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1. Introdução
O presente documento corresponde ao Produto 4.1 – Análise de Demanda da Etapa 4 –
Prognóstico 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.
A avaliação de projetos e políticas de mobilidade utiliza analises de demanda que devem
ser realizadas com base na modelagem das viagens. Ao entender os padrões dos
deslocamentos atuais e as variáveis explicativas dos mesmos é possível estimar a
demanda para diferentes cenários em horizontes futuros para avaliar o desempenho das
alternativas em estudo.
Este relatório apresenta os avanços parciais no desenvolvimento da análise de demanda.
São apresentados insumos de modelagem como o zoneamento de transporte, volumes
de demanda observados para transporte público e privado derivados das contagens de
veículos e passageiros e a amostra de distribuição espacial das viagens derivada da
pesquisa de origem-destino. A seção de modelagem da demanda contém os resultados
de matrizes de viagens de transporte privado e o carregamento de viagens na rede viária
bem como a demanda de viagens de transporte público por bacia e a cobertura
geográfica da rede de linhas de transporte coletivo.
Também são apresentados os conceitos subjacentes à formulação de cenários de
desenvolvimento para a geração de cenários de demanda para os diferentes horizontes
de análise.
Por último são apresentados os conceitos de análise de desempenho institucional que
permitirá realizar uma análise de como o atual padrão de gestão pública da mobilidade
urbana influencia a operação de tráfego e dos sistemas viário e de transporte público
coletivo, levando em conta os aspectos jurisdicionais envolvidos e a possibilidade de
implantação de processos integrados de planejamento e gestão da mobilidade.
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2. Rede de transporte
Um dos principais insumos para a análise de demanda é a rede de transporte pois
determina a oferta para realização das viagens. As viagens de automóvel são
condicionadas pela oferta de vias que interconectam todas as origens e destinos da área
de estudo, com suas respectivas capacidades e funções de velocidade. As viagens de
transporte público são condicionadas pela rede de linhas de transporte coletivo de
passageiros disponíveis, com suas respectivas características de serviço como tarifa,
intervalos, tempo de viagem e cobertura espacial. Neste capítulo são descritas as
principais características desses insumos.

2.1

Rede viária

As características do sistema viário de interesse para a análise de oferta e demanda
estão relacionadas com a classificação funcional das vias e com as características
geométricas que em conjunto condicionam a capacidade e a velocidade do fluxo em
função da saturação. A hierarquia viária, apresentada no relatório dos Estudos
Urbanísticos da Etapa 3 (Produto 3.2), constitui a base para a classificação funcional e a
definição dos atributos de capacidade:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Rodovias; compreendem os trechos rodoviários em área não urbanizada;
Vias arteriais; vias urbanas estruturais de maior capacidade de tráfego, que fazem
a ligação entre os diferentes quadrantes da cidade;
Vias coletoras: vias que coletam e distribuem o tráfego entre bairros da cidade;
Vias locais: vias que distribuem o tráfego internamente ao bairro, destinadas ao
acesso local.
Estradas de terra: estradas não pavimentadas, que em geral fazem a ligação do
distrito sede aos demais distritos.

A Figura 1 apresenta a hierarquia viária, conforme diagnóstico da situação atual.
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Figura 1. Rede viária hierarquizada

Fonte: Elaboração própria LOGIT a partir de dados Geobases

2.2

Rede de transporte público

O Município de Cachoeiro de Itapemirim conta com oferta de transporte público composto
por serviço municipal e intermunicipal. A principal oferta é o serviço municipal, que é
prestado por uma empresa operadora (Flecha Branca). Complementarmente existem
linhas intermunicipais que realizam a interconexão com municípios vizinhos e outras
cidades polo, com a capital Vitória e municípios em outros Estados.
Existem 102 linhas municipais operando em Cachoeiro de Itapemirim, com base no
levantamento realizado no período que constitui o cenário base do presente estudo
(setembro-novembro 2013). O Quadro 1 apresenta a lista das linhas municipais e a
Figura 2 mostra o mapa do conjunto de todos os itinerários.

Quadro 1: Linhas Municipais

Fonte: Elaboração própria LOGIT
ROTA
201/41-A
206/36-A
209/16-A
201/67-A
202/19-A
204/46-B

NOME
Rubem Braga x Alvaro Tavares
Novo Parque x Amaral (Costa e Silva)
Valão (Gilson Carone) x Alto União
Alto Village x Baiminas
Circular Alto Novo Parque x Santa Cecilia
Coramara x Viação Itapemirim via BNH
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ROTA
205/51-A
203/50-A
207/33-A
210/-A
301/42-A
302/17-A
303/10-A
303/11-B
304/49-A
204/46-A
208/20-A
305/25-A
306/43-A
401/44-A
402/29-A
403/13-A
404/47-A
405/45-A
406/32-A
407/39-A
408/15-A
409/52-A
501/56-A
502/57-A
504/54-A
505/21-A
506/12-A
507/35-A
508/14-A
509/37-A
510/24-A
511/26-A
512/38-A
513/40-A
514/7-A
515/1-A
516/18-A
517/8-A
518/6-B
518/5-A
601/2-A
602/4-A
603/34-A
603/34-B
604/9-A
605/3-A
606/55-A
607-A
802-B

NOME
Circular Cobiça
Alto Vila Rica x Timbó
Cachoeiro x Gruta
Conjunto Fé e Raça x Alto União via Rodoviária
Circular Baiminas x Monte Belo
Alto Zumbi x Bela Vista via Embratel
Alto Zumbi x São Luiz Gonzaga (Coronel Borges)
Zumbi x São Luiz Gonzaga (Coronel Borges)
Alto Eucalipto x Nossa Senhora da Penha
Cachoeiro x Tijuca x Lambari
Ilha da Luz x São Geraldo
Nova Brasília (Alto Zumbi) x São Geraldo
Novo Parque x Paraíso
Nossa Senhora Aparecida x Alto Vila Rica
Circular Sumaré via Santa Casa
Vila Rica (Valão) x São Luiz Gonzaga
Rodoviária x Monte Líbano x Fábrica de Cimento
Paraíso x Morro Grande x São Joaquim
Circular Rodoviária
Shangrilá x Morro Grande/Inarcab
Conjunto Residencial IBC x Clube do Bosque (Costa e Silva)
Boa Esperança x Alto Independencia
Gilson Carone x Bela Vista
Gilson Carone x IPA via Rodoviária
Agostinho Simonato (Caiçara) x São Geraldo
Alto Amarelo x São Lucas
Otto Marins x Nossa Senhora da Penha (Parque Laranjeiras)
Conjunto Residencial IBC x Nossa Senhora da Penha via Monte Cristo
Conjunto Residencial IBC via Amarelo x União (São Geraldo)
Conjunto Residencial IBC x Independencia/Liceu
Praça da Bandeira x Conjunto Residencial IBC
Baixo Monte Cristo x Monte Belo via Rodoviária
Alto Monte Cristo x Paraíso via Rodoviária
Coramara x Alto União via Rodoviária
Dr. Luiz Tinoco da Fonseca (BNH) x Coronel Borges via Liceu
Dr. Luiz Tinoco da Fonseca (BNH) x Praça da Bandeira
Alto Coramara (Gilson Carone) x Independencia/Liceu
Dr. Luiz Tinoco da Fonseca (BNH) x Viação Itapemirim via Rodoviária
(União via Rodoviária)
Dr. Luiz Tinoco da Fonseca (BNH) x União via Amarelo (Amarelo)
Dr. Luiz Tinoco da Fonseca (BNH) x União via Rodoviária (Monte Belo)
Ruy Pinto Bandeira x Village da Luz
Ruy Pinto Bandeira x Shangrilá
Nossa Senhora da Penha x Ruy Pinto Bandeira/Vila Rica via Valão e
Gavião
Ruy Pinto Bandeira x Nossa Senhora da Penha via Km 90
Ruy Pinto Bandeira x São Luiz Gonzaga (Coronel Borges)
Ruy Pinto Bandeira x Alto União via Baiminas
Boa Vista (Ruy Pinto Bandeira) x São Geraldo via Rodoviária
Ruy Pinto Bandeira x Rodoviária via Otto Marins
Conjunto Residencial BNH x Viação Itapemirim

Copyright LOGIT, 2013. All rights reserved.

5
ROTA
802-A
802-C
803-B
803-A
803-C
804-A
805-A
805-B
806-A
807/4-A
807/4-B
808-C
808-B
808-A
809-A
812/48-A
812/48-B
813/53-C
813/53-B
813/53-A
814-B
814-A
817/23-B
817/23-A
819-A
821-B
821-A
822-A
824/48-C
824-A
824/48-D
825-A
826-A
829-A
833/47-C
833-B
833-A
838-B
838-A
841-C
841-B
841-A
844-A
845-A
846/22-A
813|818/53-D
813|818/53-E

NOME
São Geraldo x Conjunto Residencial BNH
Village da Luz x São Geraldo x BNH
Conjunto Residencial BNH x São Geraldo
Nova Brasilia x Conjunto Residencial BNH
São Geraldo x Ilha da Luz
Gilson Carone x São Geraldo
Conjunto Residencial BNH x Baiminas (Darwin)
Coronel Borges x Morro Grande
Ruy Pinto Bandeira x Baiminas (Darwin)
Ruy Pinto Bandeira x Shangrilá
Shangrilá x Ilha da Luz
Praça da Bandeira x Ilha da Luz
São Joaquim x Praça da Bandeira via Conjunto Residencial BNH
Village da Luz x São Joaquim
Posto Dantas x Santa Tereza
Rodoviária x Santa Tereza
Santa Tereza x Nossa Senhora da Penha
Grota Fria x Ilha da Luz
Morro Grande x Grota Fria
Vila Rica (Coramara) x Grota Fria
Village da Luz x Conjunto Residencia IBC
Zumbi x Village da Luz
Itabira x São Lucas
Zumbi (Novo Parque) x Itabira
Novo Parque x Morro Grande
Amarelo x Gilson Carone via Valão
Ruy Pinto Bandeira x IPA (São Camilo Campus II)
Ruy Pinto Bandeira x Praça da Bandeira
Alto União x Santa Tereza
Ruy Pinto Bandeira x Monte Belo via Rodoviária
Santa Tereza x Centro
Village da Luz x Morro Grande
Coronel Borges x Morro Grande
Ruy Pinto Bandeira x Viação Itapemirim
Monte Líbano x Rodoviária
São Geraldo x Monte Líbano
Village da Luz x São Geraldo
Praça da Bandeira x Morro Grande
Ruy Pinto Bandeira x Praça da Bandeira
Centro x São Lucas
Nossa Senhora Aparecida x Ilha da Luz
Nossa Senhora Aparecida x São Lucas
União x São Joaquim via Costa e Silva
Gilson Carone x Monte Belo
Dr. Luiz Tinoco da Fonseca (BNH) via Valão x Village da Luz
Gilson Carone x Grota Fria
Grota Fria x Ruy Pinto Bandeira
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Figura 2. Linhas de transporte público municipais. Vista geral

Fonte: Elaboração própria LOGIT

Figura 3. Linhas de transporte público municipais. Região central

Fonte: Elaboração própria LOGIT
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3. Zonas de análise de transporte
A modelagem de demanda utiliza como unidade espacial de análise as chamadas zonas
de transporte. Cada zona de transporte corresponde a uma área geográfica arbitrada em
função de homogeneidade de características espaciais, demográficas e socioeconômicas
relevantes para a geração da demanda. As projeções dessas variáveis demográficas e
socioeconômicas (na prática, distribuição da população, empregos e matrículas)
consistem na estimativa do “comportamento geral” destas dentro da área analisada em
cada horizonte analisado.

3.1

Metodologia

Cada zona de transporte representa uma unidade espacial para análise do padrão de
comportamento das viagens realizadas dentro da área de estudo. Todas as viagens com
origem e destino em uma determinada zona são representados de forma agregada e por
esse motivo cada zona deve apresentar certas características de homogeneidade.
A delimitação das zonas de transporte seguem portanto uma série de critérios de
homogeneidade de ocupação do solo e de acesso físico, bem como de condicionantes de
disponibilidade de informações, listados a seguir:
1.

2.

3.

4.

Divisões administrativas: Setores censitários do último censo do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – realizado em 2010 (Figura 4),
considerando que são as unidades de agregação oficiais para as análises das
informações demográficas. Também foi usado como referência a delimitação
oficial dos bairros (Figura 5) com o objetivo de georreferenciar as pesquisas de
origem e destino, de forma a que cada bairro esteja inscrito dentro de uma
zona (sempre que compatível com a delimitação censitária e demais critérios
abaixo)
Características físicas: Barreiras físicas como acidentes geográficos, rios,
topografia, obstáculos de infraestrutura, etc. deverão ser considerados
preferencialmente como delimitadores de unidades de análise, de forma a que
cada zona possa ser adequadamente representada por um centroide que
constitua um ponto médio factível para as viagens com origem e destino da
respectiva zona.
Condições de acesso ao sistema de transporte: cada zona deve ter
condições de acesso relativamente homogêneas, na média, ao sistema viário
e de transporte público, sendo que todas as zonas requerem um acesso
uniforme para conectá-lo à rede viária principal (Figura 1) e de transporte
público (Figura 2).
Atividades urbanas e uso do solo:
a. Homogeneidade nas características que definem a produção e atração de
viagens
b. Concentrações de população
c. Concentrações de atividades comerciais, laborais e de estudo
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d. Zoneamento e considerações de usos especiais (por exemplo: campus de
universidades, hospitais, conjuntos habitacionais, etc.)

