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1. Apresentação
O presente documento corresponde ao Produto 5.4 – Plano de Circulação, 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.
O documento é dividido em três capítulos, sendo o primeiro a presente introdução. O
segundo capítulo trata dos aspectos relativos à rede viária geral, trazendo diretrizes para
tratamento e consolidação da rede existente, bem como as diretrizes viárias para a rede
futura, com propostas de hierarquização, que, em conjunto com o Plano de Ação ,
promovem a consolidação da rede e definição clara de funções. O terceiro capítulo
apresenta aspectos específicos ao transporte não motorizado, definindo os elementos
componentes da rede cicloviária e da rede de circulação de pedestres, bem como as
diretrizes de tratamento, consolidação e expansão da rede.

2. Rede viária
A abordagem tradicional da engenharia de tráfego que moldou as cidades ao longo do
século 20 em torno do automóvel fundamentava-se em melhorar a fluidez. Essa visão
hoje ultrapassada vem dando lugar a outros princípios, que buscam planejar e gerir as
redes de circulação conciliando as funções de circulação, acessibilidade e vivência
urbana de forma a equilibrar a busca de desempenho no transporte com a construção
de cidades mais amigáveis, seguras e atrativas.
Essa mudança de paradigma esbarra em uma série de dificuldades e gera alguns
desafios. As cidades cresceram e se conformaram a partir de processos de urbanização
e ocupação do território que resultaram em redes viárias que muitas vezes não
satisfazem os requisitos de capacidade, segurança e ocupação do entorno
considerados atualmente como desejáveis ou recomendáveis. Além das barreiras e
condicionantes naturais (topográficos, hidrográficos, etc.), o próprio ambiente construído
contribui para criar restrições para a conformação de redes de circulação adequadas.
Dessa forma, ao planejar essas redes é preciso não somente definir critérios e diretrizes
gerais desejáveis para as vias de circulação (calçadas, ciclovias, ruas, avenidas) e
projetar a rede futura em consistentemente com esses padrões, mas também formular
soluções para reorganizar o espaço urbano e o viário existente, com todas as suas
restrições, para fazer um uso e alcançar uma distribuição do espaço disponível de forma
a assegurar as melhores condições possíveis para a circulação e acesso de todos os
modos e contribuir para espaços públicos e de convivência satisfatórios.
Essas mudanças em geral interferem na distribuição atual dos espaços de circulação.
O sistema viário é o espaço público por onde as pessoas circulam, tanto a pé ou por
meio de algum veículo (motorizado ou não), para realizar suas atividades. O espaço
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viário disponível é um recurso limitado – muitas vezes escasso – que está sujeito à
disputa entre os diferentes usuários. E, tal como afirmado anteriormente, essa disputa
historicamente privilegiou o automóvel, com inúmeros exemplos cotidianos: calçadas
estreitas, com desníveis e descontinuidades; pouca ou nenhuma prioridade para
cruzamento dos modos mais vulneráveis: pedestres e pessoas com mobilidade
reduzida, ou mesmo ciclistas; permissão quase indiscriminada do uso da via pública
para estacionamento; poucas ou nenhuma medida de priorização para meios de
transporte coletivo (mais eficientes para a cidade como um todo). Nesse sentido, o poder
público é quem tem o poder de mediar essa disputa para promover um uso equitativo e
equilibrado do espaço e dar condições adequadas de circulação aos modos mais
vulneráveis nesse conflito.
Adicionalmente, as redes de circulação do Município de Cachoeiro de Itapemirim sofrem
de restrições importantes derivadas do terreno acidentado e barreiras geográficas que
dificultam a conexão entre áreas vizinhas com elevados desníveis e pela rede viária
construída em função dessas restrições com ruas estreitas e com poucas vias
alternativas para ligar os diversos bairros e regiões. Todos os meios de transporte
sofrem portanto as consequências dessa situação. O pedestre, no entanto, é quem mais
se viu prejudicado nessa disputa, pois as calçadas foram sacrificadas para dar lugar às
pistas de rolamento fruto de escolhas feitas historicamente na construção da malha
viária do Município. É por esse motivo que coloca-se como um dos elementos de maior
prioridade deste Plano de Mobilidade a recuperação e melhoria da infraestrutura de
circulação para pedestres.
Um dos objetivos do Plano de Mobilidade é estabelecer um marco geral para o
planejamento e gestão das redes de circulação que permitam essa mudança de
prioridades e de enfoque, e propor ações específicas de curto e longo prazos para
adequar gradualmente a rede viária existente aos critérios e diretrizes definidos.

2.1

Diretrizes

A partir dos princípios e diretrizes definidos para o Plano de Mobilidade, sistematizamse aqui os principais pontos que norteiam a formulação de propostas de intervenção
física para as redes de circulação:






Repensar o desenho urbano, planejando o sistema viário como suporte da
política de mobilidade;
Integrar o plano de mobilidade à política de desenvolvimento urbano e
respectivas políticas setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento e
gestão do uso do solo no âmbito dos entes federativos;
Garantir segurança nos deslocamentos das pessoas;
Propiciar mobilidade às pessoas com deficiência e restrição de mobilidade,
permitindo o acesso dessas pessoas à cidade e aos serviços urbanos;
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Priorizar os modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e os
serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado;
Estímulo ao uso de meios de transporte não motorizados e motorizados
coletivos;
Reconhecer a importância do deslocamento dos pedestres, valorizando o
caminhar como um modo de transporte para a realização de viagens curtas;
Considerar os deslocamentos a pé como um meio de transporte na formulação
das políticas de mobilidade urbana;
Melhorar as condições das viagens a pé, por meio de tratamento dos passeios
e vias de pedestres, eliminação de barreiras arquitetônicas, tratamento
paisagístico adequado e tratamento das travessias do sistema viário, sempre
adotando os preceitos da acessibilidade universal;
Estimular o aumento de viagens que utilizem os modos de transporte nãomotorizados, através da implantação de ciclovias, ciclofaixas, bicicletários e
paraciclos;
Priorizar de projetos de transporte público coletivo estruturadores do território e
indutores do desenvolvimento urbano integrado;
Promover ações que priorizem o transporte público sobre o transporte individual,
através de reserva de parte do sistema viário para sua circulação exclusiva;
Ampliar a intermodalidade nos deslocamentos urbanos, estimulando a
integração do transporte público com o transporte individual e os meios não
motorizados, construindo locais adequados para estacionamento de veículos e
de bicicletas próximos a estações, terminais e outros pontos de acesso ao
sistema de transporte coletivo;
Proporcionar informações aos usuários para apoiar a escolha da melhor opção
de transportes, divulgando as características da oferta das diversas modalidades
de transporte;

Pelas características de topografia e das vias em Cachoeiro de Itapemirim, o espaço de
circulação é restrito, não possibilitando a segregação dos diferentes modos de
transporte, principalmente para a circulação de pedestres. Por consequência, é preciso
avançar na adoção de medidas que melhorem as condições de compartilhamento
seguro do espaço de circulação entre pedestres, ciclistas e veículos motorizados. No
item 3.2.1 são apresentadas diretrizes para os espaços compartilhados.
Conforme afirmado anteriormente, o planejamento das redes de circulação requer tanto
ações de mais curto prazo – que estabeleçam critérios gerais e algumas ações
específicas para adequação de trechos críticos da rede viária – quanto uma visão de
longo prazo para consolidação e expansão dessas redes que de forma cons istente com
os cenários de crescimento nos horizontes futuros.
Em Cachoeiro de Itapemirim é fundamental organizar o espaço disponível e gerir o seu
uso para atingir esses objetivos. Para tanto propõe-se, por um lado, definir uma
classificação funcional da rede viária para orientar a organização da circulação das vias
existentes, e por outro lado, identificar intervenções de menor escala para adequar os
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trechos de ruas com restrições e barreiras físicas que cumprem uma função crítica.
Essas ações estão descritas nas seções 2.2 e 2.3.
O Plano de Ação que sistematiza o conjunto de propostas do Plano de Mobilidade
organiza-se em uma série de produtos agrupados em função da natureza e da
temporalidade das ações. Os produtos do eixo de Redes de Circulação são os
seguintes:












