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1. Introdução 

O presente documento corresponde ao Produto 3.2 da Etapa 3 – Diagnóstico, para o 

Município de Cachoeiro de Itapemirim, no âmbito da contratação de serviços técnicos 

especializados para a elaboração de Planos de Mobilidade Urbana Sustentável e 

Projetos Estruturantes para Cidades Polo do Estado do Espírito Santo. 

Os Estudos Urbanísticos têm como objetivo o entendimento das dinâmicas territoriais 

do município, por meio da identificação dos padrões de ocupação, vetores de expansão 

e sua relação com o sistema de circulação, sendo parte de um conjunto de análises que 

subsidiarão a elaboração de cenários e proposição de alternativas para o sistema de 

mobilidade urbana. 

1.1 Área de Abrangência 

Cachoeiro de Itapemirim é um município de porte médio, com 205.213 habitantes 

estimados em 20131 e área total de 878,179 km2 (IBGE, 2013). O município possui, além 

do distrito sede, mais dez distritos: Pacotuba, Burarama, Conduru, São Vicente, Itaoca, 

Coutinho, Córregos dos Monos, Vargem Grande do Soturno, Gironda e Gruta. 

De acordo com os dados do último Censo Demográfico do IBGE (2010), o distrito-sede 

de Cachoeiro de Itapemirim concentra 86,7% da população do município, sendo 99,1% 

(ou 85,9% do total) em sua área urbana. Os demais distritos possuem conformação 

marcadamente rural, com populações entre 950 e 4.000 habitantes, e taxas de 

urbanização em torno de 40%.2 

O presente documento dá destaque à área urbana do distrito-sede, apresentando, 

sempre que pertinente, suas relações com os demais distritos. A Figura 1 apresenta a 

área urbana da sede, e sua divisão em bairros. 

 

                                                
1 Estimativas da população residente nos municípios brasileiros com data de referência em 1º 

de julho de 2013. 
2 As informações relativas à composição demográfica são apresentadas no Relatório 3.5 – 

Estudos Socioeconômicos. 
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Figura 1 - Bairros de Cachoeiro de Itapemirim no perímetro urbano do distrito-sede 

Fonte: ISJN, 2010 
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2. Considerações Metodológicas 

A análise da configuração urbana e do uso e ocupação do solo deve levar em 

consideração diferentes elementos que determinam os padrões de mobilidade urbana, 

tais como aspectos morfológicos e de configuração do território, distribuição sócio 

espacial, as barreiras físicas existentes, sejam elas naturais ou construídas, e outros 

aspectos específicos do município.  

Buscando identificar os usos predominantes, e auxiliar o entendimento das dinâmicas 

territoriais e distribuição das viagens, foram utilizadas como principais fontes de 

informação fotos aéreas, bases geográficas em extensão *.shp, disponibilizadas no 

Geobases e Instituto Jones do Santos Neves, Plano Diretor Municipal (Lei nº 5.890, de 

31 de outubro de 2006) e respectivo zoneamento, complementadas por visitas a campo 

realizadas em diferentes momentos pelos membros da equipe.  

A partir do material disponível, foram desenvolvidas novas bases geográficas e 

elaborados os mapas aqui apresentados, os quais nesta etapa dão suporte à análise 

integrada das componentes do diagnóstico e ao final do processo, subsidiarão a 

elaboração de cenários de crescimento e proposição das alternativas a serem avaliadas. 

3. Uso e ocupação do solo 

3.1 Distribuição espacial do uso do solo urbano 

A área urbana do distrito-sede se desenvolve às margens do Rio Itapemirim, na 

confluência de diversos eixos rodoviários, a partir de núcleo formado às margens da 

ferrovia (que atualmente passa por fora do núcleo urbano consolidado). 

Com relação aos usos do solo, verificam-se áreas mista de maior concentração de 

comércio e serviço no núcleo próximo ao Rio Itapemirim, e áreas marcadamente 

residenciais. Há também uma concentração de equipamentos de saúde na área central, 

enquanto as indústrias se desenvolvem em áreas mais periféricas, sobretudo na direção 

norte e oeste.  

A Figura 2 apresenta a configuração geral do uso do solo atual, demarcando as áreas 

de predominância de comércio e serviços, as áreas com caráter predominantemente 

residencial, bem como áreas institucionais e com equipamentos urbanos relevantes, tais 

como hospitais, universidades, escolas, etc. 
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Figura 2 - Uso do solo atual 
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Observa-se que a área central, localizada junto à margem direita do Rio Itapemirim, na 

porção sul, concentra comércio e serviços, e também uma série de equipamentos 

urbanos, dos quais destacam-se os hospitais. Destacam-se as instalações da empresa 

de transporte rodoviário Viação Itapemirim, que ocupa área significativa na porção sul 

da área urbana. Já as faculdades e centros universitários localizam-se no núcleo central 

consolidado, com exceção da Universidade Aberta do Brasil, localizada fora do núcleo 

urbano. 