Figura 4. Setores censitários da área de estudo.

Fonte: IBGE
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Figura 5. Delimitação de Bairros da área de estudo.

Fonte: Geobases

Figura 6. Barreiras físicas da área de estudo.

Fonte: Elaboração própria LOGIT
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Com base nos insumos base, as unidades mínimas – neste caso os setores censitários –
são agrupados de forma a atender da forma mais satisfatória possível o conjunto de
critérios descritos acima. Dado que as características de ocupação e os insumos base
apresentam sempre discrepâncias que não permitem atender todos os critérios, a
conformação das zonas deve ser definida de forma a gerar uma divisão territorial
adequada para a modelagem de demanda em função dos objetivos de cada estudo e dos
condicionantes de informações disponíveis.

3.2

Proposta de zoneamento de transporte

O zoneamento desenvolvido para a área de estudo pode ser visualizado na Figura 7
abaixo, onde são apresentadas as zonas da cidade, usadas para realizar a fase de
modelagem. Além disso, as zonas foram agrupadas em macrozonas, utilizadas para a
expansão da amostra, conforme representado na Figura 8.

Figura 7. Zoneamento de transporte da área de estudo.

Fonte: Elaboração própria LOGIT

Copyright LOGIT, 2013. All rights reserved.

11

Figura 8. Macrozoneamento de transporte da área de estudo.

Fonte: Elaboração própria LOGIT
O georreferenciamento da pesquisa de origem-destino utiliza três campos possíveis para
localização das viagens – logradouro, bairro e bairro – dos quais o mais consistente e de
maior confiabilidade para a presente área de estudo são os bairros, dado que é um
elemento de conhecimento universal para os entrevistados e de delimitação geográfica
precisa, à diferença da informação de logradouro que está sujeito maior incerteza em
entrevistas por interceptação. A correspondência aproximada de bairros por zona é
apresentada no Quadro 2.
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Quadro 2: Correspodência de bairros por zona

Fonte: Elaboração própria LOGIT
Zona
1
1
1
2
2
2
3
3
4
5
5
6
7
8
8
9
10
11
11
11
11
12
12
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
15
15
16
16
16
17
17
18
18
19
19
19

Bairros
Alto União
Monte Belo
Álvaro Tavares
Alto Amarelo
Costa e Silva
Nossa Senhora da Glória
Baiminas
Bela Vista
Amaral
Gilberto Machado
Sumaré
Paraíso
São Geraldo
Basiléia
Recanto
Centro
Zumbi
Maria Ortiz
Nova Brasília
Otton Marins
Santo Antônio
Parque das Laranjeiras
São Francisco de Assis
Alto Monte Cristo
Boa Esperança
IBC
Jardim América
Jardim Itapemirim
Monte Cristo
São Lucas
Agostinho Simonato
Caiçara
Coramara
Dr. Gilson Carone
Luis Tinoco Fonseca
Valdir Furt Amorin
Central Parque
Marbrasa
Aeroporto
Boa Vista
Rui Pinto Bandeira
Pte Guadalajara
Vila Rica
Teixeira Leite
Valão
Bom Pastor
Fé e Raça
Rubem Braga
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Zona
19
20
20
21
21
21
21
22
22
22
22
23
23
23
23
23
24
25
25
25
26
26
26
27
28
28
29
30

Bairros
Vilage da Luz
Abelardo Machado
Novo Parque
Aquidaban
Pte De Pedestre Governador Blay
Pte Juscelino Kubstheck
Pte Rosalina N. Depoli
Alto Novo Parque
Nossa Senhora da Penha
Nossa Senhora de Fátima
Santa Cecília
Ferroviários
Ibitiquara
Pte Carin Tanure
Pte de Ferro Demistóteles Baptista
Pte Fernando de Abreu
Guandu
Alto Independência
Independência
Pte João Santos Filho
Coronel Borges
Pte Francisco Athayde
São Luiz Gonzaga
Arariguaba
Nossa Senhora Aparecida
Santa Helena
Campo Leopoldina
Amarelo
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4. Cenários de desenvolvimento
4.1

Planejamento Urbano e Dados Socioeconômicos

O planejamento urbano pode ser considerado um processo evolutivo, de modo que
padrões sociais e práticas de uso do solo utilizadas no passado e no presente possam vir
a ser um aprendizado para ordenar e planejar melhor o futuro. Como uma disciplina
sistêmica, o planejamento precisa considerar o meio biótico, físico e socioeconômico,
discutir e antecipar novos caminhos desse ambiente – natural e construído – pressionado
por rápidas e complexas mudanças.
No planejamento urbano as perspectivas de desenvolvimento social de uma localidade
ou região, devem ser entendidas e projetadas, para que daí possam ser estimados os
parâmetros quantitativos da demanda em infraestruturas e serviços de transportes para
orientar e dimensionar os investimentos públicos e privados futuros.
As demandas de infraestrutura em geral e de transportes, em particular, decorrem
essencialmente de duas grandes vertentes do desenvolvimento social: a demografia e a
economia. Com efeito, tais demandas dependem dos contingentes de população a ser
atendida e de sua renda, que determina, em boa medida, as condições de sua
sobrevivência.
Dessa maneira, as hipóteses referentes aos cenários de evolução demográfica e
econômica, deverão refletir adequações nos padrões de uso do solo, para direcionar
novos vetores de desenvolvimento por meio da implantação de áreas residenciais,
comerciais, de serviços públicos, indústrias e outros, visando a alteração dos padrões de
demanda de transporte, ou mesmo otimizando o uso do solo nas regiões onde se propõe
a implantação ou aprimoramento de corredores de transporte urbano.

4.1.1 Bases para projeção de variáveis socioeconômicas
No presente trabalho, para a obtenção, sistematização e avaliação dos dados
socioeconômicos bem como a projeção de seu potencial de desenvolvimento,
inicialmente foram levantadas informações secundárias disponíveis junto ao IBGE, IJSN,
RAIS e INEP entre outras.
As diretrizes para a projeção, das variáveis demográficas e econômicas capazes de
explicar o comportamento da demanda de transportes obedeceu a critérios para
manutenção de uma coerência lógica entre estas e parâmetros básicos determinados
para o crescimento da economia dentro de um cenário macroeconômico eleito, bem
como com a metodologia de projeção populacional segundo padrões e metodologia
adotados pelo IBGE.
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4.1.2 Recortes geográficos das informações secundárias disponíveis
Existem dois tipos básicos de informações demográficas e socioeconômicas,
investigadas e divulgadas pelo IBGE: informações oriundas do questionário da amostra e
informações oriundas do questionário básico ou do universo. As informações
investigadas no questionário básico abordam as principais características sobre pessoas
e domicílios.
Todas as perguntas do questionário básico também estão contidas no questionário da
amostra, de forma que essas variáveis comuns são investigadas censitariamente, ou
seja, para todos os domicílios e pessoas. Isto permite que os registros dos dois tipos de
questionários formem o conjunto Universo, ou seja, informações básicas para a totalidade
da população recenseada. Entre as informações adicionais do questionário da amostra
se incluem dados sobre trabalho e renda das pessoas.
As informações processadas pelo IBGE são divulgadas em dois níveis mínimos de
desagregação, conforme o questionário de origem de cada uma delas. O menor nível de
desagregação para as informações investigadas exclusivamente no questionário da
amostra é o municipal, sendo possível por intermédio de processamentos avançados dos
Microdados da Amostra a obtenção de informações em nível de área de ponderação. Já
para as informações investigadas no questionário do universo o menor nível de
desagregação para divulgação é o de setor censitário.
Em linhas gerais o tamanho de um Setor Censitário é a área que um censor demora para
realizar as entrevistas inerentes ao Censo no prazo de uma semana. Desta forma a
superfície de um setor censitário está condicionada a densidade demográfica deste,
assim em áreas urbanas, geralmente eles são pequenos, menores que bairros. Em
algumas áreas urbanas de cidades densamente povoadas, são do tamanho de uma
quadra. Em contrapartida em áreas rurais ou de vazios urbanos eles são maiores, no
entanto, geralmente, são sempre menores que bairros.

4.2

Cenários

O desenvolvimento de cenários consiste no ordenamento das percepções sobre o
ambiente, permitindo o desenho de futuros alternativos e definição de estratégias, e
constitui importante ferramenta para auxiliar na tomada das decisões, uma vez que
propicia maior consistência no processo decisório. Trata-se de importante exercício de
planejamento, de modo a possibilitar que o futuro não seja visto apenas como um
horizonte incremental do presente.
A partir de um cenário base, estruturado a partir da consolidação das informações
reunidas na etapa de diagnóstico, as tendências observadas são analisadas,
possibilitando a construção de cenários prospectivos, os quais subsidiam uma visão de
futuro no contexto da evolução do município, considerando não apenas os efeitos diretos,
mas também os efeitos indiretos e induzidos.
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4.2.1 Cenário ano-base 2013
O cenário para o ano-base de 2013 foi construído a partir da compilação de um conjunto
de informações disponíveis acerca das variáveis de população, empregos, matrículas e
renda, conforme destacado anteriormente. Essas informações, disponíveis para
diferentes anos de referência, foram então sistematizadas e projetadas para o ano de
2013, considerado como base para a composição das diferentes hipóteses de cenários
futuros, resultando em um banco de dados georreferenciado cuja unidade de agregação
são as Zonas de Transporte.
As Figuras apresentadas a seguir trazem as informações de população, empregos,
matrículas e renda, para o ano de 2013, por zonas de transporte.
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Figura 9 - Densidade populacional por zona (ano base 2013)
Fonte: Elaboração própria LOGIT
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Figura 10 – Densidade de empregos por zona (ano base 2013)
Fonte: Elaboração própria LOGIT
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Figura 11 - Matrículas por zona (ano base 2013)
Fonte: Elaboração própria LOGIT
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Figura 12 - Renda média por zona (ano base 2013)
Fonte: Elaboração própria LOGIT

Copyright LOGIT, 2013. All rights reserved.

21

4.2.2 Cenários prospectivos
Os cenários prospectivos deverão considerar como anos-horizonte de curto, médio e longo
prazo os anos de 2018, 2023 e 2028, projetados a partir do ano-base 2013. Sua elaboração
é parte de um processo que envolve a participação dos técnicos municipais e tomadores de
decisão, responsáveis por apontar hipóteses de transformações locais e regionais e suas
possíveis repercussões no município.
Como produto final desta etapa tem-se construção de um cenário possível para médio e
longo prazos, considerando-se as tendências observadas, bem como previsões de
investimentos e sua probabilidade de ocorrência e os vetores de expansão urbana
identificados.
As projeções em desenvolvimento tem como foco a análise de fatores estruturantes, bem
como observações acerca das perspectivas econômicas para região e para o Município de
Cachoeiro de Itapemirim.
Compõe a analise os seguintes itens:





Contextualização do papel do Município de Cachoeiro de Itapemirim na dinâmica
econômica do Estado de Espírito Santo e identificação de fatores críticos de
transformação;
Caracterização de atividades com potencial para alterar a dinâmica econômica,
social, demográfica e ambiental do município;
Caracterização do conjunto de projetos estruturantes com potencial para alterar a
dinâmica econômica, social e territorial do município e região;

O cenário de desenvolvimento urbano para os anos meta é denominado Cenário 1, e segue
a tendência histórica de crescimento urbano, considerando as políticas urbanas instituídas e
legislação urbanística, bem como os investimentos recentes e consolidados.
A Figura 13 a seguir ilustra esquematicamente os vetores de expansão considerados e em
estudo.
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Crescimento predominante de
população
(médio e longo prazo)

Crescimento/adensamento
predominante de empregos
(curto e médio prazo)

Adensamento populacional de
área urbanizadas
(curto e médio prazo)

Adensamento populacional de
área urbanizadas
(curto e médio prazo)

Figura 13 - Vetores de expansão considerados nos cenários futuros
Fonte: Elaboração própria Logit
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5. Transporte Privado
Os padrões de deslocamento atuais são estimados expandindo as pesquisas de OrigemDestino (OD) com os volumes de viagens observados. Para as viagens em transporte
privado a distribuição de origens e destinos em transporte privado individual é obtida com
entrevistas a usuários de transporte privado em um conjunto de pontos definidos em função
da divisão da área de estudo em áreas de produção e atração de viagens buscando
minimizar o número de viagens motorizadas internas. Os volumes de transporte individual
provêm de contagens veiculares realizadas nos pontos de OD, fornecendo o número de
viagens que representam o universo completo para expandir a amostra da pesquisa OD
deste modo de transporte.
Neste capítulo apresentam-se os dois insumos principais: volumes de passageiros e a
amostra de distribuição de origens e destinos, a partir dos quais estima-se a demanda de
viagens da situação base. Também é descrita a metodologia de expansão e os resultados
como fruto dessa expansão, nomeadamente a matriz origem-destino (OD). Finalmente são
apresentados os resultados da etapa de alocação de viagens na rede viária estrutural, que
representa os volumes de trafego estimados nas principais vias de conexão da cidade para
a hora pico de demanda.