Programa de implantação da infraestrutura e rede cicloviária: Garantir condições
de infraestrutura satisfatórias para o uso da bicicleta como meio de transporte;
prover a cidade com uma rede cicloviária com conectividade e continuidade entre
as áreas com potencial de produção e atração de viagens; promover o aumento
do uso da bicicleta na cidade; reduzir acidentalidade envolvendo ciclistas.
Programa de melhorias de infraestrutura para pedestres: Garantir condições de
infraestrutura satisfatórias para a circulação de pedestres; prover calçadas,
cruzamentos, mobiliário e equipamentos urbanos que resultem em uma cidade
atrativa e segura para pedestres, seja residentes ou visitantes; promover o
aumento de viagens curtas realizadas a pé; reduzir acidentes envolvendo
pedestres.
Programa de melhorias de infraestrutura para transporte público: Garantir
condições de infraestrutura adequada para o usuário de transporte público;
prover equipamentos de parada, espera e integração seguros e em número e
dimensões suficientes; oferecer prioridade ao transporte público no uso da rede
viária; oferecer um sistema de transporte público mais democrático, acessível e
eficiente.
Programa de readequações da rede viária: Realizar as readequações viárias e
de sinalização que ofereçam as condições mais adequadas e seguras possíveis,
no espaço urbano disponível, para a circulação de pedestres, ciclistas e
transporte motorizado; reordenar o espaço viário e a circulação para alcançar
uma distribuição equitativa e eficiente do espaço viário disponível; reduzir o
número de acidentes envolvendo veículos.
Programa permanente de condicionamento das redes de circulação: Manter as
redes de circulação em condições satisfatórias permanentemente; realizar as
atualizações e adaptações que se façam necessárias ao longo do tempo pelo
uso e deterioração natural, por novos padrões técnicos ou mudanças nas
necessidades e organização do espaço urbano.
Programa de requalificação da área central: Aumentar a atratividade e potencial
de desenvolvimento das áreas centrais e tornar os espaços públicos mais
amigáveis; melhorar condições de circulação e segurança viária para pedestres
em vias com alta densidade de estabelecimentos comerciais, de serviço e lazer.

As propostas descritas neste documento enquadram-se portanto dentro dos produtos
listados acima em função da sua natureza e da sua temporalidade.
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2.2

Classificação Funcional

A função de “circulação” está associada a viagem propriamente, que decorre desde a
origem até o destino e que nível de serviço oferecido depende das condições físicas e
de fluxo. A outra função da rede viária é o “acesso” aos espaços urbanos adjacentes
quer ocorre no início e final da viagem, e onde a qualidade de serviço se dá pelas
condições oferecidas para uma circulação segura, com baixa velocidade. Em especial
as viagens por modos não motorizados necessitam de um ambiente seguro, com baixas
velocidades. Portanto, as funções de circulação e acessibilidade tem exigências
contrarias para oferecerem bom nível de serviço. O gráfico apresentado na Figura 1
mostra como as funções das vias variam de acordo com a classificação funcional

Figura 1: Pesos relativos das funções circulação e acesso em função da ti pologia das vias
Fonte: Manual de Planeamento das Acessibilidades e da Gestão Viária , CCDRN, Portugal

A rede viária deve portanto ser planejada e gerida com base nas funções das ruas e
avenidas que a compõem de forma a oferecer tanto opções de circulação, para conectar
as diversas regiões da cidade, quanto de acesso, para garantir um ambiente urbano
com condições adequadas de convivência, segurança e funcionalidade para todos os
tipos de usuários.

2.2.1 Critérios gerais para hierarquização da rede viária
A definição da hierarquia viária deve levar em consideração não somente a função que
cada via cumpre atualmente para a realização dos deslocamentos, mas o papel de
interconexão que possa vir a cumprir no futuro devido à expansão da cidade, ao
crescimento da demanda e a eventuais mudanças na organização da malha, seja para
a circulação do tráfego misto ou ao priorizar parte da seção para alguns modos
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especificamente, como por exemplo faixas exclusivas para transporte público, ciclovias
ou ampliação de calçadas.
A dimensão das vias e a distribuição entre os usos (circulação de pedestres, ciclistas,
veículos particulares ou de transporte público) devem ser definidas de acordo com a
função que cumpre nas redes de circulação e de acordo com o meio urbano em que
estão inseridas, isto é, tipo de ocupação, uso do solo, atividades desenvolvidas no
entorno. Vários aspectos tais como fluxo de tráfego, tipos de veículos, velocidade de
operação, necessidade de vagas de estacionamento, intensidade do fluxo de pedestres
e tipo de ocupação dos terrenos lindeiros devem ser levados em consideração.
As vias arteriais são vias urbanas estruturais de maior capacidade,
coletoras e locais, que possibilitam a ligação entre diferentes regiões da
ter prioridade de fluxo sobre as outras vias urbanas aqui definidas por
vias de hierarquia superior. Devem possuir seção transversal tal
preferencialmente:





em relação às
cidade. Devem
se tratarem de
que comporte

Duas faixas de rolamento por sentido,
Calçadas com espaço adequado ao passeio e à implantação de mobiliário
urbano em ambos os lados da via,
Travessias de pedestres em nível devidamente sinalizadas e semaforizadas e
Possibilidade de implantação de ciclovia bidirecional segregada e faixas
exclusivas para o transporte coletivo.

É recomendável que as vias arteriais de mão única permitam o estacionamento, caso
seja considerado essencial, em apenas um dos lados para não prejudicar a fluidez da
corrente de tráfego, e que esteja preferencialmente do lado direito por questões de
visibilidade dos motoristas. Caso alguma via existente não possua atualmente essas
características, mas seja classificada como tal devido à função que deve cumprir na
rede viária, verificar item 2.2.2.
As vias coletoras têm como função coletar e distribuir o tráfego entre os bairros da
cidade e as vias arteriais, ou entre bairros ou regiões contiguas. Devem possuir seção
transversal tal que comporte desejavelmente:





Duas faixas de rolamento por sentido,
Calçadas com espaço adequado ao passeio e à implantação de mobiliário
urbano em ambos os lados da via,
Travessias de pedestres devidamente sinalizadas, ciclovia ou ciclofaixa em pelo
menos um dos lados da via,
Possibilidade de implantação de faixas preferenciais para o transporte coletivo.

É recomendável que as vias coletoras permitam o estacionamento, caso seja essencial,
apenas do lado direito quando não resultar em conflito com as demais infraestruturas
existentes. Caso alguma via existente não possua atualmente essas características mas
seja classificada como tal devido à função que deve cumprir na rede viária, verificar item
2.2.2.
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As vias locais são aquelas que distribuem o tráfego internamente aos bairros e se
destinam ao acesso local. Podem operar com sentido duplo de direção para facilitar o
acesso dos moradores, uma vez que o tráfego é bastante reduzido e constituído
predominantemente de automóveis com velocidades baixas. Devem possuir calçadas
com espaço adequado ao passeio e à implantação de mobiliário urbano em pelo menos
um dos lados da via e travessias de pedestres em nível devidamente sinalizadas. Para
aumentar ainda mais a segurança viária. Orienta-se a utilização de lombofaixas
(elemento construído na via cuja função é reduzir pontualmente a velocidade dos
veículos sobre o qual pinta-se uma faixa de pedestres) ou outras medidas de traffic
calming em vias com maior circulação de pedestres, em áreas próximas de escolas e/ou
como barreira ao tráfego de passagem. Sugere-se a implantação de ciclofaixa em pelo
menos um dos dois lados da via ou sinalização de ciclorrota nas vias selecionadas no
plano cicloviário. Em geral, não há motivo para proibir estacionamento dos dois lados
da via salvo nos casos em que essa situação resultar em conflito com as demais
infraestruturas existentes.