3.2 Barreiras e condicionantes da ocupação urbana 

Um dos aspectos mais relevantes que explicam a distribuição territorial na área urbana 

de Cachoeiro refere-se à sua morfologia acidentada, o que resulta em um tecido 

fragmentado, com a existência de áreas de vazio urbano. Além disso, tem como 

importante condicionante de sua ocupação o Rio Itapemirim, que corta o território 

urbano do distrito-sede, além da presença da ferrovia, que constitui barreira entre os 

fluxos de atividades urbanas na direção oeste.  

A Figura 3 apresenta a distribuição a área efetivamente urbanizada, os eixos 

rodoviários, a ferrovia e o Rio Itapemirim.  

 

Figura 3 - Eixos rodoviários, ferrovia e Rio Itapemirm 

Fonte: ISJN, 2010 

Conforme é possível observar, a área efetivamente ocupada divide-se em três porções, 

sendo um núcleo consolidado, formado em torno do rio, e dois núcleos resultantes da 

expansão do núcleo principal, ligados pela BR482 (que em trecho urbano passa a 
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chamar-se Avenida Jones dos Santos Neves), cujo eixo orienta a ocupação, 

marcadamente condicionada pela topografia.  

As condições de declividade de Cachoeiro de Itapemirim são apresentadas, a título de 

ilustração, nas Figuras a seguir. 
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Figura 4 - Declividade na área urbana (corte W-E) 

Fonte: Google Earth (data da imagem 01/01/2013) 
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Figura 5 - Declividade na área urbana (corte W-E) 

Fonte: Google Earth (data da imagem 01/01/2013) 
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Figura 6 - Declividade na área urbana (corte N-S) 

Fonte: Google Earth (data da imagem 01/01/2013) 



10 

Copyright LOGIT, 2013. All rights reserved.  

 

Figura 7 - Declividade na área urbana (corte N-S) 

Fonte: Google Earth (data da imagem 01/01/2013)  
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A Figura 4 apresenta um corte no sentido oeste-leste, sendo possível observar 

inclinações da ordem de 35,5% (máximo), sendo a inclinação média de 10,3%. Em outro 

segmento, também no sentido oeste-leste, podem ser observadas inclinações de até 

29,5% (máximo), sendo a média da ordem de 11%, conforme Figura 5. 

Já no sentido norte-sul, analisando-se um corte na porção central da área urbana, 

observam-se inclinações que chegam a até 76%, sendo a média da ordem de 10%. A 

porção oeste da área urbana, por sua vez, também analisando-se um corte no sentido 

norte-sul, apresenta uma inclinação média de 9,9%, chegando a inclinações máximas 

de 33,9%.  

3.3 Polos geradores de tráfego 

Conforme definição do DENATRAN, os polos geradores de tráfego são 

“empreendimentos de grande porte que atraem ou produzem grande número de 

viagens, causando reflexos negativos na circulação viária em seu entorno imediato e, 

em certos casos, prejudicando a acessibilidade de toda a região, além de agravar as 

condições de segurança de veículos e pedestres” (DENATRAN, 2001). 

Em Cachoeiro de Itapemirim, os principais polos de geração de viagens são os hospitais 

e universidades, que atraem pessoas não somente da cidade mas também de outros 

municípios próximos, e as áreas de extração, ligada à indústria extrativa de pedras 

ornamentais, que, além da movimentação de trabalhadores, implica em circulação de 

veículos de carga, e potencial conflito com a área urbana.  

A Figura 8 a seguir apresenta a localização dos principais equipamentos e outros 

pontos de referência. 
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Figura 8 – Principais polos de geração de viagens 

Fonte: ISJN, 2010 

3.4 Áreas de expansão urbana 

O município de Cachoeiro de Itapemirim tinha, desde 1996, um Plano Diretor Urbano 

elaborado, sendo que sua revisão ocorreu em 2006 a partir das exigências do Estatuto 

da Cidade (Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001). Conforme apresentado no 

Produto 3.3 - Estudos Institucionais, embora  o Plano de 1996 já trouxesse um 

diagnóstico geral dos problemas mais destacados da cidade, com definição de um 

conjunto de diretrizes e estratégias de gestão territorial, não houve no período 

intervenções urbanas de caráter mais estruturante. 

O Plano não estabelece um macrozoneamento segundo suas características principais 

e objetivos de planejamento relacionados com o uso urbano do solo e suas expansão, 

proteção natural, uso extrativista e rural, sendo delimitados delimitados apenas os 

perímetros urbanos da sede e dos distritos municipais em memoriais descritivos.  