5.1

Insumos para análise de demanda

5.1.1 Volumes observados
Os volumes observados de veículos são usados como referência dos totais de viagens que
ocorrem nas principais vias de conexão da área de estudo. As viagens de transporte privado
individual são obtidas a partir das contagens volumétricas, onde são contabilizados todos os
veículos que passam em cada ponto de pesquisa, por cada sentido, classificados por tipo de
veículo. Os resultados completos das contagens volumétricas classificadas são
apresentados no relatório dos Estudos de Tráfego da Etapa 3 deste estudo (Produto 3.6).
Nesta seção são apresentados os principais resultados dessas pesquisas.
Os maiores volumes de automóveis nas pontes no período da manhã são observados no
ponto 17 e no binário de pontes que compõe o ponto 9, conforme a Figura 14. Este conjunto
de pontes forma um screenline que permite medir o volume total de viagens que cruzam o
rio. É possível, também, aferir o fluxo de viagens atraídas pelo centro, uma vez que os
pontos 7, 15, 16 e 21, juntamente com os pontos de contagem nas pontes, formam o
perímetro do centro, registrando os volumes nas principais vias de acesso a este.
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Figura 14. Mapa de volumes de demanda de transporte privado nas pontes

Fonte: Elaboração própria LOGIT

Figura 15: Mapa de volumes de demanda de transporte privado em pontos importantes
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A Figura 15 mostra os demais pontos de contagem que registraram altos volumes de tráfego
no período da manhã, com destaque para o ponto 14, na Av. Jones dos Santos Neves,
principal via de acesso ao centro para quem vem da região oeste da cidade.
A Figura 16 apresenta o perfil horário dos pontos 14, 15 e 21. Percebe-se que o volume que
vem em direção ao centro pelo ponto 14 se divide entre os pontos 15 e 21 para acessar o
centro.

Volume horário: Pontos 14, 15 e 21
2000
1800
1600

Veículos

1400
1200
1000
800
600
400
200
6h0
6h30
7h0
7h30
8h0
8h30
9h0
9h30
10h0
10h30
11h0
11h30
12h0
12h30
13h0
13h30
14h0
14h30
15h0
15h30
16h0
16h30
17h0
17h30
18h0
18h30
19h0
19h30
20h0
20h30
21h0

0

Ponto 14, Sentido B-C
Ponto 21, Sentido B-C

Ponto 15, Sentido B-C

Figura 16: Perfil horário de demanda de transporte privado dos pontos 14, 15 e 21

5.1.2 Amostra da distribuição espacial das viagens
As pesquisas origem-destino (OD) oferecem uma amostra do padrão de deslocamentos das
viagens realizadas na área de estudo. O conjunto de entrevistas realizadas em pontos
chave da rede viária constitui uma amostra da distribuição espacial das viagens de
automóvel. Esses dados são utilizados mais adiante como amostra para ser expandida
pelos volumes observados e obter a matriz origem-destino da situação base. Nesta seção
são apresentados os principais resultados do processamento dessas pesquisas antes da
expansão, e portanto não representam a demanda de viagens senão o insumo a partir do
qual a matriz de viagens é gerada. Os resultados completos das pesquisas OD são
apresentados no Estudos de Transporte (Produto 3.7) da Etapa 3 deste estudo. Nesta seção
são apresentados os principais resultados dessas pesquisas que constituem os insumos
para a obtenção da matriz origem-destino de viagens observados para a situação atual.
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A amostra total de viagens de transporte privado individual com origem e com destino em
cada zona é apresentada na Tabela 1. Esses totais estão representados graficamente no
mapa da Figura 17.

Zona

Origens

Destinos

1

28

48

2

7

3

3

28

18

4

12

18

5

280

194

6

57

49

7

23

12

8

79

70

9

199

393

10

21

16

11

178

113

12

40

65

13

218

103

14

149

149

15

11

10

16

98

68

17

95

101

18

19

13

19

16

19

20

34

29

21

54

61

22

35

49

23

50

133

24

40

97

25

118

110

26

90

83

27

4

6

28

12

8

29

12

46

30

64

39

Externas

303

251

Total

2374

2374

Tabela 1. Total de viagens de transporte privado com origem e destino por zona na amostra da
pesquisa O-D.

Fonte: Elaboração própria LOGIT
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Figura 17: Total de viagens de transporte privado com origem e destino por zona na amostra
da pesquisa O-D.

Fonte: Elaboração própria LOGIT

5.2

Expansão da pesquisa - matriz de viagens

A representatividade estatística de cada entrevista da amostra obtida na pesquisa OD é
representada por um fator de expansão de forma que a soma das viagens da amostra
expandida que passa por um ponto de contagem totalize o volume observado. A expansão
direta de uma amostra aleatória (neste caso, a amostra da pesquisa OD) por um total (neste
caso, os volumes de viagens observados), obedece a seguinte formula:

Onde:
FEp é o fator de expansão das viagens pesquisadas no ponto-sentido p
Vp é o número total de viagens observadas no ponto-sentido p
vp é a amostra, isto é, o número de entrevistas do ponto-sentido p
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O fator de expansão é calculado para um período típico, normalmente o pico de demanda,
seja de uma ou mais horas, onde o há padrão claro de deslocamentos. No entanto, ao
expandir a amostra levantada em cada ponto utilizando exclusivamente o volume observado
nesse ponto pode ocorrer dupla contagem das viagens, isto é, expandir unicamente com o
volume de um determinado ponto uma viagem que passa por outro ponto de contagem.
Dessa forma, ocorreria uma superestimação da demanda devido a que o total de viagens
expandidas de um ponto seria crescido da amostra expandida das viagens levantadas em
outros pontos. Para lidar com esse fenômeno é preciso estabelecer uma condição de
contorno de forma que a soma das viagens de toda a mostra, após a expansão, totalize os
volumes observados em todos os pontos de contagem, o que pode ser satisfeita ajustando o
fator de expansão específicos dessas viagens (que passam por mais de um ponto). Outra
formulação alternativa é estimando os fatores de expansão de cada par origem-destino de
forma a atender a condição de contorno como postulado a seguir:

∑

para todos os pares ij que passam pelo ponto p

Onde:
é amostra das viagens do par OD da zona i para a zona j que passam pelo
ponto-sentido p
é o fator de expansão das viagens do par OD da zona i para a zona j
é o número total de viagens observadas no ponto-sentido p

Cada entrevista da pesquisa OD constitui uma viagem com um origem e um destino, e esse
deslocamento é chamado de “par origem-destino”. A expansão gera como resultado a matriz
de viagens observada para o período de análise. A matriz origem-destino é a forma
representar os totais para cada par origem-destino. A matriz de viagens resultante é
apresentada na matriz da Tabela 2. A Figura 18 ilustra o total de viagens com origem e
destino em cada macrozona. Os pares OD com maior número de viagens são as ligações
mais importantes, como pode ser observado no mapa de linhas de desejo (Figura 19).
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Tabela 2: Matriz origem-destino de transporte privado.
Macrozona
1
2
3
4
5
101 102 103
Origem/Destino

104

1

0

2183

903

715

931

92

145

66

113

2

676

0

63

179

689

44

15

0

115

3

1191

416

0

600

850

24

93

12

78

4

877

420

422

0

942

5

31

38

69

5

516

936

1031 1184

0

20

96

19

0

101

32

22

43

0

22

0

0

0

0

102

130

112

40

22

46

0

0

5

0

103

32

27

13

24

60

5

10

0

24

104

69

134

76

57

0

15

0

19

0

Fonte: Elaboração própria LOGIT

Figura 18. Mapa com totais de origem e destino de transporte privado por macrozona

Fonte: Elaboração própria LOGIT
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Figura 19. Linhas de desejo dos principais pares O-D de transporte privado.

Fonte: Elaboração própria LOGIT

5.3

Alocação de viagens

A partir da matriz OD observada para transporte individual calcula-se os totais de viagens
produzidas e atraídas em cada zona, que representam a demanda agregada para o ano
base. Esses vetores de viagens produzidas e atraídas conformam as variáveis dependentes
a ser explicadas por informações demográficas e socioeconômicas (variáveis
independentes) nos Modelos de Geração, tipicamente regressões lineares onde a unidade
de agregação geográfica são as zonas de transporte.
A seguinte etapa consiste em estimar Modelos de Distribuição, que permite reproduzir os
padrões de distribuição espacial entre origens e destinos, onde pode ser usado o método
Fratar ou um modelo gravitacional, usando as características da rede viária como tempos de
viagem entre zonas como variáveis explicativas. O resultado deste processo são matrizes
de viagens que reproduzem os deslocamentos para o ano base a partir das variáveis
explicativas observadas.
A validação dos modelos de demanda consiste na alocação destas matrizes à rede de
transportes. Os modelos de alocação de tráfego estimam os fluxos nos diversos links da
rede de transporte com base nas matrizes de viagens por modo para cada par OrigemDestino considerado. Os fluxos de viagens são alocados em caminhos de menor
impedância entre pares de zonas. A impedância é definida em termos das características
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viárias, como por exemplo tempos de viagem, custos, e capacidade, e do nível de serviço
oferecido entre cada par Origem-Destino.
Esta metodologia permite, portanto, gerar cenários de desenvolvimento da cidade, projetar
variáveis demográficas e socioeconômicas que reflitam as premissas desses cenários e
estimar a demanda de viagens resultante. Esses resultados serão a base das análises e
darão os insumos para a avaliação de alternativas de projetos e políticas de mobilidade.
Para o processo de alocação das viagens de veículos leves foi utilizado o método de
Alocação por Equilíbrio Estocástico, que considera o fato de que os motoristas têm
diferentes percepções dos custos associados às diferentes rotas entre cada par OD.
Portanto, os valores de tempo de cada link, supostamente não constantes, são tratados
como variáveis dependentes do volume de tráfego na via (congestionamento) segundo sua
capacidade. Este modelo incorpora os impactos das variações de fluxo sobre as velocidades
para se aproximar de uma situação de tráfego real.
Para o Plano de Mobilidade, a alocação é uma ferramenta de análise estratégica, por isso
foi montada uma rede estrutural, com as vias principais e sem detalhes de vias locais.

Figura 20. Rede viária simplificada

Fonte: Elaboração própria LOGIT
A alocação da matriz de viagens da hora mais carregada do período pico da manhã,
apresentada no Item 5.2 resultou no carregamento a seguir, que indica, relativamente, o
volume que trafega nas principais vias da cidade.
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Figura 21. Carregamento de viagens de transporte privado na rede viária para a hora pico.

Fonte: Elaboração própria LOGIT
Observa-se no mapa de carregamento, um alto volume de veículos que se desloca entre o a
região oeste da cidade para o centro pela Av. Jones dos Santos. O fluxo das regiões sul e
leste para o centro são relevantes. A região central é a de maior fluxo na cidade, como
apresentados nas figuras a seguir.
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Figura 22. Rede viária simplificada na região central.

Figura 23. Carregamento de viagens de transporte privado na rede viária para a hora pico na
região central.

Fonte: Elaboração própria LOGIT
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Observa-se que os volumes calculados no centro são bem altos, principalmente na Av. Beira
Rio e Rua 25 de Março. As avenidas Aristides Campos e Jones dos Santos Neves também
apresentam alto fluxo pois compõem a principal ligação entre a região oeste e o centro da
cidade

Figura 24. Carregamento de viagens de transporte privado na rede viária para a hora pico.

Fonte: Elaboração própria LOGIT
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6. Transporte Público

O transporte coletivo é o principal meio de deslocamento que permite a qualquer habitante
ter acesso à cidade para realizar suas atividades como trabalhar, estudar, fazer compras ou
apenas lazer, e é definido pela Constituição Federal como um serviço público essencial. De
fato, na maior parte das cidades é o principal meio de transporte, com maior participação
modal que o automóvel e deslocamentos a pé ou de bicicleta.
Dentre os principais objetivos da PNDU - Política Nacional de Desenvolvimento Urbano –
estão o acesso democrático à cidade, a universalização do acesso ao transporte público e a
acessibilidade universal e, segundo o Caderno de Referência para Elaboração de Plano de
Mobilidade Urbana, acessibilidade significa “a condição do indivíduo se movimentar,
locomover e atingir um destino desejado, ‘dentro de suas capacidades individuais’ ”.
Assim, o sistema de transporte público é o meio que garante à população acesso aos
diversos locais da cidade sem depender de automóvel. A rede de transporte coletivo garante
acesso completo a todas as áreas lindeiras aos trajetos das linhas existentes, condicionado
às vias de circulação para pedestres e a condicionantes como a topografia e a morfologia da
malha viária.

