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1. Introdução
O presente documento corresponde ao Produto 4.3 – Seleção de Alternativas 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.
Este relatório apresenta a seleção de alternativas de solução que foram avaliadas nas
atividades anteriores e apresentadas no relatório de Formulação e Avaliação de
Alternativas (Produto 4.2). As ações selecionadas apresentadas neste documento
formarão parte das propostas do Plano de Mobilidade. O presente documento enfocase na apresentação das conclusões referentes aos aspectos que foram avaliados e
sujeitos a escolha do tipo de solução, principalmente a organização da circulação e
intervenções na rede viária e de transporte. As intervenções físicas e operacionais que
estiveram sujeitas a escolha de alternativas são portanto apresentadas a seguir com o
resultado da seleção de propostas. Aquelas propostas desenvolvidas de forma direta
em função da problemática a resolver, sem um processo de escolha de diferentes
opções de ação, em particular os aspectos institucionais e regulatórios, serão objeto de
descrição completa nos produtos da Etapa 5.
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2. Intervenções físicas

Na Atividade 4.2. Formulação de Alternativas foram propostas opções de solução para
as principais questões identificadas no diagnóstico do sistema de mobilidade. Como
marco geral para o planejamento de transportes da cidade foi proposta uma
classificação funcional e hierarquização da rede viária que funcione como referência
para a organização da circulação e das características físicas e operacionais que cada
via deve cumprir. A partir da análise da demanda e desse marco de planejamento da
rede viária, foram identificadas alternativas de intervenções físicas tanto para a rede de
transporte motorizado como para as áreas de circulação para transporte não
motorizado.
A seguir são apresentadas as alternativas de solução selecionadas para cada proposta
de intervenção, divididas em intervenções da rede viária e para transporte não
motorizado. As propostas apresentadas a seguir, juntamente com as demais ações que
compõem o Plano de Mobilidade, formarão parte da descrição completa do conjunto de
ações propostas nas entregas da Etapa 5, principalmente o Plano de Ação (Produto 5.3)
e o Plano de Circulação (Produto 5.4).

2.1

Rede Viária

Na seção 2.4 do relatório 4.2 de Avaliação de Alternativas, foram apresentadas as
propostas que se concentram na solução dos gargalos existentes e requalificação da
rede viária nas áreas mais consolidadas, de modo a dar aos espaços públicos condições
adequadas à circulação segura. Nesta seção apresenta-se a proposta de um “Programa
de requalificação viária da área central” como primeira etapa em direção ao objetivo de
melhorar as condições gerais de circulação com segurança viária e qualidade urbana
em Cachoeiro de Itapemirim, tomando como critério principal iniciar as intervenções nas
áreas onde há maior concentração de pedestres combinado com maiores volumes de
tráfego.

2.1.1 Programa de requalificação viária da área central
Para que se configure de maneira efetiva, a requalificação da cidade deve se dar início
onde há maior concentração de pedestres: o centro. Portanto, as propostas analisadas
fazem parte de um programa de requalificação da área central e tratam de um
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reordenamento do espaço urbano disponível nas seções viárias dos eixos que
concentram comércio e serviço, incluindo rearranjos da circulação em áreas prioritárias,
buscando o reordenamento de fluxos de pedestres, ciclistas, transporte coletivo e
privado. As áreas selecionadas para intervenção são apresentadas na Figura 1.

Figura 1: Área de intervenção prioritária

Os trechos de via selecionados representam os eixos com alta concentração de
atividade comercial e de serviços, englobando grande parte do denominado centro da
cidade: o binário Beira-Rio/Bernardo Horta-Coronel Francisco de Braga-Capitão
Deslandes, desde a ponte municipal até a ponte da Ilha da Luz.
Essas áreas apresentam calçadas estreitas, que somado ao mobiliário urbano que
funciona como obstáculos para os pedestres, representam condições de circulação
deficientes, em alguns trechos até precárias, justamente nas áreas onde mais são
necessárias para permitir o fluxo de pessoas desde e para os comércios, edifícios de
escritórios, destinos de lazer, saúde e serviços públicos e privados. Parte valiosa das
seções viárias são ocupadas atualmente por estacionamento na via pública, em geral
em ambos lados da rua.
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2.1.1.1

Diretrizes

São propostos portanto alternativas de rearranjo da seção viária, tanto para trechos de
ruas atualmente com uma quanto duas faixas para circulação de tráfego, com a
eliminação ou redução do estacionamento em via pública, rearranjando o espaço
remanescente para uma (ou mais) de outras finalidades: calçada (para circulação de
pedestres, espaço público ou ambos), ciclovia ou estacionamento, mas somente em um
lado da via.
Em todas as alternativas deve garantir-se largura de calçada suficiente,
preferencialmente com a largura mínima de 2,50 metros e com faixa livre de passeio de
pelo menos 1,50 metros, sem redução da capacidade viária para eixos arteriais, de
modo que não prejudique o nível de serviço para os veículos e a manutenção das áreas
de baias de ônibus para embarque e desembarque dos passageiros nos pontos de
ônibus.
A eliminação de vagas de estacionamento na via pública em vários trechos implicará
em redução importante da atual oferta de estacionamento em área com poucas
alternativas (como é o caso em áreas urbanas com malhas ortogonais e sem tantas
restrições geográficas). Por esse motivo é preciso implantar opções de parques ou
edifícios de estacionamento fechados para manter uma capacidade mínima na área
central. Para tanto deverá ser estudado pela Prefeitura a disponibilidade de terrenos
para implantação de tal oferta, seja na forma de concessão de parques de
estacionamento público operados por privados ou pela regulamentação de parques de
natureza privada promovidos pelo poder público para complementar a oferta da via
pública. A implantação de estacionamento rotativo também deverá promover a
rotatividade das vagas em via pública e induzir a mudança de usuários de estadias
longas a escolher lugares fechados, fora da via.