2.2.2 Tratamento de vias estruturais com restrições físicas
Observa-se que, no caso do viário existente, esses requisitos para assegurar condições
ideais estão condicionados às suas características geométricas e do espaço viário
disponível em função da infraestrutura urbana instalada e das edificações. Há situações
com necessidade de conexão entre diferentes zonas de uma área urbana onde o espaço
disponível para vias de circulação está condicionado de tal forma que não é possível ter
vias arteriais ou coletoras com mais de uma faixa por sentido, por exemplo. Há casos,
portanto, onde bairros ou regiões inteiras da cidade dependem de um número reduzido
de vias com esse tipo de restrição que, apesar das limitações físicas, na prática
terminam por cumprir a função de coletoras ou mesmo arteriais para conexão com o
restante da área urbana. Essas situações, consequentemente, resultam em pior nível
de serviço (tanto para pedestres e ciclistas quanto para transporte motorizado) e maior
risco de acidentalidade (devido às piores condições de circulação em vias com maior
volume de trafego).
Dadas as restrições viárias de Cachoeiro descritas anteriormente, esta situação é
comum a muitas ruas com função importante de conexão entre bairros e regiões e
constitui um dos principais aspectos a ser enfrentados referentes à mobilidade urbana
da cidade.
É recomendável nesses casos adotar medidas para mitigar os efeitos negativos (menor
nível de serviço e maior risco de acidentalidade). Dentre as soluções possíveis
aplicáveis às vias coletoras e arteriais tem-se: a instalação de sinalização de tráfego
adequada à priorização da circulação em interseções destas com vias locais (placas de
regulamentação, por exemplo), instalação de sinalização adequada à circulação de
pedestres com segurança (faixas de pedestres, placas de advertência, etc.), proibição
de estacionamento na via pública nos trechos de menor seção transversal para garantir
o melhor aproveitamento do espaço disponível para circulação (de pedestres e
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veículos), ampliação do calçamento onde este for insuficiente para evitar a circulação
de pedestres na pista. Nos trechos onde for identificado maior risco para pedestres
(interseções ou curvas com visibilidade reduzida, presença de obstáculos críticos para
pedestres ou outros fatores), podem ser adotadas medidas de traffic calming para
reduzir a velocidade e melhorar as condições de segurança viária.
Cada caso deverá ser estudado individualmente para que sejam ponderadas suas
especificidades e selecionadas as intervenções mais adequadas visando, antes de tudo,
a segurança viária de todos, a melhoria da capacidade e nível de serviço das vias para
que desempenhem sua função na hierarquização viária e garantam condições de
segurança e conforto para circulação de pedestres em vias com seção estreita.

2.2.3 Proposta de classificação funcional da rede viária atual
Essa classificação foi elaborada com base nas disposições oficiais do Município e
revisada com informações de campo e análises da rede de forma a complementar as
conexões dos bairros com as vias estruturantes e entre as diferentes regiões da cidade.
A Figura 2 mostra o mapa geral da área urbana da cidade com a hierarquia proposta
para a rede atual.

Figura 2 Mapa geral de hierarquia viária proposta.

A Figura 3 mostra o mapa da hierarquia viária atual proposta com o zoom da região
central.
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Figura 3: Mapa de hierarquia viária atual proposta – zoom região central

A Figura 4 mostra o mapa da hierarquia viária atual proposta com zoom da região norte.

Figura 4: Mapa de hierarquia viária atual proposta – zoom região norte

A Figura 5 mostra o mapa da hierarquia viária atual proposta com zoom da região sul.
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Figura 5: Mapa de hierarquia viária atual proposta – zoom região sul

As vias arteriais são aquelas que realizam a ligação entre os bairros ou regiões e a rede
viária principal. A proposta de rede viária contempla um conjunto básico de vias
coletoras as quais deverão ser complementadas e atualizadas pelo Município conforme
as necessidades identificadas no dia-a-dia ao administrar a mobilidade da cidade.

Tabela 1: Lista das vias de classificação arterial
Vias Arteriais
Av. Antonio Penedo

Av. Pinheiro Junior

R. Brahim Depes

Av. Aristides Campos

Av. Ubaldo Caetano Gonçalves

R. Cap. Deslandes

Av. Beira Rio

BR - 482

R. Coronel Alziro Viana

Av. Carly Levy Ramos

ES - 482

R. Coronel Francisco Braga

Av. Coronel Borges

ES - 489

R. Costa Pereira

Av. Francisco Lacerda Aguiar

Pç. Gilberto Machado

R. Dona Joana

Av. Francisco Mardegan

Pte. Carin Tanure

R. Dr. Amlilcar Figliuzzi

Av. Frederico Augusto Coser

Pte. Fernando De Abreu

R. Etelvina De Souza

Av. Gumercindo Moura Nunes

Pte. Ferro Demistósteles Baptista

R. Fioravante Cypriano

Av. Jones Dos Santos Neves

Pte. Guadalajara

R. João Batista Calegário

Av. José Rosa Machado

Pte. João Dos Santos Filho

R. José Rosa Machado

Av. Linha Vermelha Jose Felix Cheim R. 25 De Março

R. Maurílio Coelho

Av. Mauro Miranda Madureira

R. Bernardo Horta

R. Pedro Dias

Av. Monte Castelo

R. Bolivar De Abreu

R. Rui Barbosa

Av. Moreira

R. Brahim Antonio Seder

R. Santo Passoni
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Tabela 2: Lista das vias de classificação coletora
Vias Coletoras
Av. Governador Carlos Lindemberg
Av. Jeronimo Ribeiro
Av. N.Sa Da Conceição
Av. Newton Braga
Av. Samuel Levy
Av. Vereador Ludario Fonseca
Pte. Juscelino Kubitscheck
R. 25 De Março
R. Amancio Silva
R. Corinto Barbosa Lima
R. Costa Pereira
R. Estrela Do Norte
R. Justiniano Da Silva Junior
R. Manoel Moreira Prates
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2.2.4 Trechos críticos
consolidação

para

condicionamento,

readequações

e/ou

Algumas vias classificadas na proposta como coletoras não tem atualmente
características físicas correspondentes a essa classificação, mas por serem a principal,
quando não a única, conexão de seu bairro elas cumprem essa função, todos os
veículos a utilizam para entrar ou sair do bairro. Como exercem a função de coletora,
devem receber tratamentos especiais para adequar a sua seção ao seu uso, apesar das
limitações físicas e falta de espaço para alojar fluxo veicular e principalmente pedestres,
que ficam em situação mais vulnerável ao juntar o pouco espaço para circulação com
volumes de tráfego mais elevados.
As medidas de readequação devem ser formuladas com dois objetivos: prover condições de segurança para a circulação de todos os modos de transporte,
principalmente pedestres; e melhorar capacidade e nível de serviço para desempenhar
sua função na hierarquização viária eliminando barreiras que reduzam
desnecessariamente o nível de serviço para o tráfego geral.
Medidas de readequação para vias com restrição física e seção viária estreita:








Instalar sinalização de tráfego adequada para priorização da circulação em
interseções com vias locais (sinalização horizontal, placas de regulamentação
de Pare e Dê Preferência, etc.)
Instalar sinalização adequada para circulação de pedestres com segurança
(faixas de pedestres, placas de advertência, etc.)
Proibir estacionamento na via pública nos trechos com menor largura de via para
garantir o melhor aproveitamento do espaço disponível para circulação do
tráfego e de pedestres
Ampliar calçadas onde for insuficiente para evitar circulação de pedestres na
pista
Desenvolver soluções de tratamento de interseções críticas