6.1

Demanda observada por ponto de pesquisa

Os padrões de deslocamento atuais são estimados a partir dos volumes de viagens
observados na etapa de levantamento de informações em días típicos para os períodos de
análise. Os volumes de passageiros de transporte público são obtidos a partir da pesquisa
de frequência e ocupação de transporte coletivo, onde, além de contabilizar todos os
veículos de transporte coletivo de forma classificada por tipo, também é registrado o nível de
ocupação, que permite estimar o número de passageiros por veículo e, consequentemente,
o volume total de passageiros. A seguir apresentam-se os principais volumes de
passageiros observados que servem de subsidio para a análise de demanda e nível de
serviço juntamente com as frequências observadas. Os resultados completos da pesquisa
de frequência e ocupação de transporte coletivo são apresentados no Estudos de
Transporte (Produto 3.7) da Etapa 3 deste estudo. Nesta seção são apresentados os
principais resultados dessas pesquisas.
Os pontos 1 e 2 de pesquisa estão localizados ao longo da Av. Gov. Jones dos Santos
Neves e pode-se observar nas Figura 25, Figura 26 e Figura 27 que as viagens de
transporte público originadas à oeste do município se concentram por esta avenida, o que é
mostrado nos volumes do ponto 2.
Já as viagens originadas na margem esquerda do rio acessam o centro pelas pontes, com
volumes nos pontos 3, 6 e 11, não concentrando as viagens em nenhuma via específica.
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Juntamente com os pontos da ponte, os pontos 4, 5, 7, 8, 9 e 10 completam o perímetro do
centro registrando os volumes de entrada e saída de passageiros de/para a área central de
Cachoeiro.

Figura 25. Mapa de volumes de demanda de transporte público dos pontos de pesquisa.

Fonte: Elaboração própria LOGIT

Ocupação horária do Transporte Público: Ponto 1 e 2 BairroCentro
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Figura 26: Perfil horário de demanda de transporte público dos pontos 1 e 2 no sentido bairrocentro

Fonte: Elaboração própria LOGIT
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Ocupação horária do Transporte Público: Ponto 1 e 2 CentroBairro
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Figura 27: Perfil horário de demanda de transporte público dos pontos 1 e 2 no sentido bairrocentro

Fonte: Elaboração própria LOGIT

6.2

Demanda e frequência por bacia

A análise da oferta e demanda de transporte público tem como principal indicador o nível de
serviço, que é obtido a partir da correlação espacial das linhas que servem a cidade com as
bacias atendidas. Tomando como base as pesquisas feitas no âmbito do projeto e o
georreferenciamento das linhas de transporte público coletivo, as linhas foram agrupadas
em bacias, áreas a partir das quais foi possível não só mapear a oferta de modo sistemático,
como também estabelecer um estudo comparativo dos dados levantados.
Abaixo, a Figura 28 e a Figura 29 mostram as bacias de transporte público coletivo em
Cachoeiro de Itapemirim. Destaca-se que a região central não é considerada como uma
bacia pois ela representa a principal área de atração de viagens, principalmente no período
analisado da manhã.
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Figura 28: Visão geral das bacias de Cachoeiro de Itapemirim

Fonte: Elaboração própria LOGIT

Figura 29: Bacias de Cachoeiro de Itapemirim (região central)

Fonte: Elaboração própria LOGIT
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A partir da delimitação das bacias, foi possível utilizar dados da pesquisa de frequência e
ocupação visual do transporte coletivo realizada no município para se obter o volume de
passageiros, a ocupação média e a frequência dos veículos entrando e saindo de cada uma
delas. Para esta análise, foram adotados valores coletados no pico manhã, compreendido
no período de três horas entre 6h30 e 9h29.

Em Cachoeiro de Itapemirim, o serviço de transporte público é provido por dois tipos de
veículos: ônibus convencionais e micro-ônibus. Na Tabela 3 são apresentados os níveis de
serviço de cada bacia: totais e por tipo de veículo.

Tabela 3: nível de serviço dos diferentes tipos de veículo e dados gerais da oferta
ÔNIBUS CONVENCIONAL

MICRO-ÔNIBUS

GERAL

Frequência
média

Ocupação
média

Frequência
média

Ocupação
média

Frequência
média

(veículos/hora)

(pass./veículo)

(veículos/hora)

(pass./veículo)

(veículos/hora)

ENTRADA

69,3

29,0

2,7

6,8

72,0

6.084

SAÍDA

86,0

22,3

4,7

5,1

90,7

5.827

ENTRADA

35,0

11,7

2,3

4,3

37,3

1.260

SAÍDA

33,7

18,5

1,7

7,0

35,3

1.900

ENTRADA

23,3

19,4

1,7

5,4

25,0

1.387

SAÍDA

26,7

16,1

1,0

9,7

27,7

1.314

ENTRADA

19,3

10,8

3,3

5,0

22,7

675

SAÍDA

19,3

25,7

1,7

8,0

21,0

1.530

ENTRADA

33,3

16,6

0,3

3,0

33,7

1.663

SAÍDA

31,3

35,4

0,7

13,0

32,0

3.356

Bacia

Volume
(pass.)

A

B

C

D

E

OBS: as frequências médias foram obtidas a partir da divisão do volume de veículos
medido no horário de pico da manhã (6h30-9h30) pelas três horas que o compõem
Fonte: Elaboração própria LOGIT
Quanto à oferta de transporte público, as bacias com maior frequência no período manhã
são a A (Zumbi, Nova Brasília, Santo Antônio), E (Rui Pinto Bandeira, São Lucas, Gilson
Carone, Boa Esperança) e B (São Geraldo, Costa e Silva, Amarelo, União). Percebe-se que
a oferta de transporte público coletivo é nitidamente maior à margem direita do rio
Itapemirim. Bairros que compõem as bacias C (Coronel Borges, São Luiz Gonzaga, Santa
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Helena) e D (Rubem Braga, Nossa Senhora de Fátima, Novo Parque), na margem oposta à
que contém a região central da cidade – e, portanto, a maior quantidade de empregos – não
possuem a mesma oferta de transporte público.
Quanto à demanda, as bacias A (Zumbi, Nova Brasília, Santo Antônio) e E (Rui Pinto
Bandeira, São Lucas, Gilson Carone, Boa Esperança) são as com maior demanda pelo
transporte público no período analisado: 5.827 e 3.356 passageiros saindo de cada uma
delas em 3 horas. Observa-se que a bacia em que na bacia A (Zumbi, Nova Brasília, Santo
Antônio) predomina o volume de entrada sobre o de saída, apesar de não muito
acentuadamente. Além disso, a bacia cuja proporção de volume de saída pelo de entrada de
passageiros – isto é, cujo padrão de deslocamentos no pico manhã é predominantemente
de esvaziamento – é a E (Rui Pinto Bandeira, São Lucas, Gilson Carone, Boa Esperança),
com mais de duas vezes mais pessoas saindo da bacia do que entrando nela.
Por fim, no que concerne a ocupação média dos veículos, os maiores índices foram
registrados, respectivamente, nos ônibus na saída da bacia A (Zumbi, Nova Brasília, Santo
Antônio) e na entrada das bacias B (São Geraldo, Costa e Silva, Amarelo, União) e E (Rui
Pinto Bandeira, São Lucas, Gilson Carone, Boa Esperança).
As figuras a seguir mostram em detalhes cada bacia com as rotas de ônibus que as
atendem e outras rotas que as atravessam (Figura 30, Figura 31, Figura 32, Figura 33 e
Figura 34).

Figura 30: Bacia A – Zumbi, Nova Brasília, Santo Antônio – e linhas que a atendem

Fonte: Elaboração própria LOGIT
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Figura 31: Bacia B – São Geraldo, Costa e Silva, Amarelo, União - e linhas que a atendem

Fonte: Elaboração própria LOGIT

Figura 32: Bacia C –Coronel Borges, São Luiz Gonzaga, Santa Helena –e linhas que a atendem

Fonte: Elaboração própria LOGIT
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Figura 33: Bacia D – Rubem Braga, Nossa Senhora de Fátima, Novo Parque – e linhas que a
atendem

Fonte: Elaboração própria LOGIT

Figura 34: Bacia E – Rui Pinto Bandeira, São Lucas, Gilson Carone, Boa Esperança – e linhas
que a atendem

Fonte: Elaboração própria LOGIT
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6.3

Cobertura da rede de transporte coletivo

A rede de transporte público do Município de Cachoeiro de Itapemirim é apresentada na
Figura 35 e em detalhes na Figura 36.

Figura 35: Rede de transporte coletivo de Cachoeiro de Itapemirim

Fonte: Elaboração própria LOGIT
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Figura 36: Rede de transporte público no centro de Cachoeiro de Itapemirim

Fonte: Elaboração própria LOGIT

A cobertura espacial desta rede de linhas municipais é mostrada na Figura 37.

Figura 37: Cobertura da rede de transporte coletivo de Cachoeiro de Itapemirim
Fonte: Elaboração própria LOGIT
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A análise de cobertura espacial frente à população estimada dos setores censitários em
2013 (com base no Censo de 2010) resulta nos seguintes indicadores:
— População total da área urbana: 174.231
— População dentro das áreas lindeiras da rede: 122.090
— Cobertura da rede: 70% da população
As áreas não lindeiras à cobertura da rede são identificadas na Figura 38 e na Figura 39.

Figura 38: Áreas não lindeiras à cobertura da rede de transporte coletivo
Fonte: Elaboração própria LOGIT
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Figura 39: Áreas não lindeiras à cobertura da rede de transporte coletivo no centro
Fonte: Elaboração própria LOGIT

Áreas lindeiras à cobertura de transporte público são aquelas compreendidas entre a rota
percorrida pela linha de ônibus e uma certa distância dela em linha reta a partir dela. Esta
distância é calculada com base em dois fatores: ortogonalidade do viário e declividade.
Assim, a distância em linha reta entre o itinerário do ônibus e a borda da área lindeira é de:




100 m em redes viárias não ortogonais e muito acidentadas (o que corresponde, em
média, a uma caminhada máxima de 150 m)
200 m em redes viárias não ortogonais e planas (o que corresponde, em média, a
uma caminhada máxima de 280 m)
300 m em redes viárias ortogonais e planas (o que corresponde, em média, a uma
caminhada máxima de 350 m)

Assim, a área lindeira vai variar entre 100 e 300 metros conforme a configuração viária e
topográfica de cada parte da cidade. As distâncias máximas de caminhada variam, em cada
caso, devido à localização do ponto de ônibus e à irregularidade da rede viária.
Nota-se que as áreas não lindeiras à cobertura da rede se localizam principalmente em
áreas de topografia acidentada, onde distâncias que pareceriam curtas, em linha reta,
acabam se tornando impeditivas para pessoas de mobilidade reduzida devido à declividade
ou ao desenho viário não ortogonal. Além disso, a rede viária nos morros e fundo de vales
de Cachoeiro em geral têm baixa conectividade, o que significa, por exemplo, que tomar um
ônibus numa rua imediatamente paralela (a 100 metros da rua de origem, em linha reta),
pode requerer uma caminhada de 500 metros ou mais. Em alguns casos, essa situação é
abordada por meio de escadas ou vias de pedestres que aumentem a conectividade da
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rede, diminuindo tais distâncias de caminhada. Contudo, quando tais opções não existem,
pode ser mais simples estender a linha de ônibus para que ela chegue às cotas mais altas
do morro.
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7. Análise de desempenho Institucional
7.1

Introdução

Com base no diagnóstico institucional, apresentado no Produto 3.3, é apresentada a seguir
uma análise de como o atual padrão de gestão pública da mobilidade urbana influencia a
operação de tráfego, dos sistemas viário e de transporte público coletivo, levando em conta
os aspectos jurisdicionais envolvidos e a possibilidade de implantação de processos
integrados de planejamento e gestão da mobilidade.
O trabalho objetiva analisar o quadro institucional relativo aos municípios que terão seus
Planos de Mobilidade desenvolvidos à luz de seus aspectos práticos, de modo a viabilizar
sua implantação e garantir que seus potenciais efeitos positivos sejam alcançados. Para tal,
é analisado como os órgãos locais formuladores e/ou executores de políticas públicas de
transporte relacionam-se entre si e com as esferas decisórias existentes, incluindo os
grupos de interesse, verificando em que medida tais relações demandam maiores atenções.
A atividade aqui apresentada inclui uma matriz de avaliação que relaciona a existência e os
graus de consolidação de instituições, programas e iniciativas, verificando pontos deficitários
e avanços já conquistados pelo município, o que orientará a etapa subsequente focada na
proposição de ações para o desenvolvimento institucional.
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7.2

Considerações metodológicas

A compreensão das estruturas sociais, gerenciais e políticas em que ocorrem as políticas
públicas de mobilidade em um município objeto de Plano de Mobilidade demanda o
mapeamento de atores e instituições correlatas, assim como suas relações no contexto de
ações e atividades relevantes para cada etapa do processo das políticas públicas, quais
sejam: Definição de Agenda, Formulação de Políticas, Implementação/Gestão da Política e
Avaliação da Política. Tal contexto é condicionante das propostas a serem desenvolvidas
em qualquer Plano de Mobilidade, uma vez que indica as possibilidades presentes de ação
e os desafios a serem enfrentados para a implantação de novas políticas e intervenções no
município.
Assim, à luz do quadro conceitual do processo das políticas públicas de mobilidade, o
diagnóstico apresentado no Produto 3.3 indicou os atores envolvidos com a mobilidade
urbana no Município de Cachoeiro de Itapemirim:




instituições responsáveis pela gestão pública da mobilidade no município:
•

secretarias e departamentos existentes;

•

recursos materiais e humanos empregados na gestão da mobilidade;

procedimentos, responsabilidades e instrumentos existentes vinculados a cada
instituição envolvida na mobilidade:
•

aplicação de multas de trânsito;

•

concessão / permissão para transporte de passageiros;

•

planejamento da política de transportes e trânsito do município;

•

fiscalização dos serviços de transporte concedidos / permissionados;

•

existência ou iniciativas de consórcios municipais (ou outro instrumento de
articulação interfederativa) para políticas de transporte;



entidades representativas de grupos de usuários e movimentos sociais com foco na
mobilidade urbana;



agentes privados envolvidos na prestação de serviços de mobilidade (operadores de
ônibus, concessionários de terminais, concessionários de rodovias);



conselhos municipais de transporte e trânsito:



instâncias de planejamento e fóruns de discussão e negociação que promovam a
articulação interfederativa,



programas e fontes de recursos existentes (nas esferas municipais, estadual, federal
e de agências bilaterais de fomento) que direcionam recursos para projetos, obras e
implantação de infraestrutura de mobilidade urbana, com caracterização e histórico
dos investimentos realizados.