2.1.1.2

Intervenções propostas

Para cada trecho da área de requalificação foi estudado um possível tratamento para
aproveitar a seção viária de modo a atender de maneira satisfatórias os pedestres e os
ciclistas sem prejudicar o fluxo dos veículos e sem a necessidade de desapropriações
de áreas vizinhas às estudadas.
Estes tratamentos são apresentados a seguir de acordo com cada trecho:
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Beira-Rio - Trecho 1
Tratamento: retirar duas faixas de estacionamento da via, colocar ciclovia de um lado
da via (lado do rio) e ampliar a calçada do outro lado da via (ver mais detalhes no item
2.2.1).

Figura 2: Av. Beira-rio - Trecho 1
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Figura 3: Seção da via da Av. Beira-rio - Trecho 1
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Beira-Rio - Trecho 2
Tratamento: retirar 1 faixa de estacionamento da via, implantar ciclovia de um lado da
via (lado do rio) e ampliar a calçada do outro lado da via (ver mais detalhes no item
2.2.1).

Figura 4: Av. Beira-rio - Trecho 2
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Figura 5: Seção da via da Av. Beira-rio - Trecho 2

Copyright LOGIT, 2013. All rights reserved.

9

Beira-Rio - Trecho 3
Tratamento: implantar ciclovia de um lado da via (lado do rio), ampliar a calçada do outro
lado da via (ver mais detalhes no item 2.2.1) e manter a baia para ônibus na área do
ponto.

Figura 6: Av. Beira-rio - Trecho 3
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Figura 7: Seção da via da Av. Beira-rio - Trecho 3
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Beira-Rio - Trecho 4
Tratamento: retirar duas faixas de estacionamento da via, implantar ciclovia de um lado
(do rio) e ampliar a calçada do outro lado (ver mais detalhes no item 2.2.1).

Figura 8: Av. Beira-rio - Trecho 4
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Figura 9: Seção da via da Av. Beira-rio - Trecho 4
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Beira-Rio - Trecho 5
Tratamento: retirar duas faixas de estacionamento, devido ao risco dos motoristas ao
saírem dos carros não terem um caminho seguro para percorrer até o seu destino.

Figura 10: Av. Beira-rio - Trecho 5
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Figura 11: Seção da via da Av. Beira-rio - Trecho 5
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Beira-Rio - Trecho 6
Tratamento: requalificação de calçadas com relocalização e modificação de
equipamentos e mobiliário urbano para melhorar o nível de serviço e segurança para
circulação de pedestres, sem reduzir de forma significativa a capacidade de tráfego.

Figura 12: Av. Beira-rio - Trecho 6
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Figura 13: Seção da via da Av. Beira-rio - Trecho 6
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Beira-Rio - Trecho 7
Tratamento: Retirar uma faixa de estacionamento (do lado do comércio), manter uma
faixa de estacionamento (do lado da praça), ampliar a calçada do lado do comércio e
manter a baia para ônibus na área do ponto.

Figura 14: Av. Beira-rio - Trecho 7
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Figura 15: Seção da via da Av. Beira-rio - Trecho 7

Copyright LOGIT, 2013. All rights reserved.

19

Beira-Rio - Trecho 8
Tratamento: Retirar uma faixa de estacionamento e ampliar a calçada dos dois lados da
rua.

Figura 16: Av. Beira-rio - Trecho 8
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Figura 17: Seção da via da Av. Beira-rio - Trecho 8
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Bernardo Horta - Trecho 1
Tratamento: Retirar uma faixa de estacionamento e ampliar a calçada dos dois lados da
rua.

Figura 18: Rua Bernardo Horta - Trecho 1
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Figura 19: Seção da via da Rua Bernardo Horta - Trecho 1
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Bernardo Horta - Trecho 2
Tratamento: retirar duas faixas de estacionamento, ampliar a calçada de um lado e dar
continuidade à calçada do lado oposto através de faixas pedestres para atravessar a
rua com segurança.

Figura 20: Rua Bernardo Horta – Trecho 2
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Figura 21: Seção da via da Rua Bernardo Horta - Trecho 2
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Bernardo Horta - Trecho 3
Tratamento: retirar uma faixa de estacionamento e ampliar a calçada dos dois lados da
rua.

Figura 22: Rua Bernardo Horta - Trecho 3
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Figura 23: Seção da via da Rua Bernardo Horta - Trecho 3
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Bernardo Horta - Trecho 4
Tratamento: retirar uma faixa de estacionamento, ampliar a calçada dos dois lados e
manter a faixa prioritária de ônibus a direita, com sinalização e fiscalização adequadas.

Figura 24: Rua Bernardo Horta - Trecho 4
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Figura 25: Seção da via da Rua Bernardo Horta - Trecho 4
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Coronel Francisco Braga
Tratamento: retirar uma faixa de estacionamento e ampliar a calçada do lado da antiga
estação.

Figura 26: Rua Coronel Francisco de Braga
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Figura 27: Seção da via da Rua Coronel Francisco de Braga
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Capitão Deslandes
Tratamento: Via sem estacionamento e com largura de calçada adequada,
requalificação de piso da calçada e de equipamento e mobiliário urbano.

Figura 28: Rua Capitão Deslandes
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Figura 29: Seção da via da Rua Capitão Deslandes
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Rua Prof. Quintiliano de Azevedo
Tratamento: transformação em rua exclusiva para pedestres, adotando medidas de
proibição do fluxo de veículos motorizados e bicicletas e adequar o piso e a sinalização
ao tráfego de pedestres.