Por outro lado, nas áreas em expansão e consolidação urbana, onde ainda há
disponibilidade de espaço para garantir condições adequadas de circulação nas vias de
acesso, é fundamental assegurar a implantação das mesmas seguindo os critérios
descritos acima. Essas diretrizes devem ser aplicadas não somente no planejamento
viário mas também nas propostas de parcelamento e novos conjuntos habitacionais
durante o processo de revisão e aprovação por parte do poder público. A proposta de
criação de um Serviço de Atendimento Técnico sobre Mobilidade ao Cidadão deverá
servir de apoio para a orientação técnica aos proponentes, com base na “Política de
orientação técnica e aprovação para novos loteamentos”, também proposta no Plano de
Mobilidade.
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Foi identificado um conjunto de vias onde recomenda-se a implantação de medidas de
readequação. Nas vias que já estão consolidadas ou em fase de consolidação, é
necessário tomar medidas para garantir a segurança e conectividade dos moradores.
São elas:

Figura 6: Vias arteriais com seção crítica na região oeste





Avenida Governador Jones dos Santos Neves
Avenida Jose Felix Cheim (Linha Vermelha)
Ponte Guadalajara (Ilha da Luz)
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Figura 7: Vias arteriais e coletoras com seção crítica na região central








Ponte de Ferro Demistósteles Baptista
Avenida Ubaldo Caetano Gonçalves
Rua R. Coronel Alziro Viana
Rua Brahim Depes
Avenida Samuel Levy, no trecho de dois sentidos
R. Costa Pereira
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Figura 8: Vias arteriais e coletoras com seção crítica na região sul









Ponte João Dos Santos Filho
Avenida Coronel Borges
Rua Dr. Amlilcar Figliuzzi
Rua Manoel Moreira Prates
Avenida Jeronimo Ribeiro
Rua Amancio Silva
Avenida Vereador Ludario Fonseca
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Figura 9: Vias arteriais e coletoras com seção crítica na região norte





Avenida Governador Carlos Lindemberg
Avenida Gumercindo Moura Nunes
Rua Maurílio Coelho

No Diagnóstico Urbanístico identificou-se que os vetores de crescimento esperado na
área urbana do distrito sede deverão ocorrer fundamentalmente como adensamento de
áreas já urbanizadas, sem a expansão expressiva da mancha urbana, isto é, não é
esperado o surgimento de áreas de expansão urbana significativas. Existe no entanto
uma área não urbanizada dentro do perímetro urbano que, a pesar de passar por
disputas fundiárias, deveria ser objeto de um estudo para a definição de conexões
viárias que orientem a sua futura ocupação urbana. Essa área está identificada na
Figura 10, delimitada a sul pela Av. Jones dos Santos Neves (Maria Ortiz e Vila Rica),
a leste e norte pela Av. Mauro Miranda Madureira (Teixeira Leite e Valão) e a oeste pelo
bairro Gilson Carone e Parque das Laranjeiras. É uma região com terreno acidentado,
onde a topografia impõe dificuldades de ocupação do solo e para conexão viária e
portanto o planejamento dessa ocupação é crucial para evitar gargalos e/ou loteamentos
que criem barreiras.
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Figura 10: Área de expansão urbana
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2.3

Proposta para reorganização da rede viária

As propostas de intervenção física na rede viária organizam-se em dois grupos. Um
primeiro conjunto de adequações viárias para requalificação do centro que ofereça
condições adequadas de circulação, acesso e segurança para todos os modos de
transporte, principalmente pedestres. O outro grupo são intervenções mais pontuais
para melhorar as condições de acesso de áreas especificas que apresentam gargalos,
interseções conflitivas e/ou fatores de risco de acidentalidade.

2.3.1 Programa de requalificação da área central
O primeiro conjunto de ações na rede viária para melhorar as condições gerais de
circulação, segurança viária e qualidade urbana em Cachoeiro de Itapemirim estão
contempladas dentro do “Programa de requalificação da área central” dentro de um
marco mais amplo de requalificação urbana dessa área. O motivo de iniciar as
readequações viárias no centro é a grande concentração de pessoas nas ruas do centro
devido ao comercio, serviço e estabelecimentos de utilidade pública. A densidade de
transeuntes combinado com alto volume de tráfego eleva a probabilidade de conflito e
fatores de risco, principalmente para os modos mais vulneráveis: pedestres, ciclistas e
principalmente pessoas com mobilidade reduzida. Dessa forma, a infraestrutura
inadequada e/ou insuficiente para pedestres constatada na cidade de forma geral
assume maior relevância no centro, e portanto deve ser priorizado na sequência de
adequações em relação ao resto da área urbana.
As propostas de intervenção consistem em um 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.
Adicionalmente, cabe notar que ao iniciar as adequações viárias no centro e em
combinação com a requalificação urbana, obtém-se o efeito de criar um projeto-exemplo
para os munícipes e auxiliar na aceitação pública deste tipo de intervenção. A
resistência que a população usuária do automóvel opõe a medidas como ampliação de
calçadas, redução de velocidade e semaforização de interseções é um aspecto que não
pode ser menosprezado e deve ser considerado na estratégia de implementação da
redistribuição do espaço viário recuperando área para o pedestre em detrimento do
automóvel.

As áreas selecionadas para intervenção são apresentadas na Figura 11.
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Figura 11: 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. Área
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.

2.3.1.1

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.
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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.
Os trechos com ciclovia seguem a proposta de rede cicloviária descrita no próximo
capítulo.
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.

2.3.1.2

Seções 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

Figura 12: Av. Beira-rio - Trecho 1

Serão apresentados dois cenários possíveis para o tratamento do trecho 1 da Av. beiraRio.

Cenário favorável ao pedestre:
Tratamento: retirar 1 faixa de estacionamento da via, colocar ciclovia de um lado da via
(lado do rio) e ampliar a calçada do outro lado da via. Para executar o tratamento, são
propostas duas opções:
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Opções de seção com estacionamento à esquerda da via:

Figura 13: Seção da via da Av. Beira-rio - Trecho 1 com estacionamento à esquerda e
ciclovia à esquerda dos pedestres

Figura 14: Seção da via da Av. Beira-rio - Trecho 1 com estacionamento à esquerda e
ciclovia à direita dos pedestres
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Opções de seção com estacionamento à direita da via:

Figura 15: Seção da via da Av. Beira-rio - Trecho 1 com estacionamento à direita e
ciclovia à esquerda dos pedestres

Figura 16: Seção da via da Av. Beira-rio - Trecho 1 com estacionamento à direita e
ciclovia à direita dos pedestres

Ambas opções consideram a retirada da faixa de estacionamento na seção do ponto de
ônibus com baia.

Figura 17: Seção da via da Av. Beira-rio - Trecho 1 com ponto de ônibus
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Cenário desfavorável ao pedestre:
No caso do município avaliar que é imprescindível manter estacionamento dos dois
lados da via, o espaço restante para o pedestre fica limitado e as seções resultantes
com e sem ponto de ônibus são apresentadas nas Figura 18 e Figura 19.

Figura 18: Seção da via da Av. Beira-rio - Trecho com 2 faixas de estacionamento e
ciclovia à esquerda dos pedestres

Figura 19: Seção da via da Av. Beira-rio - Trecho 1 com ponto de ônibus e
estacionamento à esquerda da via
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Beira-Rio - Trecho 2
Tratamento: retirar 1 faixa de estacionamento da via, retirar a faixa de incorporação de
quem vem da Rua Pedro Dias, implantar ciclovia de um lado da via (lado do rio) e ampliar
a calçada do outro lado da via.
Propõe-se a retirada da faixa de incorporação para permitir a ampliação de calçada e
ciclovia, mantendo a capacidade de tráfego. Complementarmente, é necessário
sinalizar a interseção tanto para o cruzamento de pedestres para dar acesso a ponte,
como para permitir a conversão do fluxo proveniente da Rua Pedro Dias em segurança.
Isso pode ser feito por meio de semáforo de ciclo curto ou lombofaixa.

Figura 20: Av. Beira-rio - Trecho 2
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Figura 21: Seção da via da Av. Beira-rio - Trecho 2 com ciclovia à direita dos pedestres

Figura 22: Seção da via da Av. Beira-rio - Trecho 2 com ponto de ônibus
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Beira-Rio - Trecho 3
Tratamento: retirar a faixa de estacionamento do lado direito (lado do rio) e manter uma
faixa para carga/descarga do lado esquerdo para o hotel e comércio, implantar ciclovia
de um lado da via (lado do rio) e adequar a calçada para circulação de pedestres.