A partir dos resultados obtidos na fase de diagnóstico, são analisados a seguir cada tema
levantado, quais sejam: serviços públicos de mobilidade urbana, gestão pública da
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mobilidade urbana, estrutura institucional da sociedade civil e democracia participativa,
programas e fontes de recursos, planos e projetos existentes ou em desenvolvimento, e
inserção regional.

7.3

Análise do desempenho institucional

7.3.1 Serviços públicos de mobilidade urbana em Cachoeiro de Itapemirim
Quatro empresas privadas operam o sistema municipal de transporte coletivo por ônibus em
Cachoeiro de Itapemirim, em 65 linhas. A empresa Flecha Branca (Consórcio Cachoeiro
Integrado) é a principal operadora do município, responsável pelas linhas urbanas, e é a
única concessionária de fato, ou seja, somente ela possui contrato de concessão junto ao
município, válido por 15 anos (2000-2015). Os serviços distritais, delegados às outras três
empresas por meio de decretos de permissão que já estão vencidos, estão em situação
irregular. Isso ocorre pois as linhas distritais não foram incluídas na concessão do sistema
urbano, e a atual administração não vê viabilidade para um novo edital somente para essa
linhas.
O município conta com pagamento de passagem por bilhete eletrônico no sistema de
transporte coletivo por ônibus, com o chamado ‘Cartão Melhor’. A implantação do sistema
de bilhetagem eletrônica foi feita no município por meio do Decreto 18.528, de 18/07/2008,
franqueando às empresas concessionárias a opção de organizarem-se em consórcio para
gerir a operação do sistema. O Decreto já previa a possibilidade de integração tarifária
temporal por meio do uso do bilhete eletrônico, viabilizando as alterações recentes
promovidas na operação do sistema municipal, descritas adiante.
Entretando, a implantação foi feita somente pela empresa Flecha Branca, com validadores
em seus ônibus e criação de uma central de controle própria, de modo que é a empresa
quem gerencia o sistema internamente e informa mensalmente à Prefeitura
(especificamente a AGERSA, descrita adiante) sobre os dados mensais de arrecadação e
do número de passageiros transportados. Para o órgão gestor do sistema, cabe
supervisionar e fiscalizar a operação do Sistema de Bilhetagem Eletrônica, mas não há
recursos humanos e tecnológicos para que exista uma rotina de fiscalização além da
verificação regular dos relatórios.
O sistema de transporte coletivo atualmente é baseado em linhas predominantemente
diametrais, e está nos planos da Prefeitura inserir linhas radiais em um processo de
reestruturação operacional em andamento. Foram iniciadas, no começo do mês de agosto
de 2013, as primeiras iniciativas de integração tarifária entre linhas urbanas, na área central
do município, com vistas a reduzir os custos dos usuários que precisam cruzar a cidade.
Não há serviços irregulares por vans ou peruas.
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7.3.2 Gestão pública da mobilidade urbana
Entre os desafios enfrentados pelo município nos temas de transporte urbano está a
incipiente atividade de planejamento da mobilidade urbana na Prefeitura de Cachoeiro de
Itapemirim. Não há uma instituição no Poder Executivo (secretaria, departamento, gerência)
totalmente dedicado ao tema, tampouco há realização regular de pesquisas para definição
de demanda ou verificação de satisfação de usuário. Houve pesquisa conduzida pela
COPPETEC - Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos, da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) para orientar intervenções no sistema viário
da área central em 2008, mas cujas indicações não tiveram prosseguimento.
Existe no município um certo compartilhamento de atribuições relativas à mobilidade
(planejamento, implementação, gestão) entre distintas instâncias municipais, com um tipo de
gestão integrada da mobilidade potencialmente inovador, mas cuja coordenação demandará
fortalecimento. As instituições envolvidas em temas de mobilidade no município são:
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur) / Departamento de Transporte
A Semsur faz cumprir as leis que regulamentam o transporte municipal, e era responsável
pela fiscalização e vistoria do transporte público (ônibus, táxi, transporte escolar, de
funcionários de empresas, de turistas e fretamentos) até a transferência dessas atribuições
à AGERSA, conforme detalhado adiante.
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Semdurb)
A Semdurb é responsável pelo planejamento urbano municipal (revisão e cumprimento do
Plano Diretor Municipal), organização viária e de trânsito da cidade, assim como aprovação
de loteamentos e empreendimentos. Nesse sentido, conta com instrumento específico para
a análise de projetos de grande impacto urbano potencial, inclusive Polos Geradores de
Tráfego: a Lei nº 6.649, de 14 de junho de 2012, que dispõe sobre a obrigatoriedade da
apresentação do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV para concessão de licenças,
autorizações e alvarás aos empreendimentos de impacto, públicos ou privados, de modo a
indicar medidas de mitigação para posterior aprovação. O EIV é exigido, por exemplo, para
comércios e serviços com área construída acima de 1.000,00m², conjuntos residenciais com
mais de 32 unidades, edifício garagem com número de vagas acima de 100, entre outros
usos como indústrias e equipamentos públicos.
Conselho Gestor Permanente Pró-Acessibilidade (COGEPPA)
Criado pelo Decreto 20.008, de 13 de julho de 2009, o COGEPPA tem o objetivo de elaborar
normas, ﬁscalizar e controlar a situação da acessibilidade para as pessoas com deﬁciência
ou com mobilidade reduzida a ediﬁcações, vias públicas, espaços públicos, transportes,
mobiliários e equipamentos urbanos públicos, privados e de usos coletivo. A Comissão,
composta por representantes de todas as secretarias municipais e da Procuradoria do
Município, pode indicar situações de descumprimento às normas legais e acionar as
unidades competentes.

Copyright LOGIT, 2013. All rights reserved.

52
Secretaria Municipal de Defesa Social (Semdef)
Além da função de garantir a segurança pública, a Semdef é responsável por formular,
coordenar e gerenciar ações de trânsito em Cachoeiro de Itapemirim, que já municipalizou
tais políticas: planejamento, projeto e regulamentação do uso das vias que compõem a
malha viária do município, além de monitoramento e organização de tráfego, sinalização,
fiscalização e autuação de trânsito, inclusive análise e gestão dos recursos de notificações
de infração.
Guarda Municipal
Vinculada à Semdef, atua no policiamento preventivo, patrulhamento comunitário e
ordenamento do trânsito local.
Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de
Itapemirim (Agersa) / Diretoria de Transportes e Serviços Delegados / Departamento
de Fiscalização de Transportes:
A Agersa exerce a regulação, o controle e a fiscalização dos serviços delegados,
autorizados e concedidos do município. Órgão da administração indireta do Município de
Cachoeiro de Itapemirim, instituído em forma de autarquia pela Lei nº 4.798/1999 para
cuidar dos serviços de saneamento delegados em 1998 pelo município à Concessionária
Citágua, a Autarquia adquiriu pela Lei nº 5.807/2005 a responsabilidade geral sobre serviços
municipais delegados. Pela Lei nº 6.537/2011, tais serviços foram especificados em:
propaganda e publicidade em espaço público, lixo e resíduos sólidos, iluminação pública e
transporte coletivo. Por ser uma autarquia, a AGERSA tem como recurso o recolhimento de
taxa sobre o serviço regulado, a Taxa de Regulação de Saneamento, e há Projeto de Lei
para criação de uma taxa de regulação do serviço de transporte, a ser pago mensalmente
pelas operadoras para financiar tal atividade na Agência.
Com a Lei nº 6.537/2011, a AGERSA passou a ser responsável pela fiscalização do serviço
de transporte público municipal e pelas vistorias dos veículos que operam o sistema, de
modo a exigir o cumprimento das leis que regulamentam o serviço municipal. Tal atribuição,
anteriormente desempenhada pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SEMSUR,
passou à AGERSA por meio do convênio nº 14/2013, firmado entre a agência e o Município
de Cachoeiro de Itapemirim. A SEMSUR cedeu o corpo técnico especializado do município
para o desempenho da função regulatória do serviço de transporte por parte da AGERSA,
de modo que a atividade sistemática de fiscalização do cumprimento de horários, itinerários,
segurança dos veículos, condições veiculares, quantidade de passageiros transportados,
apuração de denúncias etc. continuou a ser desempenhado pelos Auditores Fiscais de
Transportes do Município, agora na AGERSA.
Gabinete do prefeito
Ao gabinete do prefeito cabem as atividades de definição de tarifas e reajuste tarifário. A
tarifa do transporte urbano hoje é de R$2,25, quando paga em dinheiro, e R$1,95 para
compras antecipadas pelo bilhete eletrônico (desconto de 15,38%), de acordo com o
Decreto 23.514 de 10 de janeiro de 2013, vigente desde 21 de janeiro de 2013. Para o
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transporte distrital, a tarifa é de R$2,25. A definição da tarifa segue Planilha de Cálculo de
Tarifas desenvolvida por estudo contratato pela AGERSA junto ao COOPE/UFRJ (Instituto
Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia) em agosto de 2010.
Não há frequência previamente definida para o reajuste tarifário.
Secretaria Municipal de Gestão Estratégica (Semges):
A Semges é responsável por coordenar o planejamento, a estratégia e a execução integrada
das políticas, programas e ações da administração municipal, promove a identificação de
fontes e as atividades para a captação de recursos para investimento e financiamento de
programas e projetos municipais, articulando parcerias e acompanhando a sua execuçao,
assim como a organização de relatórios de evolução e desenvolvimento para prestação de
contas junto às fontes.
Empresa de Processamento de Dados do Município de Cachoeiro de Itapemirim
(DATACI):
Criada pela Lei Municipal nº 2.710, de 17 de agosto de 1987, sob a forma de empresa
pública de direito privado, a DATACI é uma companhia do governo municipal da cidade de
Cachoeiro de Itapemirim encarregada de prestar serviços de tecnologia da informação e
comunicação a todos os órgãos e entidades que integram a Administração Pública
Municipal, e está desenvolvendo sistema de gestão de frota, devendo ficar pronto até o fim
de 2013, que servirá para acompanhar as mais de 2000 partidas de ônibus diárias da
concessionária de transporte coletivo, automatizando a fiscalização.

Vale destacar, finalmente, que existe em Cachoeiro de Itapemirim a Secretaria Municipal de
Gestão de Transportes (Semtra), mas que nada tem a ver com o tema da mobilidade
urbana. A Semtra é responsável pelo planejamento e organização das atividades
relacionadas à gestão de transportes necessários ao funcionamento da estrutura da
Prefeitura, como manutenção de veículos pesados, máquinas agrícolas, veículos do
patrimônio e insumos.
Na entrevista conduzida com os representantes da Prefeitura, mencionou-se a existência de
uma Comissão de Ações Integradas de Segurança e Trânsito, da Câmara Municipal, como
forum de discussões no Poder Legislativo acerca dos temas de mobilidade em Cachoeiro.
Entretanto, não foram encontradas maiores detalhes sobre as atividades dessa comissão.