Figura 30: Rua Prof. Quintiliano de Azevedo: via exclusiva de pedestres
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Figura 31: Seção da Rua Prof. Quilitano de Azevedo
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Bicicletários e requalificação paisagística

Figura 32: Áreas reservadas para bicicletário

Figura 33; Áreas de requalificação paisagística
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2.2

Transporte não motorizado

As ações propostas para o transporte não motorizado concentram-se em duas frentes.
A primeira consiste na criação de um “Programa de adequação de áreas de circulação
para pedestres” que crie as condições para a gradual implantação de melhorias e
ampliações de calçadas em Cachoeiro. Esse programa será descrito nos produtos da
Etapa 5, incluindo as diretrizes de projeto para readequação de calçadas e os critérios
de priorização para seleção de áreas de implantação, começando pelas vias de maior
volume de tráfego e concentração de pedestres, aquelas que requerem maiores
cuidados de segurança viária como vias rápidas e trechos de vias que conformem
centralidades de bairros e eixos de interconexão para pedestres. As primeiras ações
deste programa estarão contempladas dentro do marco do “Programa de requalificação
da área central” descrito anteriormente.
A segunda frente consiste na implantação de uma rede cicloviária, cujos resultados da
atividade de seleção de alternativas estão descritos a seguir, que servirá de base para
a descrição completa dessa proposta nos produtos da Etapa 5.

2.2.1 Rede Cicloviária

A uma rede cicloviária para Cachoeiro de Itapemirim tem como principal entrave as
restrições da caixa viária na área urbana consolidada, bem como características do
relevo, que resultam em rotas com grandes aclives, e rede viária, que impedem muitas
vezes que haja uma conectividade.
No entanto, conforme mencionado na etapa de diagnóstico, tais características não
constituem necessariamente impedimento ao uso da bicicleta, e não se deve ignorar o
fato de que as bicicletas são utilizadas em Cachoeiro de Itapemirim como meio de
transporte e têm papel importante que precisa ser estimulado.
Assim, embora a possibilidade de realizar intervenções mais profundas seja reduzida,
uma vez que a adequação do viário para atender adequadamente os diferentes modos
de transporte demanda desapropriações e obras de grande monta, foram definidos
eixos que podem ter sua infraestrutura adaptada ao transporte cicloviário em diferentes
horizontes.
O conjunto de rotas cicloviárias de média distância que indicam um desenho preferencial
ao ciclista foi estruturado como rede básica, e tem como objetivo indicar eixos
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preferenciais para investimento no transporte não motorizado.Também são propostas
áreas para implantação de infraestrutura de estacionamento de bicicletas, que podem
ser paraciclos ou bicicletários.
Observa-se que, dadas as restrições do viário existente, a solução poderá vir de
espaços compartilhados entre bicicletas e pedestres, o que é viabilizado por ações
educativas e de melhoria da sinalização, exigindo por parte do poder público um
envolvimento ativo para a consolidação do uso da bicicleta.
Conforme o uso da bicicleta se intensifique, novas soluções poderão ser elaboradas,
sendo a rede proposta um primeiro passo em direção à consolidação do transporte não
motorizado e da divisão claras dos espaços voltados a pedestres e ciclistas.
Deve-se destacar que em Cachoeiro de Itapemirim, dada a precariedade dos espaços
voltados ao pedestre, todo o tratamento proposto para a rede cicloviária deve vir
necessariamente acompanhado de uma requalificação do espaço da calçada.
As Figuras a seguir apresentam a rede estrutural básica proposta para Cachoeiro de
Itapemirim, constituída por ciclovias (vias uni ou bidirecionais, segregadas do tráfego
geral), ciclofaixas (faixas sinalizadas por pinturas e separadores, não segregadas e
unidirecionais) ou ciclo rotas (vias com sinalização específica para rotas de bicicletas,
porém sem separação delimitada do tráfego geral).
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Figura 34 – Rede estrutural básica proposta para transporte cicloviário
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Figura 35 - Rede estrutural básica proposta para transporte cicloviário (detalhe)

A Tabela a seguir apresenta os eixos viários que compõem a rede estrutural básica
proposta, conforme etapa de execução.
Tabela 1 - Eixos da rede estrutural básica

Fase
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3

Solução TNM
Ciclovia bidirecional
Ciclovia bidirecional
Ciclovia bidirecional
Ciclovia bidirecional
Ciclovia bidirecional
Ciclofaixa
unidirecional
Ciclofaixa
unidirecional
Ciclofaixa
unidirecional
Ciclofaixa
unidirecional
Ciclorrota
Ciclorrota
Ciclorrota
Ciclorrota
Ciclovia bidirecional
Ciclovia bidirecional
Ciclovia bidirecional
Ciclovia bidirecional
Ciclofaixa
unidirecional
Ciclorrota
Ciclorrota

Vias
Linha Vermelha (Av. José Felix Cheim)
Av. Beira Rio
Av Mauro Miranda Madureira
Av. Jones dos Santos Neves
Ponte Fernando de Abreu
Av. Jones dos Santos Neves
Linha Vermelha (Av. José Felix Cheim)
BR 482 (trecho urbano)
Av. Samuel Levy/ Av. Pinheiro Junior
Av. Samuel Levy/ Av. Carlos Lindemberg
Ponte de pedestres Gov Blay
Ponte Guadalajara
Ponte Rosalina Depoli
Av Aristides Campos/ Av. Francisco Lacerda Aguiar
Av. Francisco Mardegan
Rod. Ricardo Barbieri
Av. Fioravante Cypriano
Av. Francisco Lacerda Aguiar
Av. Coronel Borges
Av. Carlos Lindemberg
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Fase