Figura 23: Av. Beira-rio - Trecho 3
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Figura 24: Seção da via da Av. Beira-rio - Trecho 3 com ciclovia à direita dos pedestres e
área para embarque e desembarque/carga e descarga
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Beira-Rio - Trecho 4
Tratamento: retirar 2 faixas de estacionamento da via, implantar faixa prioritária de
ônibus à direita e ampliação de calçada.

Figura 25: Av. Beira-rio - Trecho 4

Figura 26: Seção da via da Av. Beira-rio - Trecho 4 com faixa prioritária para ônibus

Copyright LOGIT, 2013. All rights reserved.

36

Figura 27: Seção da via da Av. Beira-rio - Trecho 4 com faixa prioritária para ônibus e
ponto de ônibus
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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 28: Av. Beira-rio - Trecho 5

Figura 29: Seção da via da Av. Beira-rio - Trecho 5 com faixa prioritária para ônibus
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Rua Siqueira Campos
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 30: Rua Siqueira Campos
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Figura 31: Seção da via da Rua Siqueira Campos
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Rua Vinte e Cinco de Março – Trecho 1
Tratamento: retirar uma faixa de estacionamento, manter uma faixa de estacionamento
do lado direito (lado do comércio, para permitir carga/descarga), ampliar a calçada do
lado direito e manter a baia para ônibus na área do ponto.

Figura 32: Rua Vinte e Cinco de Março – Trecho 1

Figura 33: Seção da via da Rua Vinte e Cinco de Março – Trecho 1
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Figura 34: Seção da via da Rua Vinte e Cinco de Março - Trecho 1 com baia para ponto
de ônibus
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Rua Vinte e Cinco de Março - Trecho 2
Tratamento: manter o estacionamento somente do lado esquerdo, requalificar 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 35: R. Vinte e Cinco de Março- Trecho 2

Figura 36: Seção da via da R. Vinte e Cinco de Março- Trecho 2
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Bernardo Horta - Trecho 1
Tratamento: tornar a via do nível inferior em via compartilhada para pedestres, ciclistas,
estacionamento e fluxo somente de acesso local, na via de nível superior alargar a
calçada e de modo a não reduzir a capacidade viária.

Figura 37: Rua Bernardo Horta - Trecho 1
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Figura 38: Seção da via da Rua Bernardo Horta - Trecho 1
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Bernardo Horta - Trecho 2
Tratamento: retirar 1 faixa de estacionamento, ampliar a calçada dos dois lados da via,
manter o estacionamento à direita e fazer baia para o ponto de ônibus à direita da via.

Figura 39: Rua Bernardo Horta – Trecho 2
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Figura 40: Seção da via da Rua Bernardo Horta - Trecho 2 com estacionamento à direita

Figura 41: Seção da via da Rua Bernardo Horta - Trecho 2 com baia para o ponto de ônibus
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Bernardo Horta - Trecho 3
Tratamento: retirar duas faixas de estacionamento, ampliar a calçada de um lado da rua
e dar continuidade à calçada do lado oposto através de faixas pedestres para atravessar
a rua com segurança.

Figura 42: Rua Bernardo Horta - Trecho 3
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Figura 43: Seção da via da Rua Bernardo Horta - Trecho 3
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Bernardo Horta - Trecho 4
Tratamento: retirar uma faixa de estacionamento (do lado esquerdo), ampliar a calçada
do lado direito (do comércio e do ponto de ônibus), manter o estacionamento à direita e
fazer baia para o ponto de ônibus à direita da via.

Figura 44: Rua Bernardo Horta - Trecho 4
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Figura 45: Seção da via da Rua Bernardo Horta - Trecho 4 com estacionamento à direita

Figura 46: Seção da via da Rua Bernardo Horta - Trecho 4 com baia para o ponto de ônibus
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Bernardo Horta - Trecho 5
Tratamento: retirar uma faixa de estacionamento (do lado esquerdo), ampliar a calçada
do lado direito (do comércio e do ponto de ônibus), manter o estacionamento à direita e
fazer baia para o ponto de ônibus à direita da via.

Figura 47: Rua Bernardo Horta - Trecho 5

Figura 48: Seção da via da Rua Bernardo Horta - Trecho 5 com estacionamento à direita
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Figura 49: Seção da via da Rua Bernardo Horta - Trecho 5 com baia para o ponto de ônibus
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Capitão Deslandes
As características geométricas já estão adequadas, sendo recomendado apenas a
requalificação de piso da calçada e de equipamento e mobiliário urbano.

Figura 50: Rua Capitão Deslandes

Figura 51: Seção da via da Rua Capitão Deslandes
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Área de requalificação urbana e paisagística
A readequação do viário deste trecho (Rua Coronel Francisco Braga) será elaborada
em conjunto com o projeto de requalificação urbana e paisagística.
A requalificação dos trechos da Rua Coronel Francisco Braga e da via de trás da estação
deverá ser concebida em função do conjunto projeto de requalificação urbana e
paisagística com as seguintes diretrizes:






Manter a capacidade viária e o espaço destinado ao transporte público na Rua
Coronel Francisco Braga;
Otimizar o espaço disponível para estacionamento;
Ações de preservação do Patrimônio histórico e arquitetônico (antiga estação
ferroviária)
Melhorar a qualidade do espaço público e urbano;
Identificar oportunidades para complementar a oferta de estacionamento fora da
via pública.

Figura 52: Área de requalificação urbana e paisagística
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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, em acordo com o projeto de requalificação urbana e
paisagística.

Figura 53: Rua Prof. Quintiliano de Azevedo: via exclusiva de pedestres
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Bicicletários
Compreendido no projeto de requalificação urbana e paisagística.

Figura 54: Áreas reservadas para bicicletário
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2.3.2 Tratamento de interseções e acessos conflitivos
As interseções com vias rápidas ou rodovias urbanas que servem de acesso principal a
bairros, distritos ou comunidades devem atender a requisitos de segurança tanto para
o transporte motorizado quanto para pedestres. No caso de novos conjuntos
habitacionais que tem a rodovia como principal acesso, é importante que a interseção
seja segura e permita o acesso com segurança dos pedestres, por exemplo com
passarelas. Nos bairros já consolidados que dependem de acessos a partir de vias
rápidas e/ou de elevado volume de tráfego é fundamental adotar medidas compatíveis
com a hierarquia dessas vias que assegurem segurança para a entrada e saída de
pedestres e veículos aos bairros.
Esses requisitos devem, portanto, ser atendidos tanto pelos novos loteamentos quanto
pelos existentes. Dentre os existentes, destacam-se os seguintes trechos que devem
ser readequados:

Figura 55: Interseções e acessos na região oeste





Interseções na Av. Jones dos Santos Neves;
Interseções na Av. José Felix Chiem (Linha Vermelha);
Cruzamento da ES-482 com a Av. Mauro Miranda Madureira.
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Figura 56: Interseções e acessos na região norte




Acessos e saídas da Ponte Guadalajara (Ilha da Luz);
Interseções da Rua Bolivar de Abreu;

Figura 57: Interseções e acessos na região sul
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Interseções da Av. Aristides Campos e Francisco Lacerda Aguiar;
Interseções da Av. Monte Castelo
Acessos e saídas da Ponte João dos Santos

Como já descrito anteriormente, todos os meios de transporte em Cachoeiro de
Itapemirim sofrem com as restrições de espaço e relevo acidentado. No entanto, o
pedestre é o mais prejudicado, devido a inexistência de calçadas suficientes em parte
significativa da rede viária e por ser o mais frágil da disputa.
Como há pouco espaço, deve-se assumir que este será compartilhado por todos os
meios e, portanto, é preciso adotar medidas de sinalização e de infraestrutura para
garantir que isso ocorra de maneira segura e com uma distribuição equitativa do espaço
disponível. Por isso é, recomendável nesses casos adotar medidas para mitigar os
efeitos negativos (menor nível de serviço e maior risco de acidentalidade). São elas:





Instalar sinalização de tráfego adequada para priorização da circulação em
interseções com vias locais (sinalização horizontal, placas de regulamentação
de Pare e Dê Preferência, etc.);
Instalar sinalização adequada para circulação de pedestres com segurança
(faixas de pedestres, placas de advertência, etc.);
Ampliar calçadas onde for insuficiente para evitar circulação de pedestres na
pista.