A regulação do uso e ocupação do solo se dá através do zoneamento urbano, no 

entanto, apesar de não conceituar as zonas urbanas, o Plano lista os tipos de 

Zoneamento e caracteriza, para cada zona, os tamanhos mínimos de lote, usos 

permitidos, e possibilidade de existência de mais de uma unidade residencial no lote.  

Não há menção específica à expansão de perímetro urbano, sendo que no mapa de 

preservação ambiental, onde consta somente a sede municipal, aparece na legenda o 
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item “proposta de expansão do perímetro urbano”, porém não se distingue no mapa 

essa classificação. Entretanto, define como área de expansão urbana aquela que se 

destina ao crescimento da malha urbana, e acrescenta que o zoneamento adequado 

dessas áreas deverá ser proposto após a aprovação do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Urbano. 

Com bases na análise das dinâmicas de crescimento observadas, e inserção da área 

efetivamente urbanizada versus perímetro urbano delimitado, além da análise do 

surgimento de ocupações ou crescimento e adensamento populacional, é possível 

verificar as tendências de expansão da área urbanizada.  

A Figura 9 a seguir ilustra o adensamento populacional entre 2000 e 2010, sendo que 

as cores escuras representam as áreas mais adensadas e as cores claras as menos 

adensadas. Já a Figura 10, apresenta os vetores identificados, indicando a tendência à 

expansão no eixo noroeste e sudeste.  
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Figura 9 - Tendências de adensamento, 2000 e 2010 

Fonte: IBGE – Censos Demográficos 

 

 

Figura 10 - Vetores de expansão identificados 
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4. Marcos referenciais 

O processo histórico de configuração do espaço urbano do município deixa, em toda 

sua extensão, diversos marcos que caracterizam a paisagem, podendo fazer referência 

aos períodos que os produziu. Dessa forma, na paisagem atual, os marcos referenciais 

urbanos são elementos que estruturam a paisagem urbana, que possuem forte 

conotação de lugar, contribuindo para reforçar a identidade coletiva da sociedade. 

Os marcos referenciais da paisagem vinculados visual ou simbolicamente ao sistema 

viário estrutural foram levantados a partir de visitas de campo, sendo identificado como 

principais referências: 

 Ponte de Ferro 

 Ponte Ilha da Luz 

 Estação Ferroviária 

 Terminal Rodoviário 

 Rio Itapemirim 

O centro comercial da cidade e as saídas pra as estradas também são usualmente 

utilizadas como referência para indicação de caminhos.  

A Figura 11 ilustra os principais pontos de referência identificados. 

 

Figura 11 - Marcos de referência 

As Figuras a seguir ilustram alguns dos principais marcos de referência citados. 
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Figura 12 - Ponte de Ferro 

 

Figura 13 - Rio Itapemirim 

 

Figura 14 – Ponte de Ferro 

 

Figura 15 - Estação ferroviária 

 

5. Oferta do sistema viário 

5.1 Sistema viário estrutural 

Conforme destacado anteriormente caracteriza-se por uma malha não ortogonal, 

condicionada pela existência de importantes eixos rodoviários.  

Como forma de auxiliar o entendimento da estrutura viária, as vias foram hierarquizadas 

de acordo com a seguinte classificação: 

i. Rodovias; compreende os trechos rodoviários em área não urbanizada; 

ii. Vias arteriais; vias urbanas estruturais de maior capacidade de tráfego, que 

fazem a ligação entre os diferentes quadrantes da cidade; 

iii. Vias coletoras: vias que coletam e distribuem o tráfego entre bairros da 

cidade;  

iv. Vias locais: vias que distribuem o tráfego internamente ao bairro, destinada 

ao acesso local. 
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v. Estradas de terra: estradas não pavimentadas, que em geral fazem a ligação 

do distrito sede aos demais distritos. 

A Figura 16 apresenta a hierarquia viária, conforme diagnóstico da situação atual. 
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Figura 16 - Hierarquia viária 
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Figura 17 - Hierarquia viária – Detalhe  
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É importante destacar que a hierarquia apresentada acima não representa uma 

proposta, e sim uma leitura que visa auxiliar o entendimento da dinâmica dos fluxos na 

cidade.  

Conforme classificação, as rodovias identificadas referem-se aos eixos rodoviários em 

área não urbanizada, para todas as rodovias que cruzam o território, ou seja, as rodovias 

BR-393, BR 482, ES-488, ES-482 e ES 164. 