Solução TNM

3

Ciclorrota

3
3

Ciclorrota
Ciclorrota

Vias
Av. Jerônimo Ribeiro/Rua Costa Pereira/ Cap
Deslandes
Av. Moreira/ Av. Pinheiro Junior
Rua Etelvina Vivacqua

Nota: Fase 1: 2 a 5 anos; Fase 2: 5 a 7 anos; Fase 3: 7 a 10 anos

É importante destacar que a rede proposta considera o viário existente e a rede
estrutural proposta para o tráfego geral, sendo que o plano de circulação trará diretrizes
para novos parcelamentos, as quais deverão indicar as dimensões mínimas para as
seções viárias, conforme hierarquia.
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3. Intervenções operacionais
Da mesma forma que para as intervenções físicas, o relatório da Atividade 4.2.
Formulação de Alternativas apresenta a identificação de necessidades de ordem
operacional tais como deficiências de cobertura da rede de transporte público,
organização e gestão da oferta de estacionamento, sistemas de tecnologia para controle
operacional da rede de transporte coletivo e de controle de trafego.
A seguir são apresentadas as alternativas de solução selecionadas para cada proposta
de intervenção, divididas em intervenções na rede de transporte coletivo, na política de
estacionamento e nos sistemas de tecnologia para controle e monitoramento. As
propostas apresentadas a seguir, juntamente com as demais ações que compõem o
Plano de Mobilidade, também formarão parte da descrição completa do conjunto de
ações propostas nas entregas da Etapa 5, principalmente o Plano de Ação (Produto 5.3)
e o Plano de Circulação (Produto 5.4).

3.1

Cobertura do sistema de transporte público coletivo

Para realizar uma adequada análise da cobertura do sistema de transporte público é
necessário ponderar, simultaneamente, a demanda de cada bacia da cidade e a oferta
existente de transporte.
Este diagnóstico das condições existentes de oferta e acesso ao sistema é parte
essencial do processo de melhoria do sistema de transporte público de um município,
que passa também pela compreensão das dinâmicas da cidade, para propor alterações
que venham suprir as necessidades da população. O crescimento populacional, a
ocupação (regular ou irregular) de novas áreas e o desenvolvimento de polos de
emprego são fatores responsáveis pelas mudanças percebidas nos padrões de
deslocamento que ocorrem com o tempo. Por isso é necessário rever periodicamente a
necessidade de readequar o sistema de transporte público às necessidades de seus
usuários.
A análise da área de cobertura do sistema de transporte público foi apresentada
preliminarmente no Relatório 4.1 Análise da Demanda, com a conclusão de que havia
diversas áreas da cidade fora dela, conforme a Figura 36 reapresentada a seguir.

Copyright LOGIT, 2013. All rights reserved.

42

Figura 36: Áreas não lindeiras às áreas de cobertura da rede de transporte coletivo
Fonte: Elaboração própria LOGIT

Nesta análise refinada são identificadas como áreas prioritárias aquelas com as maiores
demandas desatendidas, algumas das quais têm pouca cobertura por serem
topograficamente desafiadoras. Estas foram classificadas no mapa como tendo
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“declividade acentuada”. Isto significa que a frota existente de ônibus convencionais do
município não é adequada para o acesso a tais áreas devido à elevada inclinação do
viário de acesso. Será necessário incluir micro-ônibus à frota para estender a cobertura
do sistema e superar os desafios topográficos.
Outras áreas prioritárias foram classificadas como “microacessibilidade”: são os casos
em que a dificuldade de acesso é devida à configuração viária não ortogonal e pouco
permeável. São quarteirões muito grandes ou irregulares, sem passagem para
pedestres, forçando-os a dar grandes voltas para alcançar o ponto de ônibus, ainda que
a distância aparente ser curta.
Pode acontecer, ainda, de as duas condições serem concomitantes: a declividade ser
acentuada na mesma área onde o sistema viário é não ortogonal e pouco permeável.
Tendo em mente a topografia de Cachoeiro de Itapemirim, é necessário ressaltar que
foram classificadas apenas as áreas prioritárias, e não todas as áreas de declividade
acentuada ou com questões de microacessibilidade, já que estas não se restringem às
áreas não lindeiras ao sistema de transporte público.
A Figura 37 ilustra esta análise refinada da cobertura do sistema de transporte público.
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Figura 37: Áreas prioritárias para a readequação do sistema de transporte público

Para algumas áreas prioritárias foram traçadas propostas de rotas possíveis para as
linhas de ônibus, considerando a topografia e a área que desejava-se cobrir. Estas rotas
constituem ideias para a alteração dos itinerários existentes, seja em uma linha, um
ramal ou mesmo em horários específicos de uma linha existente (por exemplo: criar um
ramal que rode somente às 7h00 e às 17h00), fornecendo ao mesmo uma oportunidade
para aqueles que moram naquele bairro de acessar destinos desejados com mais
conforto.
Estas diretrizes deverão nortear as intervenções no sistema de transporte coletivo a
serem propostas na Etapa 7.
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3.2