Nos trechos onde for identificado maior risco para pedestres (interseções ou curvas com
visibilidade reduzida, presença de obstáculos críticos para pedestres ou outros fatores),
podem ser adotadas medidas de traffic calming para reduzir a velocidade e melhorar as
condições de segurança viária.
Existem numerosos exemplos de boas práticas e referências técnicas nacionais e
internacionais de segurança viária para a elaboração de projeto, sendo apresentados
aqui a título de exemplo alguns documentos:





ABNT - NBR 9050 Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos. Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2004.
Documentos de boas práticas - EMBARQ:
o Engenharia de Segurança Viária: Transporte sustentável salva vidas
(http://www.embarqbrasil.org/sites/default/files/Manual%20Seguran%C3
%A7a%20Viaria.pdf)
o Segurança Viária em Corredores de Ônibus: Diretrizes para integrar
segurança viária ao planejamento, projeto e operação de sistemas BRT,
corredores e faixas de ônibus. Nicolae Duduta, Claudia Adriazola-Steil,
Carsten Wass, Dario Hidalgo, Luis Antonio Lindau
(http://thecityfixbrasil.com/files/2013/06/manualsegviaria.pdf)
Manual de Planeamento das Acessibilidades e Gestão Rodoviária – CCDRN,
Portugal:
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o

o

Segurança Rodoviária: http://norteemrede.ccdr-n.pt/planeamentoregional/informacaotransversal/recursos/mpagv/11SegRodoviaria_AF.pdf
Traffic Calming: http://norteemrede.ccdr-n.pt/planeamentoregional/informacao-transversal/recursos/mpagv/10Acalmia_AF.pdf
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3. Transporte não motorizado
Transporte não motorizado é o termo utilizado para caracterizar qualquer forma de
transporte movido a energia humana. Trata-se de um modo de transporte inserido no
dia-a-dia das pessoas, seja como modo principal, seja como modo complementar, uma
vez que o acesso aos modos motorizados sempre é feito por meio de um modo não
motorizado.
A presente seção tem como objetivo orientar a prefeitura nas diretrizes de implantação
de um sistema de transporte não motorizado, constituído pelo conjunto de fatores e
infraestruturas que proporcionam a mobilidade e acessibilidade para pedestres e
ciclistas.
É importante destacar que, além da infraestrutura de calçadas para pedestres e vias
cicláveis para bicicletas, que garantem conforto, e da configuração da rede, que garante
conectividade, outros aspectos também influenciam as escolhas e a qualidade dos
deslocamentos não motorizados, tais como atratividade, segurança pública e segurança
viária.
Desse modo, a consolidação de uma rede de circulação a pé e de bicicleta envolve
também o desenho dos espaços públicos, de forma que estes propiciem áreas de
vigilância natural, bem como tratamento adequado à iluminação noturna e sinalização
legível, tanto para o pedestres e ciclistas como para os veículos. Adicionalmente,
aspectos relativos ao uso do solo lindeiro são também relevantes na medida em que a
formação de áreas de uso misto atrai demandas distintas em diferentes períodos do dia,
contribuindo para a animação urbana, promovendo atratividade visual, e evitando que
determinadas áreas permaneçam desertas durante determinados horários.
Destaca-se também que pedestres e ciclistas possuem similaridades, mas também
diferenças, as quais demandam conjuntos diferentes de soluções de infraestrutura para
a circulação.
Bicicletas possuem área de abrangência 15 vezes maior que o modo a pé, dado que
em uma caminhada de 10 minutos a velocidade média de 5 km/h, percorre-se uma
distância de 0,8 km e em um percurso de bicicleta feito nos mesmos 10 minutos a uma
velocidade média de 20 km/h percorre-se uma distância de 3,2 km, conforme ilustra
Figura 58 a seguir.
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Distância percorrida em 10 min. a pé e de bicicleta.
A área de abrangência da bicicleta é 15 vezes maior.

0,8 Km

3,2 Km

Velocidade
media

Distancia
em 10 min.

Área
de abrangência

5 Km/h

0,8 Km

2 Km²

20 Km/h

3,2 Km

32 Km²

Figura 58 - Distância percorrida em 10 min a pé e de bicicleta
Fonte: Plano Diretor Cicloviário de Porto Alegre

A Tabela 3 a seguir apresenta as principais similaridades e diferenças entre pedestres
e ciclistas.
Tabela 3 - Similaridades e diferenças entre pedestres e ciclistas
Similaridades
Menor velocidade que o veículo motorizado
Vulnerabilidade ao clima, poluição
velocidades e volumes de tráfego

sonora,

Não necessitam licenciamento
Incluem amplo espectro de idade e habilidades
(podem incluir pessoas com necessidade
especiais e não motoristas, como crianças e
idosos)

Diferenças
Bicicletas podem atingir velocidades muito mais
altas que pedestres
Pedestres são o modo mais lento, e podem mudar
de direção rapidamente, e parar com frequência
Bicicletas podem utilizar o leito carroçável e seguir
as regras de tráfego de veículos motorizado
Pedestres demandam infraestrutura segregada

Fonte: Adaptado de LITMAN et al. Pedestrian and Bicycle Planning: A guide to best practices,
Victoria Transport Policy Institute, 2014

O presente Plano de Circulação visa mostrar os objetivos e o funcionamento da inserção
dos modos não motorizados de transporte em todas as políticas públicas de mobilidade
e acessibilidade do município, não tendo o propósito de esgotar as possibilidades.
Assim, o desenho viário e infraestruturas complementares deverão ser desenvolvidas
em projetos básicos e executivos, de acordo com fase de implantação e conforme
tipologias selecionadas.

3.1

Bicicletas

A inclusão da bicicleta nos deslocamentos urbanos deve ser considerada elemento
fundamental para a implantação do conceito de Mobilidade Urbana e para a
democratização do uso dos espaços. Esse modo de transporte, entre outros benefícios,
reduz o custo de mobilidade das pessoas e contribui para a diminuição da poluição
visual, sonora e ambiental.
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A bicicleta é um meio bastante eficiente para viagens de curta distância. Em
deslocamentos de até 5 km, a bicicleta possui flexibilidade quase igual à de um
pedestre, mas com velocidade muito superior. A partir dessa distância a bicicleta perde
em eficiência para o transporte motorizado individual e, após 8 km, o transporte público
passa a ser mais eficiente na relação tempo vs distância, conforme ilustra a Figura 59
a seguir.

Figura 59 - Deslocamentos porta a porta
Fonte: Cidades para bicicletas, cidades do futuro, Comissão Européia, 1999, apud IEMA, A Bicicleta nas cidades.