As vias arteriais, por sua vez, são constituídas por vias contínuas aos eixos rodoviários, 

ou vias na área central. Destacam-se, entre as arteriais a Avenida Jones dos Santos 

Neves, o eixo formado pela Avenida Beira Rio, Rua Siqueira Lima e Rua 25 de Março, 

junto à margem sul do Rio Itapemirim, o eixo formado pela Avenida Coronel Borges e 

Avenida Moreira, junto à margem norte, a Avenida Bolívar de Abreu, entre outros. 

Entre as coletoras, destacam-se o eixo formado pela Avenida Samuel Levy e Avenida 

Governador Carlos Lindenberg, a Avenida N. Sra. da Conceição e Avenida Jerônimo 

Ribeiro.  

5.2 Transporte não motorizado 

5.2.1 Infraestrutura para pedestres 

Conforme definição do Código de Trânsito Brasileiro, a calçada é “parte da via, 

normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, 

reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário 

urbano, sinalização, vegetação e outros fins”. O passeio, por sua vez, consiste em “parte 

da calçada ou da pista de rolamento (...) livre de interferências, destinada à circulação 

exclusiva de pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas”.  

As calçadas devem permitir o passeio seguro e ordenado dos pedestres, bem como a 

circulação com segurança de qualquer pessoa, independente de deficiências ou 

restrições de mobilidade.  

Além de calçadas e passeios, o sistema de vias construído na cidade para a circulação 

de pedestres é formado por escadarias e infraestruturas de transposição de barreiras 

(vias de veículos, rios, córregos, etc.), que podem ser passarelas, pontes, passagens 

subterrâneas ou faixas de pedestres, sinalizadas para orientação do local mais seguro 

para realização da travessia.  

De maneira geral, as condições das calçadas estão associadas a diferentes fatores que 

determinam sua qualidade, sendo eles ligados a melhorias urbanas, características 

ligadas ao uso do solo e processo histórico de ocupação urbana.  

Em Cachoeiro de Itapemirim o sistema de circulação de pedestres é constituído 

basicamente por calçadas, escadaria e pontes com características bastante 

heterogêneas, não sendo observada uma diretriz clara no cuidado da infraestrutura para 

o pedestre. As calçadas na parte do centro são largas porém apresentam más 
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condições de manutenção, prejudicando a circulação de pedestres. Nas áreas de 

morros, as calçadas são mais estreitas e possuem uma série de obstáculos. Destaca-

se que duas pontes para a travessia do Rio Itapemirim são exclusivas para pedestres.  

As Figuras a seguir ilustram alguns exemplos da infraestrutura voltada ao pedestre, 

bem como alguns conflitos observados em Cachoeiro de Itapemirim.  

 

 

Figura 18 – Passagem de pedestres na 
Ponte de Ferro 

 

Figura 19 - Escadaria 

 
Figura 20 – Passagem de pedestres sobre 

ponte 

 
Figura 21 – Ponte com calçada para 

pedestres 
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Figura 22 – Ponte de pedestres 

 

Figura 23 – Calçada junto à orla do rio 

 

Figura 24 – Sinalização de faixa de 
pedestres 

 

Figura 25 – Exemplo de calçada 
inadequada 

 

Figura 26 – Calçada e ciclovia em 
implantação 

 

Figura 27 – Sinalização de faixa de 
pedestres 

 

5.2.2 Ciclovias 

Conforme definição do Código de Trânsito Brasileiro, uma ciclovia consiste em “pista 

própria destinada à circulação de ciclos, separada fisicamente do tráfego comum”, 
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enquanto a ciclofaixa “é parte da pista de rolamento destinada à circulação exclusiva de 

ciclos, delimitada por sinalização específica”. 

A cidade não possui ciclovias ou qualquer sinalização viária voltada ao uso de bicicleta, 

no entanto a prefeitura possui uma proposta para implantação de ciclovias fazendo a 

ligação de bairros, sendo uma ligando Safra a São Joaquim, e outra ligando Central 

Parque a Ilha da Luz, conforme Figura 28. 

 

Figura 28 - Ciclovias propostas para Cachoeiro de Itapemirim 

Fonte: SEMDURB (janeiro de 2012) 

5.3 Pontos críticos  

Os principais conflitos observados em Cachoeiro de Itapemirim referem-se à circulação 

de carga em área urbana, e consequentes conflitos com o tráfego misto, sendo 

observados alguns pontos de gargalo, como o trevo próximo ao BNH, a Avenida Jones 

dos Santos Neves, e o início da Linha Vermelha, próximo à entrada do bairro Gilson 

Carone.  

Os principais conflitos são também objeto de estudo da etapa de diagnóstico e serão 

devidamente detalhados nos produtos 3.6 (Estudos de Tráfego) e 3.7 (Estudos de 

Transporte), os quais serão apresentados após a conclusão e o processamento das 

pesquisas de campo, em andamento. 
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