Renovação da frota veicular do transporte público coletivo

A prestação de um serviço mais ecológico e com uma melhor imagem será o resultado
de cumprir com a regulamentação em vigor no momento de realizar a renovação da
frota veicular.
Uma questão importante a considerar é que os ônibus são propriedade privada dos
diferentes operadores do transporte. Sem a regulamentação específica que indique as
porcentagens da frota que devem estar de acordo com as regulamentações vigentes,
não é possível obrigar a renovação da mesma. É possível – e é altamente recomendado
- sugerir a troca dos ônibus mais antigos através de um plano definido e por etapas.
A renovação da frota é sempre um processo que deve ser realizado por etapas e a
quantidade de ônibus que forem comprados em cada uma delas dependerá diretamente
da idade dos ônibus a serem substituídos. Não é possível solicitar aos entes privados
que substituam um ônibus de 5 anos, mas podem substituir um veículo de 10 ou 15
anos de idade.
Em relatórios anteriores, foram apresentadas as alternativas tecnológicas disponíveis,
a utilização de ônibus diesel ou de ônibus a gás ou híbridos. Determinou-se que a melhor
opção é a utilização de ônibus diesel conforme a os padrões PROCONVE. Esta
alternativa é mais conveniente porque representa um investimento menor do que os
ônibus híbridos e também os custos de manutenção são muito mais baixos. Estes
combustíveis estão sendo utilizados atualmente na região, então também não haverá
problemas de abastecimento.
Além disso, tais medidas que envolvem o uso de tecnologia verde sempre representam
uma melhoria na percepção do usuário dos operadores de transportes públicos, em que
não só estão melhorando a qualidade do serviço, mas também gerando benefícios
ambientais.
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Figura 1 - Vantagens da renovação por ônibus diesel

O objetivo principal da renovação por ônibus diesel modernos ou com filtros é levar
gradualmente a frota atual de ônibus a cumprir com os padrões PROCONVE que
estiverem vigentes à data (neste momento é o PROCONVE-7 que regulamenta o nível
de emissões dos ônibus).
A tecnologia diesel é altamente provada e conhecida pelos operadores atuais. As novas
tecnologias de refinação de combustível já atingiram um diesel de baixo (S-50 e S-10)
com baixas emissões contaminantes provenientes da combustão.
Esta renovação de frota por ônibus diesel não requer investimentos específicos em
infraestrutura para a cidade (como poderia precisar a instalação de uma estação de
abastecimento de gás natural) nem para os operadores de transporte. Além disso, os
valores de manutenção não mudam em grande medida (as variações são muito
pequenas). Os custos da renovação estão dados pelo custo do ônibus.
A renovação da frota tem um alto impacto no desenvolvimento sustentável da cidade.
Atualmente os operadores afirmam ter 20% de sua frota atualizada, porém o cenário
ideal seria continuar pelo mesmo caminho e, na medida do possível, aumentar essa
porcentagem.
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3.3

ITS para Transporte Público: Sistemas de bilhetagem, controle
e monitoramento

Os sistemas tecnológicos de apoio à operação, monitoramento e bilhetagem do sistema
de transporte público (ITS) podem estar sob completa responsabilidade dos operadores,
do poder público ou com atribuições parciais para ambos os lados.
Atualmente, a bilhetagem e o controle operacional estão totalmente dentro da esfera de
atuação dos operadores, sem responsabilidade da Prefeitura sobre esses
componentes.
O Município atualmente organiza-se no cenário equivalente à alternativa 1. No entanto,
o aumento de tamanho e complexidade da rede torna clara a necessidade de
monitoramento e controle por parte do poder público.
Como indicado em relatórios anteriores, é possível e desejável organizar as três
alternativas propostas como cenários de evolução sequencial da organização do ITS do
município, neste caso, definir uma estratégia de evolução onde o poder público assuma
gradualmente responsabilidades para avançar da Alternativa 1 para a 2.
Tendo em conta a situação atual, o próximo passo é a implementação da Alternativa 2:
o Crescimento do ITS por parte de operador privado acompanhado pela autoridade.
O crescimento, operação e seleção da tecnologia dos sistemas de bilhetagem
eletrônica, gestão de frota, e outros dependem dos investimentos realizados pelos
operadores do transporte público, mas também existe um acompanhamento por parte
da Prefeitura.
Neste caso, a Prefeitura estabelece as bases técnicas e de controle sobre as quais o
sistema em conjunto evoluirá. A autoridade não define que tipo de equipamento ou
fornecedor tecnológico será adquirido para o sistema, entretanto define características
técnicas básicas e requisitos mínimos que este deve cumprir. A autoridade deve ter um
controle mais aprofundado e atualizado sobre o transporte público, já que o mesmo é
um serviço público e, portanto, responsabilidade da autoridade.
Esta alternativa procura aproveitar as tecnologias já existentes na cidade e a experiência
dos operadores para acessar à informação que este gera sem precisar de grandes
investimentos.
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Figura 2 - Situações de ITS