Postos que em cidades médias as distâncias não são muito acima de 8 km, a bicicleta
se apresenta como solução eficiente para deslocamentos diários. Observa-se no
entanto, que as informações acima não levam em consideração condições adversas de
relevo, as quais exercem papel relevante para o sucesso ou não das iniciativas de
estímulo ao câmbio modal.
O Código de Trânsito Brasileiro (Lei n 9503/97) considera a bicicleta como veículo,
estabelece direitos e deveres para seus usuários e propõe normas de conduta para os
motoristas de veículos. Entre os direitos e deveres dos ciclistas, destaca-se a
obrigatoriedade de trafegarem nos bordos das vias e, entre as normas de conduta dos
carros, a mais relevante é a de guardarem uma distância mínima de 1,5 m ao
ultrapassarem bicicletas.
Aos municípios foi delegada a competência para definir as regras para “planejar, projetar
e promover o desenvolvimento” de circulação e segurança da bicicleta o que deixa claro
o papel da municipalidade para inserção da bicicleta como meio de transporte.
Assim, cabe aos municípios desenvolver planos cicloviários para que a bicicleta se torne
uma opção de deslocamento para todas as pessoas, indicando onde, quando e como
serão implantadas vias cicláveis, com o objetivo de formar diversas conexões em rede
possibilitando a circulação de ciclistas por toda a cidade.
Destaca-se no entanto que, embora o plano de circulação cicloviária seja essencial para
fundamentar uma política favorável à bicicleta, a criação de outras políticas, tais como
campanhas educacionais e de respeito ao ciclista, bem como a criação de espaços
dedicados a estacionamento, ou mesmo vestiários nos locais de trabalho, também
contribuem para a consolidação da bicicleta como modo de transporte cotidiano.
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3.1.1 Elementos
A rede cicloviária é composta pelo sistema viário propriamente dito e as infraestruturas
auxiliares, tais como sinalização, estacionamento de bicicletas, entre outros dispositivos
que viabilizam a circulação de bicicletas. A seguir são apresentados os principais
elementos que compõe uma rede, bem como os conceitos referentes à inserção no leito
carroçável da via às infraestruturas pertinentes para a ciclabilidade da via.
Ciclovias
Ciclovias são vias de circulação de bicicletas segregadas fisicamente do restante da via.
Esta segregação garante, além da segurança, o menor conflito entre os diferentes meios
de transporte e, consequentemente, maior conforto. Podem ser uni ou bidirecionais, a
depender do espaço que se tenha para implantá-las.

Figura 60 - Exemplos de ciclovias
Fonte: http://pedalzonasul.blogspot.com.br/

Ciclofaixas
Ciclofaixas são faixas para circulação exclusiva de bicicletas sem segregação física em
relação ao restante da via. Podem possuir separadores e pinturas no solo para a melhor
circulação e segurança dos ciclistas.

Figura 61 - Exemplos de ciclofaixas, com e sem separadores
Fonte: http://viatrolebus.com.br/

A Figura 62 a seguir apresenta diferentes exemplos de seções para vias cicláveis.
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Figura 62 - Exemplos de tipologias infraestrutura cicloviária
Fonte: Plano Cicloviário de Porto Alegre
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Ciclorrotas
As ciclorrotas são rotas nas quais as bicicletas compartilham a mesma pista com
automóveis (trafego ao bordo da via). Placas e pinturas no solo indicam a presença e a
prioridade a ser dada aos ciclistas
Ruas locais sinalizadas demarcadas como “rota de bicicleta” indicam que elas são uma
ligação em uma rede cicloviária, são conectadas a destinos-chave, ou fornecem uma
rota contínua ou direta para ciclistas em um bairro.

Figura 63 – Exemplos de sinalização de ciclorrota
(Fonte: www.vadebike.org/ www.ciclofaixa.com.br/ http://www.webbikers.com.br)

Observa-se que quanto menores forem a velocidade e o volume do tráfego, mais fácil
será a coexistência entre ciclistas e motoristas.
Ciclovias operacionais e ciclofaixas de lazer
As ciclovias operacionais são faixas exclusivas instaladas temporariamente e operadas
por agentes de trânsito, seja durante eventos específicos, seja em função de operações
especiais de tráfego. São isoladas do tráfego geral por elementos removíveis, como
cones, cavaletes, grades móveis, fitas, entre outros.
As ciclofaixas de lazer, são ciclovias operacionais geralmente implantadas aos fins de
semana, com a finalidade de lazer e promoção do uso da bicicleta.

Figura 64 - Ciclofaixa de lazer
Fontes: http://viatrolebus.com.br/http://noticias.r7.com/, 2011/ http://g1.globo.com/
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Travessias sinalizadas em nível
As travessias de bicicletas recebem sinalização específica e são segregadas
visualmente das travessias de pedestres. Em vias semaforizadas e de tráfego intenso,
os semáforos podem possui foco específico para bicicletas.

Figura 65 - Exemplos de sinalização de travessia
Fontes: http://pedalzonasul.blogspot.com.br/ portal.reitoria.ufsc.br/ http://www.bandab.com.br/

Ciclopassarelas
As ciclopassarelas são passarelas exclusivas para o tráfego de bicicletas.

Figura 66 - Exemplo de ciclopassarela em São Paulo
Fontes: Fotos 1 e 2: Heloisa Ballarini / SECOM/Fotos públicas; Foto 3: http://noticias.band.uol.com.br/

Paraciclos e bicicletários
As áreas de estacionamento de bicicleta estimulam seu uso como modo de
deslocamento na medida em que oferecem local apropriado para se estacionar com
segurança. Além disso, ao prover espaço dedicado a estacionamento de bicicleta,
desencoraja o uso de outros mobiliários da rua como postes ou árvores para esse fim.
Comparado ao estacionamento para automóveis, estacionamento de bicicletas é um
uso muito eficiente do espaço viário. Dez bicicletas podem ser estacionadas no espaço
ocupado por um carro, conforme ilustra a figura a seguir
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Figura 67 - Comparação do espaço ocupado por um carro e dez bicicletas
Fonte: Plano Diretor de Transporte Não Motorizado do Estado do Rio de Janeiro

Os paraciclos são dispositivos fixos de estacionamento de bicicleta que permitem que
estas possam ser presas por cadeado ou corrente, de forma organizada. Este mobiliário
urbano pode ter vários formatos, e abrigar uma ou várias bicicletas. Pode ser implantado
nas vias ou no interior dos bicicletários.
Bicicletários são por sua vez locais dotados de zeladoria, podendo ser cobertos ou não,
reservados para estacionamento de bicicletas.

Figura 68 - Exemplos de áreas de estacionamento de bicicletas
Fonte: ACBD/ http://www.ktmbikes.com.br/vivoverde.com.br

Sinalização de orientação para ciclistas (Wayfinding)
O sistema cicloviário deve estar suportado por um sistema de informação que possibilite
ao ciclista fazer uso não somente da infraestrutura cicloviária propriamente dita como
também informá-lo a respeito de rotas alternativas, trânsito, topografia etc. Assim,
asinalização específica de orientação ao ciclista tem como objetivo apontar rotas
cicláveis diretas aos destinos desejados.

Figura 69 - Exemplos de sinalização de orientação específica para bicicletas
Fontes:www.cambridge.gov/ http://ladotbikeblog.wordpress.com/ http://mywheelsareturning.com/
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O sistema de informações pode fazer uso também de mapas impressos em pequenos
folders e da sinalização horizontal e vertical de orientação ao tráfego em geral. Totens
contendo mapas, podem ser estrategicamente locados não somente ao longo das
ciclovias e ciclofaixas como também espalhado por toda a cidade

3.1.2 Diretrizes
Para garantir a inserção do modo cicloviário no sistema de circulação e atender aos
requisitos de conforto, conectividade, atratividade, segurança pública e segurança viária
em áreas de viário já consolidado e novos parcelamentos, é proposto um conjunto de
diretrizes, que deverão ser observadas quando da elaboração e execução das ações
propostas no Plano de Ação, conforme metodologia e prazos definidos no referido
documento.
Diretrizes gerais








O poder público deverá realizar campanhas frequentes de valorização do
transporte não motorizado, com o objetivo de melhorar a convivência entre
pedestres, ciclistas e veículos motorizados.
O poder público deverá promover ações que objetivem mudanças na repartição
modal, estimulando o uso de modos não motorizados para viagens de curta
distância (microacessibilidade).
O poder público deverá incluir em sua agenda de planejamento ações voltadas
especificamente aos modos não motorizados.
O poder público deverá investir em sinalização de orientação para ciclistas
(wayfindig).
O poder público deverá buscar fontes de receitas alternativas para investimento
e ações de transporte não motorizado, campanhas, etc, como por exemplo,
exploração de receitas publicitárias aplicadas em mobiliário urbano.