7.3.3 Estrutura institucional da sociedade civil e da democracia
participativa
Sociedade civil organizada
A Sociedade Civil está organizada na cidade por meio de diversas associações de
moradores, como as dos bairros Coramara (AMACORAMARA), Aracuí (AMA), Córrego dos
Monos, Parque das Laranjeiras, Cachoeira Alta, Pedra Lisa, Bairro Amarelo (AMOBAN)
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Burarama, Nossa Senhora Aparecida, Vargem Alegre, Independência, Itaoca, Jardim
América, Boa Vista, Vila Rica, Conjunto Residencial Ruy Pinto Bandeira, Alto Moledo, Monte
Líbano, Village da Luz, Recanto Alto e Baixo, União, Ilha da Luz, Marbrasa, Gironda (AMG),
Santo Antonio do Cantagalo e Monteverde. Tais associações são congregadas na
Federação das Associações de Moradores e Movimentos Populares de Cachoeiro de
Itapemirim (FAMMOPOCI), existente desde 1989, que indica representantes para diversos
conselhos municipais. As ações dessas associações têm usualmente foco nas questões de
acesso a serviços de saúde, educação, saneamento básico e assistência social, com
eventuais demandas por transporte coletivo.
Destacam-se no município também foruns empresariais, como Associação Comercial,
Industrial e de Serviços de Cachoeiro de Itapemirim (Acisci), e a Câmara de Dirigentes
Lojistas de Cachoeiro de Itapemirim, cujo foco está no desenvolvimento econômico e
comercial da cidade, assim como na qualificação urbana para aumento da competitividade.
Não foram encontradas evidências de existência de associações de usuários de transporte
coletivo ou outros grupos com demandas específicas para mobilidade urbana.
Democracia participativa
Representantes da população e do poder público são membros em diversos Conselhos
Municipais. Desses, destacam-se para o desenvolvimento da política municipal de
mobilidade:
Conselho do Plano Diretor Municipal do Município:
Criado pela Lei Nº 5.890/2006 (Plano Diretor Municipal), o Conselho Municipal do Plano
Diretor do Município, ligado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano –
SEMDURB, conta com 28 membros titulares e respectivos suplentes: 14 representantes do
Poder Público, indicados diretamente pelo Chefe do Poder Executivo, e 14 representantes
da sociedade civil, eleitos em Conferência Municipal de Desenvolvimento. Os membros são
das seguintes instituições:













1 representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano;
1 representante da Secretaria Municipal de Gestão Estratégica;
1 representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
1 representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico;
1 representante da Secretaria Municipal de Defesa Social;
1 representante da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento;
1 representante da Secretaria Municipal de Cultura;
1 representante da Secretaria Municipal de Trabalho e Habitação;
1 representante da Secretaria Municipal de Obras;
1 representante da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim;
1 representante da Agência Reguladora dos Serviços Delegados de Cachoeiro de
Itapemirim – AGERSA;
1 representante do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do
Espírito Santo- IDAF;
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1 representante do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas –
SEBRAE;
1 representante do Instituto Federal do Espírito Santo – IFES;
1 representante da Federação das Associações dos Movimentos Populares de
Cachoeiro de Itapemirim – FAMOPOCI;
1 representante da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB;
1 representante do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Mármore, Granito
e Calcário – SINDIMARMORE;
1 representante do Sindicato da Indústria da Construção Civil – SINDUSCON;
1 representante do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia –
CREA;
1 representante do Sindicato dos Estabelecimentos de Serviço de Saúde;
1 representante da Associação Comercial e Industrial de Cachoeiro de Itapemirim –
ACISCI;
1 representante da Associação das Micro e Pequenas Empresas e Cachoeiro de
Itapemirim;
1 representante da Associação dos Moradores do Bairro Coronel Borges;
1 representante da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim;
1 representante da Associação dos Deficientes do Espírito Santo – ADESA;
1 representante da Associação dos Contabilistas do Sul do Espírito Santo –
ASCOSUL;
1 representante da Associação dos Consumidores de Energia Elétrica – ACEEL;
1 representante da Centro Tecnológico do Mármore e Granito – CETEMAG.

De acordo com o Art. 38 do PDM, são atribuições do Conselho do Plano Diretor Municipal:














acompanhar a implementação do Plano Diretor, analisando e deliberando sobre
questões relativas à sua aplicação;
analisar, propor e aprovar eventuais alterações da Lei do Plano Diretor antes de
serem submetidas à aprovação da Conferência Municipal de Desenvolvimento;
aprovar e acompanhar a execução de planos e projetos de interesse do
desenvolvimento urbano e rural, inclusive os planos setoriais;
analisar e aprovar projetos de lei de interesse da política urbana e rural, antes de seu
encaminhamento à Câmara Municipal;
acompanhar e fiscalizar o cumprimento dos programas e execução dos projetos
custeados pelo Fundo Municipal de Desenvolvimento;
acompanhar e monitorar a implementação dos instrumentos urbanísticos;
aprovar e acompanhar a implementação das Operações Consorciadas;
zelar pela integração das políticas setoriais;
discutir e encaminhar soluções sobre as omissões e contradições da legislação
urbanística municipal;
solicitar ao Poder Executivo a convocação de audiências públicas;
elaborar e aprovar o regimento interno;
analisar os Estudos de Impacto de Vizinhança quando solicitado;
discutir e aprovar os parâmetros para Empreendimentos Habitacionais de Interesse
Social;
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deliberar sobre as regulamentações decorrentes desta Lei;
apreciar os recursos de Empreendimentos Especiais.

Conselho Municipal de Transportes e Tarifas
O Conselho Municipal de Transportes e Tarifas foi criado pela Lei nº 5.493 de 17 de
novembro de 2003, com 6 membros:







1 representante do Poder Executivo Municipal;
1 representante do Rotary Clube;
1 representante do Lions Clube;
1 representante dos Servidores Públicos Municipais;
1 representante das Empresas de Transporte Coletivo do Município;
1 representante das Associações de Moradores de Cachoeiro de Itapemirim.

O Conselho, originalmente vinculado à então existente Secretaria de Transportes, é hoje
presidido pelo Secretário Municipal de Serviços Urbanos como órgão de aconselhamento do
prefeito municipal na definição das tarifas públicas para os serviços concedidos.
Também faz parte do Conselho a Comissão Municipal para Avaliação Técnica e Definição
de Tarifas Públicas, com a finalidade de análise de planilhas para alteração de tarifas
públicas, em especial para o transporte coletivo e de táxi, com vistas a pareceres técnicos
que subsidiarão e orientarão as deliberações dos Membros Conselheiros do Conselho
Municipal de Transporte e Tarifas. A Comissão é composta por membros representantes
dos seguintes órgãos:








Gabinete do Prefeito;
Procuradoria Geral do Município;
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - Procon Municipal;
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico;
Coordenadoria de Planejamento;
Agência de Desenvolvimento Sustentável do Sul do Estado do Espírito Santo,
Unidade de Trabalho Local - ADESE Cachoeiro;
Agência Municipal de Regulação dos Serviços de Saneamento de Cachoeiro de
Itapemirim - AGERSA.

Compete ao Conselho Municipal de Transporte e Tarifas:




propor, após parecer de Comissão Municipal para Avaliação Técnica e Definição de
Tarifas Públicas, com base em planilhas e requerimentos protocolizados na
Prefeitura, o reajustamento das tarifas de serviços públicos municipais concedidos,
permitidos ou autorizados, especialmente as tarifas dos serviços de transporte
coletivo urbano e de táxis, a ser referendado pelo Chefe do Poder Executivo
Municipal;
avaliar, com base em subsídios da Comissão Municipal para Avaliação Técnica e
Definição de Tarifas Públicas, semestralmente, a qualidade dos serviços públicos
concedidos e prestados à população, remetendo o devido Relatório ao Prefeito
Municipal, para que este adote as providências necessárias;
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emitir parecer final sobre as reclamações dos usuários, relativas ao sistema tarifário
do Município e à prestação dos serviços públicos municipais, em processos
analisados e orientados pela Comissão Municipal para Avaliação Técnica e Definição
de Tarifas Públicas;
emitir parecer, por solicitação do Prefeito Municipal, sobre questões relativas aos
serviços públicos municipais;
sugerir ao Prefeito Municipal, consubstanciado em estudos da Comissão Municipal
para Avaliação Técnica e Definição de Tarifas Públicas, medidas necessárias aos
interesses dos usuários, no sentido de aprimoramento dos serviços públicos
municipais prestados sob a forma de concessão, permissão ou autorização;
apurar, através de Comissão Municipal para Avaliação Técnica e Definição de
Tarifas Públicas, os custos dos serviços públicos municipais para servir de base à
fixação ou reajustamento das tarifas, com critérios justos para as empresas
prestadoras dos serviços e para os usuários;
elaborar e/ou alterar o Regimento Interno do Conselho, submetendo-o ao referendo
do Prefeito Municipal.

Conselho Municipal de Trânsito
O Conselho Municipal de Trânsito (CMTRAN), criado pela Lei 6.261 de 22 de Julho de 2009,
conta com 9 representantes do Poder Público e 9 da sociedade civil organizada:















2 representantes da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito (Semset);
2 representantes da Secretaria Municipal de Planejamento (Semplo);
2 Auditores Fiscais de Transporte, representantes da Secretaria Municipal de
Serviços Urbanos (Semsur);
2 representantes da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos
Delegados (Agersa);
1 representante do Setor de Trânsito do Batalhão da Polícia Militar;
1 representante da Federação das Associações de Moradores e Movimentos
Populares de Cachoeiro de Itapemirim (Fammopoci);
1 representante da Associação Comercial, Industrial e de Comércio de Cachoeiro de
Itapemirim (Acisci);
1 representante dos operadores de Transporte Coletivo;
1 representante da Associação de Taxistas;
1 representante do Lins Clube;
1 representante do Rotary Clube;
1 representante do Sindicato da Indústria da Reparação de Veículos e Acessórios do
Estado do Espírito Santo;
1 representante do Sindicato dos Motoristas de Cachoeiro de Itapemirim;
1 representante do Sest/Senat.

São atribuições do CMTRAN:


controlar, acompanhar e avaliar a política municipal de trânsito, conforme as
diretrizes estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro CTB;
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colaborar na elaboração do Plano Diretor de Trânsito e Circulação do Município,
propondo normas e diretrizes de planejamento, implantação e operação do sistema
viário, dos sistemas de transporte público, individual e coletivo, da circulação de
pessoas e distribuições de bens e de pessoas, nos termos da Lei Orgânica do
Município;
ﬁscalizar e acompanhar a implantação do Plano Diretor de Trânsito e Circulação do
Município;
emitir pareceres sobre as políticas de transportes e circulação no Município;
acompanhar a gestão dos serviços de transporte público municipais, auxiliando na
avaliação de desempenho dos operadores do sistema bem como dos respectivos
contratos de permissão para execução e exploração dos serviços, conforme
determinações da legislação e regulamentação vigente;
acompanhar e ﬁscalizar regularmente a prestação dos serviços de transporte público
coletivo e individual (táxi), em todas as suas modalidades;
convocar representantes e técnicos de órgãos ligados ao sistema viário ou qualquer
órgão da Administração Municipal, quando julgar necessário, para discutir questões
relativas ao transporte, á circulação e ao planejamento urbano, democratizando as
decisões e as informações sobre as políticas públicas;
constituir grupos técnicos ou comissões especiais, temporárias ou permanentes,
quando julgar necessário para o pleno desempenho de suas funções;
elaborar o regimento interno do conselho, estabelecendo as normas para o seu
funcionamento e de suas Comissões;
participar das discussões sobre as políticas tarifárias dos serviços de transporte
público municipais;
convocar uma Conferência Municipal de Trânsito a cada dois anos;
emitir e publicar Resoluções sobre assuntos de sua competência;
gerir e ﬁscalizar a aplicação do Fundo Municipal de Trânsito.

A Lei 6.261 também instituiu o Fundo Municipal de Trânsito (ainda que já houvesse sido
criado pela Lei 4.492 de 27 de janeiro de 1998), gerido pelo CMTRAN, cujas receitas são
compostas por todos os recursos originários de aplicação de multas de trânsito percebidas
pelo Município, provenientes de repasses da União, do Estado do Espírito Santo e da
arrecadação pelo próprio Município.
Tais receitas arrecadadas pelo Fundo Municipal de Trânsito, conforme estabelece a
deliberação nº 33 de 03 de abril de 2002, do CONTRAN, devem ser aplicadas
exclusivamente em projetos de sinalização, engenharia de tráfego, engenharia de campo,
policiamento, ﬁscalização e educação de trânsito. A Lei 6.261 também prevê que seja
depositado, mensalmente, na conta do fundo de âmbito nacional destinado à segurança e
educação de trânsito, o percentual de 5% dos recursos arrecadados com a cobrança das
multas de trânsito.
Programas e fontes de recursos
No levantamento realizado, não foram encontrados programas específicos para novas
fontes de recursos. Entretanto, o Município conta com Fundo Municipal do Trânsito, com o
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objetivo de promover desenvolvimento das ações de controle, operação, fiscalização e
planejamento do trânsito e sistema viário. O Fundo foi criado pela Lei nº 4492/1998 e
alterado pela Lei nº 5.549/2004, e instituído novamente pela 6.261 de 2009, com as fontes
de receitas e destinações descritas no item anterior. A Junta Administrativa de Recurso de
Infração (JARI) foi criada pela Lei nº 4664/1998 (em atendimento à Lei Federal nº 9503/97),
alterada pela Lei nº 5960/2007, com membros de mandato de 2 anos. O montante de
valores previsto para o ano de 2013 é R$ 487.300,00.

Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A (Bandes)
As prefeituras capixabas podem solicitar financiamentos do Banco de Desenvolvimento do
Espírito Santo S/A (Bandes) para modernizar a gestão e ampliar os serviços prestados à
população. O crédito à administração pública inclui recursos para tecnologia da informação,
capacitação de recursos humanos e desenvolvimento de competências, contratação de
serviços técnicos especializados e implantação de projetos estratégicos para a gestão do
município.
Dentre os programas do BANDES, destaca-se o PROINVESTE CAPIXABA, cujo objetivo é
financiar as prefeituras dos municípios capixabas para a realização de investimentos. São
passiveis de financiamento as despesas de capital constantes do Plano Plurianual e da Lei
Orçamentária Anual (LOA) do município, no exercício corrente ou aprovada para o exercício
seguinte, tais como:







obras civis (construção ou ampliação) de equipamentos públicos, pavimentação ou
recuperação de vias, saneamento, drenagem etc., inclusive contratação de projeto
técnico ou executivo de obras;
contrapartida de recursos próprios no âmbito de financiamento de linhas de crédito
com recursos do BNDES, contratado por meio do BANDES;
aquisição de tecnologias de informação novas (software, hardware, infraestrutura
física etc.);
investimentos no âmbito de consórcios intermunicipais;
despesas com elaboração do projeto para captar esse financiamento, sendo limitada
em até 2% sobre o valor do projeto a remuneração de consultoria a ser incluída
como item financiável, assim como o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras)
incidente nesse financiamento.

As condições operacionais têm como limite máximo financiamento de até R$12.000.000,00,
participação de até 100%, carência de até 24 meses, amortização em até 120 meses, a taxa
de juros de 8% (oito por cento) ao ano.
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7.3.4 Planos e projetos existentes ou em desenvolvimento
Plano Diretor Municipal: Lei nº 5.890, de 31 de outubro de 2006
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). Desde o Plano de 1996 já existia
diagnóstico geral dos problemas mais destacados da cidade, com definição de um conjunto
de diretrizes e estratégias de gestão territorial. Entretanto, não houve no período
intervenções urbanas de caráter mais estruturante, o que permitiu à revisão de 2006 a volta
às ideias já gestadas no primeiro Plano à luz do novo marco representado pelo Estatudo da
Cidade, inclusive a diretriz de cumprimento da função social da propriedade.
Macrozoneamento e zoneamento
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. São delimitados apenas os perímetros urbanos da
sede e dos distritos municipais em memoriais descritivos (Anexo I) e mapas (Anexo II). A
regulação do uso e ocupação do solo se dá através do zoneamento urbano (Título IV), e não
há regulação do uso e da ocupação do solo rural, para o qual destina especificamente
apenas as diretrizes de desenvolvimento rural (art. 48). Os mapas constantes da Lei
apresentam informação sobre a área rural somente quando se tratam de áreas de interesse
ambiental, sendo que há estabelecimento de zoneamento específico para tais áreas de
proteção ambiental.
De acordo com os tipos de zona definidos no Plano há definição dos seguintes parâmetros
urbanísticos:
•
•
•
•
•

CA - coeficiente de aproveitamento máximo (não há básico),
TO - taxa de ocupação máxima;
TP - taxa de permeabilidade mínima;
Gabarito;
Afastamentos mínimos frontal, lateral e de fundos.

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. No art. 218 define todos os
coeficientes e parâmetros de uso e ocupação do solo, e no Anexo XI discrimina os valores
adotados para cada zona, de acordo com o uso a ser implementado.
Zonas Especiais de Interesse Social
Não há definição de tipos de ZEIS, nem definição da localização em mapa das ZEIS (Mapa
de Zoneamento Urbanístico), ainda que sejam previstas como instrumento urbanístico.
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Perímetro urbano e parcelamento do solo
O Plano não faz menção específica à expansão de perímetro urbano, sendo que no mapa
de preservação ambiental, onde consta somente a sede municipal, aparece na legenda o
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 (art. 168), e acrescenta que o zoneamento adequado dessas
áreas deverá ser proposto após a aprovação do Conselho Municipal de Desenvolvimento
Urbano (art. 170).
O plano incluiu regras para o parcelamento do solo urbano, inclusive com regras específicas
para parcelamento de interesse social.
Instrumentos previstos de política fundiária
O Plano Diretor Municipal de Cachoeiro de Itapemirim define os seguintes instrumentos
urbanísticos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Zonas Especiais de Interesse Social – Zeis
Concessão do Direito Real de Uso
Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia
Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsória
IPTU Progressivo no Tempo
desapropriação com Pagamento em Títulos da Dívida Pública
Direito de Superfície
Direito de Preempção
Outorga Onerosa do Direito de Construir e Alteração de Uso
Operações Urbanas Consorciadas
Transferência do Direito de Construir
Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança (EIV): Remete-se à elaboração de lei
específica para definição da forma de apresentação, processo de tramitação, prazos
para validade e elaboração do EIV.
Consórcio Imobiliário

Integração das políticas urbanas
Entre as definições, diretrizes e políticas que expressam a abordagem integrada do Plano
Diretor, destaca-se o Art. 5º, onde se explicita que um dos objetivos do Sistema de
Planejamento e Gestão (criado pelo Plano) é promover a integração entre os diversos
programas setoriais (Art. 4º). No art. 28, determina-se que os planos integrantes do
processo de gestão democrática da cidade deverão ser compatíveis entre si e seguir as
políticas de desenvolvimento urbano e rural contidas no PDM, bem como considerar os
planos intermunicipais de cuja elaboração a prefeitura tenha participado. Vale destacar que
s competências do Conselho do Plano Diretor Municipal incluem o zelo pela integração das
políticas setoriais (Art. 38).
Quanto aos programas e instrumentos visando à integração das políticas urbanas, no art.
27, é prevista a possibilidade de firmar convênios ou consórcios com o objetivo de promover
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entendimentos com municípios vizinhos para a formulação de políticas, diretrizes e ações
comuns que abranjam a totalidade ou parte do território municipal, destinadas à superação
de problemas setoriais ou regionais comuns.
Há diretrizes estabelecidas para a política habitacional e para políticas de saneamento
ambiental, ainda que sem um diagnostico da situação para ambas.
Também não há diagnostico da situação na área de meio ambiente, mas as análises
técnicas e comunitárias realizadas na elaboração do PD apontaram os principais problemas
e prioridades dentro deste tema, o que permitiu definição de diretrizes, objetivos e metas
dessa política. Há instrumentos específicos para a sustentabilidade ambiental, como
delimitações de áreas de restrição ambiental, áreas de utilização e conservação dos
recursos naturais, e áreas de preservação permanente. Não foram definida, no entanto,
áreas a serem revitalizadas, áreas a serem recuperadas ambientalmente, unidades de
conservação, zonas de transição entre as áreas a serem preservadas, conservadas e
ocupadas, assim como áreas de recuperação e proteção da Fauna e Flora, nem áreas de
recuperação e proteção de recursos hídricos. Também não é evidenciada a
Compatibilizacao do planejamento territorial com o diagnóstico ambiental.
Política de mobilidade no PDM
Diretrizes
O Plano apresenta diretrizes na área de mobilidade e transporte, inclusão social, tarifas,
ainda que sem existência de diagnóstico da situação. Todavia, as análises técnicas e
comunitárias realizadas na elaboração do PD apontaram os principais problemas e
prioridades dentro deste tema.
Por outro lado, o PDM de Cachoeiro não define diretrizes para a política de mobilidade e
transporte mencionando ênfase direta na inclusão social ou relativa às tarifas, limitando-se a
apresentar diretrizes para intervenção e planejamento do sistema viário e remetendo a lei
especifica que defina os instrumentos que poderão servir a uma política de mobilidade e
transporte no município.
O Parágrafo único do Art. 156 estabelece que: “caberá ao Poder Executivo Municipal,
através da Secretaria Municipal competente, apresentar os projetos relacionados abaixo
para que possam ser aprovados e após, incluídos no PDM (Plano Diretor Municipal), no
prazo de 24 meses, a contar da data da aprovação desta Lei:
•
•
•
•

projeto de fluxo de veículos na área central da cidade;
projeto contemplando uma forma alternativa do transporte coletivo
para o Município;
projeto de ciclovia abrangendo todo o Município.”

Vale destacar que o Plano trata da hierarquização do sistema viário e melhoria do sistema
viário, e no Capítulo X - DO SISTEMA VIÁRIO, define vários objetivos concretos a serem
atingidos mediante intervenções urbanísticas claramente identificadas em diversas partes do
sistema fixo de locomoção urbana, para os quais define metas concretas.
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Instrumentos para ampliação da mobilidade urbana
Quanto aos instrumentos específicos para ampliação da mobilidade, políticas de promoção
de bicicletas e não poluentes, destaca-se o Art 156 da Lei, que menciona a obrigatoriedade
de um projeto de ciclovias para toda a cidade, como um dos elementos do detalhamento do
Plano, e fixa prazo de dois anos para sua apresentação. O mesmo artigo também
estabelece a obrigatoriedade de realização de um projeto contemplando o problema
específico dos fluxos de veículos na área central da cidade e um projeto “contemplando uma
forma alternativa do transporte coletivo para o Município”; ainda que não detalhe maiores
providências sobre esses assuntos. Também não há previsão de utilização de instrumentos
do Estatuto da Cidade para a política de mobilidade em perímetros definidos.
Quanto ao estabelecimento de plano municipal de mobilidade ou de plano viário da cidade,
o Art. 155 define que os planos, programas, normas e projetos referentes ao sistema viário circulação de veículos e de pedestres, observarão as seguintes diretrizes:
•
•
•
•

•
•

a consideração do uso e da ocupação do solo estabelecidos para a região;
a promoção da segurança, do conforto da população e da defesa do meio ambiente;
o estabelecimento de critérios de hierarquização da rede viária básica, priorizando
sua utilização pelo transporte público de passageiros;
a criação de um sistema de comunicação visual, através de sinalização gráfica e
semafórica, de forma a atender às necessidades do sistema viário, levando em
consideração também o interesse turístico;
a consideração da necessidade de se equilibrar a demanda de fluxo populacional;
a previsão de alterações de vias de um PA – Projeto de Alinhamento, utilizando os
recursos necessários para tal fim.

O parágrafo único do Art. 156 estabelece ainda que “caberá ao Poder Executivo Municipal,
através da Secretaria Municipal competente, apresentar os projetos relacionados abaixo
para que possam ser aprovados e após, incluídos no PDM (Plano Diretor Municipal), no
prazo de 24 meses, a contar da data da aprovação da Lei:
•
•
•

Projeto de fluxo de veículos na área central da cidade;
Projeto contemplando uma forma alternativa do transporte coletivo para o Município;
Projeto de ciclovia abrangendo todo o município.”

Vale destacar que não há no PDM a definição de uma política de extensão da rede de
transporte público na expansão urbana.
O Art. 158 coloca que caberá ao Poder Executivo Municipal, através da secretaria municipal
competente, apresentar estudos relativos à proposta de possíveis alterações das
classificações das vias ao CPDM - Conselho do Plano Diretor Municipal, para modificações
e ou adequação do Plano Diretor Municipal
Não há no PDM a instituição de fundo para a política de mobilidade, tampouco definicação
de fontes, destinação obrigatória de receitas, orçamentos, priorizações ou previsões de
investimentos. Por outro lado, está previsto na lei a instituição de um fundo municipal de
desenvolvimento ou Fundo do Plano Diretor Municipal com a finalidade de “apoiar ou
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realizar investimentos destinados a concretizar os objetivos, diretrizes, programas e projetos
urbanísticos e ambientais integrantes ou decorrentes desta lei, em obediência às prioridades
nela estabelecidas” (Art. 20), e o Art 22 define que os recursos do Fundo do Plano Diretor
Municipal deverão ser aplicados na consecução das finalidades previstas neste Plano
Diretor Municipal.
O Fundo do Plano Diretor Municipal de Cachoeiro de Itapemirim – FUNPLADIM, instuído
pela Lei 6.060/2007, que também criou seu Conselho Gestor, é vinculado
ecretaria
Municipal de Planejamento e Orçamento e visa financiar o desenvolvimento urbano do
município. Os recursos financeiros do F PLAD M serão destinados
aplicação,
prioritariamente, em:










planejamento e execução de programas e projetos habitacionais de interesse social
localizados no perímetro do município;
regularização fundiária;
implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
preservação, proteção e recuperação de área de interesse social;
criação e manutenção de uma base de dados que possibilite a geração de
informações e indicadores para o monitoramento, planejamento e gestão municipal;
ordenamento e direcionamento do desenvolvimento urbano e rural;
elaboração e implementação de projetos urbanísticos;
criação de espaço público de lazer e área verde;
execução de medidas mitigadoras definidas nos Estudos de mpacto de izinhança EIV.