Como exemplo dos dados a serem monitorados pode ser citada a frequência dos
ônibus, a qual é facilmente controlável por meio de um sistema de gestão de frota. Este
sistema pertence e é controlado pelo operador de transporte público, mas isso não o
impede de compartilhar informações com a Prefeitura em tempo real.
A criação de um centro de monitoramento operacional (CMO) é recomendada para esta
alternativa. O CMO não chega a ter as capacidades de um Centro de Controle (CC),
mas permite o monitoramento da operação do transporte público.
O CMO está formado basicamente por Estações de Trabalho (computadores com aceso
a internet) que permitem receber dados em tempo real e relatórios operacionais. O CMO
permite visualizar o estado do sistema, mas não permite modificá-lo, em que fica claro
que nenhuma das operações será modificada. Unicamente será possível o acesso para
consultá-la. O CMO permite observar incidentes em tempo real, mas não consegue
concertá-lo (é possível entrar em contato com o operador após saber da existência do
inconveniente para que seja solucionado, bem como notificar que a frequência não está
sendo cumprida).
Conhecendo os problemas específicos, a autoridade pode notificar a população dos
mesmos e tomar as providências correspondentes. Além disso, será possível contar
com um acompanhamento permanente das operações realizadas pelo setor privado.
Este sistema deve ser realizado com gradualidade, em que a autoridade deve ficar
paulatinamente mais próxima do monitoramento global. O primeiro passo consiste em
poder verificar se um ônibus desvia sua rota e só depois são gerados os controles mais
profundos.
Em Cachoeiro de Itapemirim para, que um CMO tenha sentido, é importante elaborar
as bases técnicas do sistema de bilhetagem eletrônica, controle e gestão de frota e
informação ao usuário para as linhas de ônibus que ainda não contam com tais
tecnologias. Embora atualmente a maioria das linhas municipais sejam operadas pela
Flecha Branca ou suas subsidiárias, não pode ser omitido que em um futuro muito
próximo essa tendência mude e sejam incorporados mais operadores no sistema.
As bases do sistema de bilhetagem eletrônica estarão dadas inicialmente pela
tecnologia existente e compartilhada por todos os operadores membros do CCI.
Para esta alternativa devem ser definidas as variáveis de saídas dos sistemas de gestão
de frota que devem ser compartilhadas com a autoridade. Para o desenvolvimento e
implementação do CMO é importante aproveitar as capacidades do DATACI como
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operador de banco de dados e sua ligação com a AGERSA, mas sem perder de vista
que o controle de autoridade sobre as informações geradas e coletadas pertence a
AGERSA.
O mesmo deve ser realizado para os sistemas de informação ao usuário. Há uma
variedade de opções para o compartilhamento de informações em tempo real, como
horários e rotas de ônibus. Não há necessidade de começar com um investimento tão
alto quanto o exigido para a implementação de displays eletrônicos em pontos de
ônibus, hoje é possível criar aplicações que podem ser consultadas através da internet
ou diretamente através de um Smartphone que tenha todas as informações que o
usuário precisa, enfatizando a localização de pontos de parada, quais linhas passam
em cada um e os horários de chegada dos ônibus em tempo real (para tal é preciso o
sistema de controle de frota e um sistema de gestão de operação). A autoridade poderia
concretizar este serviço através da gestão de informação no CMO.

•Definición dos componentes tecnológicos faltantes
(sistema de bilhetagem eletrônica, gestão de frota,
Bases Técnicas informação ao usuário)

CCI

DATACI

CMO

•Instalação do Centro de Monitoramento
Operacional por parte da autoridade

(DATACI)

Figura 3 - Processos a seguir

Dentro da definição das bases técnicas, deverá ser incluída também a definição dos
relatórios a serem elaborados no CMO.
Há algumas questões vitais a considerar quando se realizar a transição para esta nova
fase. Não é possível perder de vista que é de grande importância alcançar acordos com
os operadores nas melhores condições. Atualmente eles controlam tudo sobre ITS no
transporte público e essa mudança pode ser considerada intromissão em seus
negócios. Pode mesmo tornar-se necessário alterar ou atualizar alguma legislação ou
regulamentação para atender às novas exigências do sistema, por isso será
fundamental destacar, como já mencionado, o fato de que o transporte público é um
serviço público e, portanto, responsabilidade da autoridade.
Devem ser aproveitadas as tecnologias que são atualmente utilizadas na cidade,
sempre que sejam coerentes e funcionais com os objetivos e serviços perseguidos, para
diminuir o impacto do investimento necessário. Sempre no espectro das definições
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técnicas que foram feitas, é preciso lembrar que impor às empresas em situação de
gastos excessivos pode produzir efeitos negativos na relação com os operadores, como
mencionado no parágrafo anterior. Cada modificação feita deve considerar a realidade
da cidade e de seus operadores, sendo pensada especificamente para a mesma. É
pouco possível implementar exatamente as mesmas soluções de outras cidades,
apesar de terem sido bem sucedidas, em uma cidade diferente. Devem ser tomadas
como um exemplo e como estudos de caso relevantes, mas cada cidade precisa de uma
solução adequada para si mesma.
Outro ponto a considerar é que o pessoal deve ser qualificado para desempenhar as
funções decorrentes desta transição. A existência de um centro de monitoramento
operacional implica que será necessário contratar ou capacitar o pessoal já existente
para que estes permaneçam como operadores do centro e tenham uma base de
conhecimento técnico que os habilite a utilizar os sistemas e equipamentos do CMO.
A formação do pessoal deve incluir não só os sistemas tecnológicos com que vão
trabalhar no CMO, mas também conceitos operacionais de transporte público. É muito
importante entender o que deve ser monitorado e os problemas com que lidam
diariamente as operadoras.
As questões que devem ser conhecidas são:






ITS (sistemas de tecnologia e informação)
Gestão de Frota
Programação de serviço
Despacho de ônibus
Etc.

Finalmente, deve ter-se em mente que o objetivo final é sempre recuperar para
autoridade a supervisão do transporte público. Apesar de não ser considerado a curto
ou médio prazo conceder a autoridade o controle total sobre o transporte público
(Alternativa 3 do relatório 4.2), devem ser deixados firmemente estabelecidos as bases
e princípios para avançar para essa instância sem problemas.

