleta de dados, além de uma equipe técnica 
multidisciplinar e capacitada para trabalhos em 
rodovias.

PROJETOS  VIÁRIOS
Toda cidade necessita de condições adequadas 
para circulação de veículos e pedestres. 
Para isto é necessário que as vias estejam 
devidamente projetadas e sinalizadas, de acordo 
com as normas vigentes de cada país. A ImTraff 
já desenvolveu trabalhos similares em 4 países.

PROJETOS
DE  INFRAESTRUTURA
Para prover a adequada construção da 
infraestrutura viária devem ser desenvolvidos os 
devidos projetos executivos, 
contemplando todas disciplinas referentes 
(geometria, terraplenagem, drenagem, 
pavimentação, sinalização, etc). Projetos 
de Obras de Arte Especial fazem parte do 
portfólio de serviços da ImTraff desde 
o início de sua atuação. 

UTILIZAÇÃO DA 
METODOLOGIA BIM

PLANO  DE  ORIENTAÇÃO
DE TRÁFEGO
Desenvolvemos Planos de Orientação de Tráfego 
(POT), que consistem no estudo de rotas e  
elaboração de projetos executivos de sinalização 
indicativa, com objetivo orientar os principais 
pontos  de referência e destino de um município, 
rodovia, estado, etc.



LEVANTAMENTOS 
TOPOGRÁFICOS
Desenvolvemos os mais diversos tipos de 
estudos/levantamento topográficos para áreas 
urbanas e rurais, incluindo planialtimetria, 
cadastro, inventário viário, entre outros, com 
experiencia adicional específica em fornecimento 
de bases para projetos viários e/ou de 
infraestrutura.

AEROFOTOGRAMETRIA
A ImTraff utiliza Drones, adaptados para 
uso comercial, para levantamentos 
topográficos, aerofotogrametria, 
monitoramentos rodoviários, elaboração 
de modelos tridimensionais, entre outros.

ACÚSTICA
AMBIENTAL
Atuamos ainda na área ambiental, com foco 
em medições, modelagens e simulações 
acústicas, com expertise também  em ruído 
de tráfego, já tendo desenvolvido varias 
pesquisas e publicações acadêmicas.

SUPERVISÃO E 
ACOMPANHAMENTO  DE  OBRAS
DO PROJETO À OBRA. Participamos do processo 
pós projeto, e realizamos o acompanhamento 
de obras viárias, para garantir qualidade e 
cumprimento de execução em relação aos 
projetos aprovados.

PROJETOS  DE
SINALIZAÇÃO  TURÍSTICA
A ImTraff é uma das maiores referências no país 
em termos de sinalização turística e de cidades 
históricas, tanto para veículos quanto pedestres, 
com indicação de rotas e pontos de interesse. Um 
exemplo disto foram os projetos de sinalização 
desenvolvidos para a cidade de Diamantina-MG, 
atendendo às normas do IPHAN e UNESCO.

PESQUISAS  DE  DEMANDA, 
TRÁFEGO  E  TRANSPORTES
Pesquisas de tráfego e transporte, utilizando 
diversas metodologias e aplicativos 
desenvolvidos exclusivamente para otimizar o 
tempo de coleta e tratamento dos dados. Origem 
e Destino, Preferencia Declarada, Contagem 
Classificada Veicular, Sobre e desce, entre 
outras.

APLICATIVOS 
DESENVOLVIDOS 

PARA ESTUDOS 
DIVERSOS 
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APLICATIVOS EXCLUSIVOS
Desenvolvemos nossos próprios 
aplicativos para coleta e tratamento 
de dados, incluindo pesquisas 
de contagem de veículos, origem 
e destino, monitoramento de 
rodovias, levantamentos e análises 
de segurança ferroviária, cadastro 
rodoviário para projetos, 
entre outros. 



VLT 
MACEIÓ
A ImTraff está desenvolvendo* os estudos de viabilidade 
técnico-econômica para a expansão do 
VLT de Maceió. Um projeto que irá beneficiar mais 
de 2 milhões de pessoas por ano. *2018

RUTA VIVA 
QUITO, EQUADOR

PROJETOS 
DE DESTAQUE

PARA CONHECER 
OUTROS TRABALHOS, 
ACESSE 
IMTRAFF.COM.BR

BOULEVARD TURISTICO DEL ESTE
PUNTA CANA, 
REPÚBLICA DOMINICANA
ELABORAÇÃO DE PROJETOS VIÁRIOS de sinalização, 
semáforos e ainda elementos de segurana viária 
para uma das rotas turísticas mais conhecidas do 
mundo.

VIAS PANAMERICANAS
LIMA, PERU
Elaboração de estudos de simulação de tráfego 
para as novas obras viárias da capital peruana.

OBRA DE ARTE BR 381
BETIM, MG
PROJETO DE INFRAESTRUTURA completa 
da trincheira de Betim, promovendo uma 
redução de mais de 8km para acesso ao 
shopping e retorno à capital mineira.

PLANO DE MOBILIDADE DA 
REGIÃO METROPOLITANA DE 
BELO HORIZONTE
A ImTraff é a lider do consórcio que está 
desenvolvendo* o maior plano de mobilidade 
urbana já desenvolvido na América Latina, 
contemplando o total de 34 municípios e 500km 
de projetos. *2018

PLANEJAMENTO DA MOBILIDADE 
DE SANTO DOMINGO, 
REPÚBLICA DOMINICANA
Foram desenvolvidos:  plano de mobilidade, estudo 
de corredores, estudo semafórico, estudo de 
estacionamentos e indicação de novas tecnologias 
para resolver o problema de trânsito da capital 
dominicana.

CINTA COSTERA
PANAMÁ
Elaboração de estudos de simulação de 
tráfego das interseções da nova via da capital 
panamenha.

AUDITORIA DE SEGURANÇA VIÁRIA que apontou
mais de 150 ações para aumento da segurança de 
veículos, pedestres e demais usuários da nova rodovia.
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