Constituem recursos do F PLAD M, além de outras receitas que, no futuro, lhe forem
destinadas por Lei, ou ato administrativo:












recursos pr prios do Município;
contribuições, doações e transferências de pessoas jurídicas de direito público,
privado ou de pessoas físicas;
produtos de operações de crédito celebradas com Organizações acionais e
Internacionais;
rendas de aplicações financeiras de seus pr prios recursos;
receitas decorrentes da cobrança de multas por infração s legislações urbanísticas;
receita proveniente da outorga onerosa de potencial construtivo e dos demais
instrumentos de planejamento previstos no Plano Diretor Municipal;
recursos auferidos para a realização de Medidas Compensat rias na área
urbanística;
recursos provenientes da venda de informações digitais ou anal gicas e taxas de
serviços relativos a materiais gráficos;
recursos auferidos para execução de medidas mitigadoras e ou compensat rias
determinadas pelos Estudos de mpacto de izinhança;
transferências intergovernamentais;
receitas oriundas de programas de regularização fundiária custeadas pelo Fundo;
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contribuição de melhoria decorrente de obras públicas realizadas com base no Plano
Diretor;
recursos auferidos de acordos, contratos, cons rcios e convênios;
receitas provenientes da utilização de bens públicos, tais como: edificações solo,
subsolo e espaço aéreo não afetados por programas habitacionais de interesse
social;
receitas provenientes de concessão urbanística;
recursos auferidos pela concessão da transferência do direito de construir;
receitas oriundas de Operação rbana Consorciada;
outras receitas eventuais.

Vale destacar, finalmente, que o Plano Diretor Municipal de Cachoeiro de Itapemirim não
apresenta definição dos instrumentos e mecanismos de controle social na mobilidade. Por
outro lado, define que a elaboração dos planos e projetos relacionados com o sistema viário
e a mobilidade e transportes deverá passar pelo crivo do Conselho do Plano Diretor
Municipal (Art, 156, 158 e 160).
Gestão e participação democrática
O PDM prevê a existência do Conselho do Plano Diretor Municipal (CPDM), e compete a ele
solicitar ao Poder Executivo a convocação de audiências públicas para discussões sobre os
rumos da política urbana (Art. 38). O Plano institui obrigação de realização de consultas
públicas durante o processo de regularização fundiária, para esclarecimentos e discussão
sobre quais instrumentos de regularização são adequados para alcançar os fins desejados
(art.17), e antes da decisão sobre projeto submetido ao Estudo de Impacto de Vizinhança
(EIV), em casos extraordinários, quando o empreendimento tiver efeitos potencialmente
negativos sobre o entorno (art. 39 e 377).
Há também previsão de participação na formulação, execução e acompanhamento dos
planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano por meio de diversos conselhos
municipais:










Conselho Gestor do Fundo do Plano Diretor Municipal (art. 20 a 22).
Conselho do Plano Diretor Municipal (art. 37 e 38).
Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Ciência e Tecnologia (art. 44).
Conselho Municipal de Assistência Social (art. 73).
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (art. 73).
Conselho Municipal de Segurança (art. 83).
Conselho Municipal de Meio Ambiente (art. 90).
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (art. 123).
Conselho Municipal de Cultura (art. 145).

Entretanto, o PDM não menciona conexões ou mecanismos de articulação entre esses
diversos conselhos, e também não detalha a composição dos diversos conselhos a que faz
referência, restringindo-se a definir de forma genérica a composição unicamente do
Conselho Municipal do Plano Diretor na forma que institui o Art 37: 14 representantes
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titulares e 14 representantes suplentes do Poder Público, indicados diretamente pelo Chefe
do Poder Executivo, e 14 representantes titulares e 14 representantes suplentes da
sociedade civil, eleitos em Conferência Municipal de Desenvolvimento, vedada a
participação de servidores públicos municipais. Nem o Plano Diretor (Lei 5890/2006 e Lei
5914/2006) nem a Lei nº.6045/2007 (que dispõe sobre o CMPD), definem os segmentos da
sociedade com direito a assento no CMPD, sendo que somente o Decreto n° 17.654 detalha
tal composição.
Vale destacar que há definição de outras instâncias de participação, sendo prevista a
convocação de plebiscitos e referendos como formas de participação direta da população na
Política Urbana e Rural do Município (art. 35), a serem realizados com base na legislação
federal pertinente e nos termos da Lei Orgânica Municipal (art. 42).
O Plano institui o Sistema Municipal de Planejamento e Gestão (Capitulo I do Título I da Lei
do PDM, Art. 29), como forma de articulação das ações dos diferentes órgãos municipais,
mas não detalha diretamente os aspectos de funcionamento dos órgãos e estruturas do
sistema de gestão da política urbana e rural municipal. O Art. 23 coloca apenas que serão
considerados, para fins de concretização dos objetivos e ações previstas no PDM, os órgãos
integrantes da estrutura organizacional básica da PMCI.
O Art. 31 define, ainda, que o sistema a que se refere o artigo 29, que institui o Sistema
Municipal de Planejamento, deve atender aos princípios da simplificação, economicidade,
eficácia, clareza, precisão e segurança, evitando-se a duplicação de meios e instrumentos
para fins idênticos, observando-se o seguinte:





adoção de divisão administrativa em distritos ou aquela que a suceder, em caso de
modificação, como unidade territorial básica;
unicidade de cadastro, multi-utilitário, que reunirá informações de natureza
imobiliária, tributária, judicial, patrimonial, ambiental e outras de interesse para a
gestão municipal, inclusive sobre planos, programas e projetos;
oferta de indicadores de qualidade dos serviços públicos, da infraestrutura instalada
e dos demais temas pertinentes a serem anualmente aferidos, publicados no Diário
Oficial do Município e divulgados por outros meios a toda a população, em especial
aos Conselhos Setoriais, às entidades representativas de participação popular e às
instâncias de participação e representação regional.

Monitoramento das ações no território municipal com participação da sociedade
O Plano prevê a institucionalização de Sistema de Informação Municipal que, se for
corretamente gerido e mantido atualizado, poderá configurar instrumento importante para
monitorar o desempenho das políticas públicas municipais. O Art. 29 dispõe que o Poder
Executivo Municipal manterá atualizado, permanentemente, o sistema municipal de
informações sociais, culturais, econômicas, financeiras, patrimoniais, administrativas, físicoterritoriais, inclusive cartográficas e geológicas, ambientais, imobiliárias e outras de
relevante interesse para o município, progressivamente georreferenciadas em meio digital.
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Quanto à participação da sociedade no processo, o Art. 38 coloca que compete ao Conselho
do Plano Diretor Municipal, entre outras atribuições, “acompanhar e monitorar a
implementação dos instrumentos urbanísticos”.
Revisão
O PDM de Cachoeiro de Itapemirim já está em processo de revisão, e a Prefeitura destaca
os seguintes temas de análise em curso:
•
•
•

revisão da hierarquização das vias;
revisão dos mapas;
plano de criação de vias vlternativas.

Outros planos e programas
O município conta com outros planos, em implantação ou em desenvolvimento, para
qualificação da mobilidade urbana municipal. Entre eles, destacam-se:
Sistema viário
•




implantação de novos abrigos padrão de ônibus com alteração de localização de
alguns pontos;
revisão do sistema viário em trechos críticos:
• esquina da rua Delvo Perim com Rua Bernardo Horta (Supermercado
Casagrande);
• início da Linha Vermelha (próximo à entrada do bairro Gilson Carone);
• intervenção no trevo próximo ao BNH e concessionária KIA;
• projeto de Trevo em frente a CEASA.
projeto da “Rodovia do Caramba”, em análise para execução pelo DER-ES.

Acessibilidade
•

•
•

efetiva implantação da Calçada Cidadã:
• Condicionante no Alvará de Construção;
• Reforma de Calçadas;
• Obras Públicas;
• Implantação específica no centro da cidade (em andamento);
plano de utilização de ciclovias (convênio técnico com o Institute for Housing and
Urban Development Studies - Holanda);
coordenação do COGEPPA – Conselho Gestor Permanente Pró Acessibilidade.
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7.3.5 Inserção regional
O município tem em sua malha urbana a ligação das vias interestaduais nos sentidos das
rodovias federais BR 101, BR 482, BR 393 e BR 262. As Vias de ligação intermunicipais são
ES 164 (Vargem Alta), ES 289 (Atílio Vivacqua), ES 488 (Contorno), ES 166 (Castelo) e ES
488 (Frade).
Regiões de Influência das Cidades
Conforme indicado no Produto 3.5 – Estudos Socioeconômicos, o IBGE vem desenvolvendo
estudos para caracterização da rede urbana brasileira e das regiões de influência das
cidades desde a década de 1960, identificando os centros polarizadores da rede urbana,
bem como a dimensão das áreas de influência dos principais polos urbanos no país e a rede
de relações estabelecida, a partir da análise dos fluxos de distribuição de bens e de
serviços.
A última atualização desses estudos, realizada em 2007 e divulgada em 2008 (REGIC 2007)
estabelece uma classificação hierárquica dos centros urbanos do país, delimitando suas
áreas de atuação a regiões de influência, privilegiando-se a função de gestão do território,
tanto no âmbito da gestão pública, avaliada a partir da existência de órgãos do Poder
Executivo e do Judiciário, como no da gestão empresarial, medida pela presença de
diferentes equipamentos e serviços, tais como estabelecimentos de ensino superior,
estabelecimentos de saúde, instituições financeiras, e sedes de empresas cujas decisões
têm poder de afetar direta ou indiretamente um dado espaço. Os níveis de hierarquia urbana
são definidos com base na investigação da intensidade dos fluxos de consumidores em
busca de bens e serviços, dividindo o Brasil em regiões funcionais urbanas, as quais são
delimitadas pelas regiões de influência das cidades brasileiras.
Dentro dessa definição hierárquica, o Município de Cachoeiro de Itapemirim é caracterizado
como Capital Regional de nível C, vinculada diretamente a Vitória, Capital Regional A, a
qual, por sua vez, está diretamente ligada à rede da Metrópole Nacional Rio de Janeiro.
Integram as capitais regionais centros que, como as metrópoles, também se relacionam com
o estrato superior da rede urbana, com capacidade de gestão no nível imediatamente
inferior ao das metrópoles, e área de influência de âmbito regional, sendo referidas como
destino, para um conjunto de atividades, por grande número de municípios. As capitais de
nível C, além da diferenciação de porte, têm padrão de localização regionalizado.
De acordo com as definições do IBGE, Cachoeiro de Itapemirim polariza uma rede de treze
municípios, classificados como centros locais, e um município classificado como centro de
zona, o qual, por sua vez, faz a ligação indireta para um centro local, situação que o coloca
em posição de destaque entre as cidades de seu entorno direto.
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Consórcios intermunicipais
Do ponto de vista da integração regional, o município faz parte de dois Consórcios Públicos1
para cooperação federativa e de um comitê de bacia hidrográfica:

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Pólo Sul Capixaba (CIS-Sul)
O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Pólo Sul Capixaba (CIS-Sul) é formado pelos
municípios de Apiacá, Atílio Vivácqua, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro do Itapemirim,
Castelo, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Muqui, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul,
São José do Calçado e Vargem Alta, que tem os seguintes objetivos:


planejar, adotar e executar programas e medidas em consonância com as Diretrizes
do Sistema Único de Saúde;



realizar ações conjuntas de promoção, prevenção e recuperação da saúde;



integrar pessoa jurídica, se assim for deliberado e convir ao bom desempenho do
Consórcio.

Consórcio Turístico Rota Sul
Cachoeiro inclui o Consórcio Turístico Rota Sul, composto pelos municípios de Castelo,
Mimoso do Sul, Muqui e Vargem Alta, com o objetivo de desenvolver e promover ações em
prol das atividades de turismo na região.

Comitê da Bacia do Rio Itapemirim
A Bacia do Rio Itapemirim compreende 17 municípios do Estado do Espírito Santo (Alegre,
Atílio Vivacqua, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Conceição do Castelo, Ibatiba, Ibitirama,
Irupi, Itapemirim, Iuna, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Muniz Freire, Muqui, Vargem Alta
,Presidente Kennedy e Venda Nova do Imigrante), e o município de Lajinha, em Minas
Gerais, perfazendo um total de aproximadamente 500 mil habitantes e uma área de
drenagem de aproximadamente 6.014 km². Suas mais distantes e importantes nascentes,
encontram-se no Parque Nacional do Caparaó (Espírito Santo) e em Lajinha (Minas Gerais).
O Comitê da Bacia do Rio Itapemirim tem como objetivo promover a mobilização da
sociedade, das categorias de usuários, do poder público e das entidades não
governamentais, propiciando as condições necessárias à ampla participação dos diversos
setores envolvidos no processo de gestão dos recursos hídricos da referida bacia
hidrográfica.

1

Consórcio Público: instrumento de cooperação interfederativa para gestão associada de serviços públicos,
transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços
transferidos, regido pela Lei Federal nº11.107/2005 e regulamentado pelo Decreto 6.017/2007.
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