Etapa
1

Operador
privado

Etapa
2

Operador
privado +
Autoridade

Etapa
3

Figura 4 - Etapas ITS para Transporte Público
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3.4

Estacionamento: política de estacionamento e modalidade e
tecnologia de operação

3.4.1 Elementos
município.

fundamentais

da

política

de

estacionamento

do

Como indicado em relatórios anteriores é importante lembrar que o município deve ter
um certo grau de controle sobre aspectos importantes da política de estacionamento,
tais como:







Definição de diretrizes e objetivos da política de estacionamento (por exemplo:
incentivar o aumento da rotatividade, desincentivar o uso do auto para viagens
pendulares, priorizar modos não motorizados, recuperação do espaço público
e/ou transporte público)
Determinação dos espaços e horários habilitados para o estacionamento
Determinação de cobrança para estacionamento em trechos da via pública,
definição de estrutura de precificação (única ou diferenciada por setores; fixa ou
variável ao longo do dia; linear ou progressiva etc.) e determinar e ajustar
valores.
Determinação de autorizações para categorias especiais: residentes, pessoas
portadoras de deficiência, serviços de emergência (ambulância, bombeiros,
etc.).
• Desincentivação
do uso do
automóvil
• Recuperação do
espaço público
• Aumento da
rotatividade

Diretrizes e
Objetivos

Espaços
e Horários

Estrutura de
Precificação

Categorias
Especiais

• Fixa
• Variável
• Seccionada
• Linear
• Progressiva

• Residentes
• Serviços de
emergência
• Pessoas
portadoras de
deificiência

Figura 5 - Elementos da política de estacionamento
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Princípios básicos para uma política de estacionamento
É importante considerar alguns aspectos ao definir uma política de estacionamento de
forma a garantir alinhamento com uma abordagem integral e sustentável para a
mobilidade.








O estacionamento impõe custos diretos e indiretos significativos. Estes custos
devem ser internalizados, de maneira que seus usuários – e não o público em
geral – devam arcar com os custos associados por aqueles que utilizam tal meio
de transporte.
A definição de requisitos mínimos para o estacionamento permite que a
cobrança pelas externalidades negativas provocadas pelo automóvel seja
direcionada ao desenvolvimento urbano e, principalmente, ao público que não o
utiliza para se locomover, mas é impactado pelo uso indiscriminado dele;
Uma boa política de acessibilidade urbana deve considerar o estacionamento,
elemento crítico e de grande impacto para a mesma, sendo necessário adequar
não só o automóvel e a motocicleta, mas também o transporte coletivo,
pedestres e ciclistas ao melhor uso da via e, portanto, do espaço público.
O aumento indiscriminado da oferta de estacionamento cria incentivos ao uso do
automóvel, se traduz em subsídios indiretos ao mesmo e induz à redução de
preço de estacionamento, ao contrário das boas práticas onde pode ser usado
como instrumento de desincentivo econômico ao uso do auto.

Gerenciar a demanda
O gerenciamento da demanda busca racionalizar o uso da oferta de estacionamento
através da combinação do estabelecimento de preços, prazos e restrições a grupos de
usuários. Para tanto pode-se usar uma combinação de instrumentos, como por exemplo:






Restrição a grupos de usuários: Esta restrição se dá em ruas
predominantemente comerciais, onde é desejável garantir maior rotatividade das
vagas e é preciso assegurar áreas de carga e descarga de mercadorias. Neste
caso, automóveis particulares não podem estacionar, mas os de distribuição de
carga – ou os demais que se deseja conceder a permissão – sim. É necessário,
também, determinar o tempo de permanência máximo permitido, assim como
definir se é feita a cobrança pelo uso da vaga.
Zonas proibidas: São zonas onde é permanentemente proibido estacionar
automóveis, ou o tipo de veículo que se deseje restringir. É uma medida
comumente associada à reivindicação do espaço anteriormente usado para
estacionamento.
Limites de tempo: Foi uma medida relativamente popular no passado para
racionalizar o uso dos espaços para estacionamento. A maior desvantagem
desta proposta é a dificuldade de fiscalização, pois não incentiva
necessariamente a rotatividade, somente impõe um teto de tempo.
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Precificação ou cobrança: Implantação de cobrança pelo uso do estacionamento
em via pública em determinados trechos de via. Originalmente associado ao uso
de parquímetros, observam-se hoje muitas opções de tecnologia que oferecem
maior flexibilidade nas formas de pagamento e maior eficácia no controle e
fiscalização. As novas tecnologias, especialmente de equipamentos que
trabalham com cartões de crédito, tornaram possível implementar esquemas de
preço variável por performance, que consiste em variar os preços de acordo com
a ocupação média para atingir um nível otimizado – normalmente em torno de
85% - evitando assim tanto a saturação como a subocupação da via. Um
exemplo é a cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, em que foram
adotadas tarifas diferenciadas para os horários de pico, ou então de acordo com
o espaço disponível por quadra e por tempo.

3.4.2 Grau de controle da operação por parte do município: Operação
Municipal
Considerou-se que a opção mais apropriada é a alternativa de operação municipal, no
qual o município se encarrega de todos os aspectos da operação, sendo estes:









Definição do modelo de estacionamento que será utilizado,
Detalhamento da tecnologia a ser utilizada,
Detalhamento da área de cobertura do sistema de estacionamento medida,
Detalhamento das atividades de fiscalização e controle,
Implementação do sistema,
Seleção do pessoal para as equipes de fiscalização e inspeção,
Manutenção dos equipamentos que serão instalados,
Geração e gestão de infrações.

O aspecto mais positivo deste esquema é que se tem grande controle e poder sobre
tudo relacionado ao estacionamento na cidade, podendo realizar modificações e
alterações ao sistema quando se considera necessário, sem ter que recorrer a cláusulas
e definições contratuais, como ocorre em um esquema usual de concessões.
A desvantagem deste modelo é que se requer um investimento inicial por parte do poder
público para a implementação do sistema, assim como também uma estrutura fixa para
operação e manutenção do sistema.
Sendo o município o encarregado da operação do sistema, é feita com maior facilidade
a integração da fiscalização e do controle do mesmo em um centro de controle de
trânsito, unificando e concentrando desta forma toda a coleta e processamento de
informação por parte do município é também facilitando a operação e a tomada de
decisões em questões relacionadas.
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3.4.3 Estacionamento: meios de pagamento
Com relação a esta escolha, avalia-se que é possível reduzir o espectro das alternativas
propostas no documento 4.2, recomendando a implementação dos parquímetros
multivaga ou o pagamento com dispositivos móveis.
Atualmente o estacionamento é livre nas vias da cidade, com exceção de 500 vagas
públicas oficiais rotativas pagas no centro da cidade. É prevista a ampliação do
estacionamento rotativo municipal, que deverá contar com cerca de 1200 vagas.
Considerando o exposto, a cobrança manual foi descartada por causa da facilidade de
evasão do mesmo e da falta de controle, adicionado ao alto custo decorrente da
necessidade de número elevado de funcionários para a operação e fiscalização;
enquanto os Parquímetros individualizados por vaga não foram tidos em consideração
pela contaminação visual gerada e o elevado investimento necessário para sua
implementação, além de ser uma tecnologia defasada que requer um número muito
elevado de equipamentos comparado com as outras opções mais versáteis disponíveis
atualmente.
Neste ponto, a seleção final do meio de pagamento por parte do município deve ser
tomada considerando os seguintes aspectos:




No caso de optar pelo uso de parquímetros multivaga, haverá um maior
investimento em equipamentos, mas vai exigir menos pessoal envolvido
diretamente no controle, manutenção e fiscalização dos mesmos.
No caso do uso de dispositivos móveis, é extremamente importante a definição
correta e detalhada dos parâmetros da operação. Como mencionado no
documento 4.2, para facilitar a experiência do usuário, é necessário oferecer
alternativas para que todas as pessoas podem usá-lo, por exemplo através da
leitura da imagem QRCode ou envio de mensagens SMS, se não tiveram um
smartphone. É preciso também considerar que os inspetores devem utilizar
dispositivos móveis para a captura dos dados do veículo realizada pelo ingresso
da placa do mesmo, seja de forma manual pelo inspetor ou por escaneamento
da placa.

Há também a possibilidade de uma implantação mista, utilizando a opção que melhor
se adequa a parte específica da cidade, considerando a topografia da mesma, o
tamanho das calçadas e outros aspectos que podem ser inconvenientes ou
desconfortáveis para a experiência do usuário. Fazendo uma primeira divisão lógica
pode ser limitada a implementação dos parquímetros multivaga a áreas centrais com
maior movimento veicular e mais espaço nas calçadas, enquanto a aplicação de
dispositivos móveis pode ser confinada a áreas vizinhas, com um terreno mais
acidentado e menos espaço nas calçadas.
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Figura 6 - Meios de pagamento

Copyright LOGIT, 2013. All rights reserved.

56

3.5

Monitoramento e controle de Trafego

Como indicado em relatórios anteriores, o controle do tráfego é um aspecto que toma
maior relevância à medida que as cidades crescem, até tornar-se um elemento crítico
para a gestão da mobilidade. Dada a situação atual da cidade, é preciso começar com
o primeiro passo nesse sentido, ou seja, o controle dos pontos críticos da cidade.
O primeiro passo é a instalação de tecnologias de controle em pontos críticos da cidade.
Estes pontos dependem das características da rede viária e da demanda de viagens.
Basicamente, estes dispositivos de controle são semáforos e câmeras de segurança
para ser integradas de forma gradual, até que se atinja o ponto de fazer a passagem
para a segunda fase, na qual irá ser necessária a criação de um Centro de Controle.
Os pontos básicos a serem cobertos, em primeira instância, são as vias e interseções
com alta densidade populacional e de atividade comercial. Entre eles podemos citar os
edifícios públicos (municipais, o registo civil, hospitais), escolas primárias e secundárias;
ruas de tráfego intenso e desvios para rodoviária.

Hospitais

Escolas

Rodoviár
ias

Ruas de
tráfego
intenso

Edifícios
Públicos

Outros

Figura 7 - Pontos básicos a serem cobertos

Nesta alternativa propõe-se implementar uma semaforização não centralizada, mas
com possibilidades para realizar esse upgrade. Dentro deste item é recomendável
considerar também os semáforos para pedestres, os quais deveriam ser acessíveis para
pessoas com capacidades visuais diminuídas (através de aplicações sonoras).
Esta evolução precisa da instalação de semáforos e câmeras de vídeo; mas já implica
a implementação de um Centro de Controle de Tráfego.
Neste CC os semáforos são programados de acordo com as necessidades horárias do
tráfego. Podem ser elaborados também sistemas de prioridade de passagem para o
transporte público por TSP (Transit Signal Priority)
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TSP é uma estratégia operacional que facilita o movimento de veículos, seja de ônibus
ou de carros, por meio de cruzamentos controlados por semáforos.
Os objetivos do TSP incluem melhor aderência ao itinerário juntamente com o aumento
da eficiência no tempo de viagem, minimizando os impactos à operação normal do
tráfego.

Etapa
1

Controle
em pontos

Etapa
2

Centro de
controle
de trafego

Figura 8 - Etapas de controle de trafégo

Também pode ser considerada a implantação de câmeras de vídeo em interseções
conflitivas, o que permite observar engarrafamentos e posteriormente elaborar as
soluções necessárias através dos organismos de controle e de gestão de tráfego.
Estas câmeras podem também ser utilizadas para realizar o controle de segurança na
área.
A cidade está atualmente muito avançada dentro desta etapa, já que está por
implementar um centro de semaforização e trânsito (baseado em Porto Alegre). Dentro
desse projeto, objetiva-se implementar um sistema de controle de velocidade com
multas fotográficas e controle semafórico.
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