Diretrizes para áreas consolidadas








O poder público deverá promover melhorias de conectividade da rede ciclável,
sobretudo em áreas com acesso limitado.
O poder público deverá promover a readequação da infraestrutura de circulação
para ciclistas, dentro de programas específicos de transporte não motorizado.
O poder público deverá promover a conectividade da rede de circulação para
ciclistas, dentro de programas específicos de transporte não motorizado.
O poder público deverá definir, dentro de programa específico de adequação do
mobiliário urbano, as tipologias-padrão de paraciclos e bicicletários a serem
implantados em áreas públicas e faixas de serviço de calçada;
O poder público deverá implantar paraciclos em áreas públicas e faixas de
serviço de calçada em áreas de grande atração de pessoas;
O poder público deverá destinar espaço à implantação de bicicletários e
vestiários em todos os edifícios públicos (municipais).
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Estabelecimentos comerciais de médio e grande porte deverão implantar área
de estacionamento de bicicletas dentro dos limites de seu lote, ou, no máximo,
utilizando faixa de acesso da calçada, desde que a faixa livre mínima seja
garantida.
O poder público deverá sinalizar adequadamente as áreas de maior circulação
de ciclistas, sobretudo para os casos em que restrições de caixa viária e de
topografia não permitam a implantação de vias específicas para a bicicleta.
Todas as benfeitorias realizadas para ampliação ou melhoria da circulação do
ciclista deverão trazer melhorias também para o pedestre, de modo a evitar que
este faça uso da via ciclável como passeio.

Diretrizes para novos parcelamentos




O agente promotor do loteamento deverá propor rede estrutural cicloviária,
atentando para os requisitos mínimos de adequação à topografia, o que passará
a ser parte dos requisitos para a implantação de novos parcelamentos.
A rede local proposta pelo agente promotor do loteamento será composta por
ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas, atentando aos requisitos de compatibilização
com a hierarquização viária, conforme descrição:
Vias arteriais
Vias coletoras
Vias locais












Ciclovia
Permitido
Permitido
Permitido

Ciclofaixa
Não permitido
Permitido
Permitido

Ciclorrota
Não permitido
Não permitido
Permitido

O agente promotor do loteamento deverá observar a manutenção da
conectividade das vias propostas em seu parcelamento com o viário circundante,
cabendo ao órgão responsável pela aprovação e licenciamento dar as diretrizes
para a criação da conectividade e verificar se o projeto atende às necessidades
de circulação do munícipio previstas em sua política de desenvolvimento de uso
do solo.
O agente promotor deverá entregar o loteamento com infraestrutura completa de
vias cicláveis implantada;
O agente promotor do loteamento deverá destinar área específica e adequada
para implantação de paraciclos e bicicletários, com especial atenção a
corredores de comércio e serviço e áreas de uso misto.
O padrão de pavimentação de vias cicláveis a ser implantado pelo agente
promotor do loteamento deverá ser único e contínuo, sem obstruções ou
elementos que possam resultar em perigo para o ciclista, como p.ex.
implantação de grades de bueiros longitudinais ao sentido da via.
O agente promotor do loteamento deverá apresentar ao órgão responsável pela
aprovação e licenciamento a definição clara da hierarquia viária, e projeto
contendo soluções para redução de velocidade em vias locais.
Para o caso de ciclovias ou ciclofaixas implantadas em canteiro central de via
arterial ou coletora, todos os cruzamentos deverão possuir sinalização luminosa
de alerta ou semáforo com tempo de travessia para bicicletas, a depender dos
níveis de conflito entre ciclistas e veículos.
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3.1.3 Traçado proposto
Por se tratar de uma cidade de relevo bastante acidentado, com restrição de caixa viária
e ainda não possuir viário consolidado em áreas que permitiriam rotas segregadas de
bicicletas sem grandes aclives, a definição de uma densa rede cicloviária se torna pouco
viável.
No entanto, é importante destacar que, mesmo com as limitações impostas pelo terreno
e pela configuração urbana de Cachoeiro de Itapemirim, o modo cicloviário faz parte do
cotidiano de uma série de pessoas, as quais devem ser incluídas da melhor forma no
uso do espaço urbano. Assim, embora os investimentos na rede estejam limitados à
consolidação de uma rede estrutural, a Prefeitura deverá concentrar seus esforços em
campanhas educativas e de conscientização para promover a convivência entre modos
motorizados e não motorizados em todas as vias.
A rede estrutural proposta consiste em 28,32 km de vias, sendo 18,38 km de ciclovias,
1,29 km de ciclofaixas e o restante ciclorrotas sinalizadas, implantadas ao longo dos
grandes eixos viários do município.
A rede estrutural proposta para o viário consolidado deverá ser implantada em 3 (três)
fases, sendo:




Fase 1 – implantação em 2 a 5 anos
Fase 2 – implantação em 5 a 7 anos
Fase 3 – implantação em 7 a 10 anos.

As Figuras a seguir apresentam a rede cicloviária estrutural proposta para Cachoeiro
de Itapemirim.
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Figura 70 - Rede Cicloviária - Fase 1
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Figura 71 - Rede Cicloviária - Fase 2
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Figura 72 - Rede Cicloviária - Fase 3

Copyright LOGIT, 2013. All rights reserved.

75

Figura 73 - Rede Cicloviária Completa
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Tabela 4 - Tipologias de intervenção por fases de implantação
Nome

Tipologia

AV. GOVERNADOR CARLOS LINDEMBERG
R. SIQUEIRA LIMA
AV. BEIRA RIO
AV. LINHA VERMELHA JOSE FELIX CHEIM
AV. MAURO MIRANDA MADUREIRA
R. MIGUEL DIAS JAQUES
R. JOSÉ AMARAL
AV. JOÃO DE DEUS MADUREIRA FILHO
AV. LINHA VERMELHA JOSE FELIX CHEIM
AV. JONES DOS SANTOS NEVES
BR - 482
PTE. FERNANDO DE ABREU
ES - 489
AV. FRANCISCO MARDEGAN
R. JOÃO BATISTA CALEGÁRIO
R. FIORAVANTE CYPRIANO
AV. MAURO MIRANDA MADUREIRA
BR - 482
ROT. 9 BPM
AV. SAMUEL LEVY
AV. PINHEIRO JUNIOR
AV. GOVERNADOR CARLOS LINDEMBERG
PTE. GUADALAJARA
AV. SAMUEL LEVY
PTE. DE PEDESTRES GOVERNADOR BLAY
PTE. ROSALINA DEPOLI
AV. GOVERNADOR CARLOS LINDEMBERG
AV. CORONEL BORGES
R. JOÃO VALDINO
R. AMANCIO SILVA
R. 7 DE SETEMBRO
R. SIQUEIRA LIMA
PTE. FRANCISCO ATHAYDE
AV. MOREIRA
PTE. JOÃO DOS SANTOS FILHO
R. 25 DE MARÇO
PTE. DE PEDESTRES COLELINHO
AV. PINHEIRO JUNIOR
R. JÚLIO FACINI
R. ÂNGELO SILVÉRIO
R. AGOSTINHO SEGUNDO TIRELLO
R. SÃO SEBASTIÃO

ciclovia
ciclovia
ciclovia
ciclovia
ciclovia
ciclovia
ciclovia
ciclovia
ciclovia
ciclovia
ciclovia
ciclovia
ciclovia
ciclovia
ciclovia
ciclovia
ciclovia
ciclovia
ciclovia
ciclofaixa
ciclofaixa
ciclorrota
ciclorrota
ciclorrota
ciclorrota
ciclorrota
ciclorrota
ciclorrota
ciclorrota
ciclorrota
ciclorrota
ciclorrota
ciclorrota
ciclorrota
ciclorrota
ciclorrota
ciclorrota
ciclorrota
ciclorrota
ciclorrota
ciclorrota
ciclorrota

Copyright LOGIT, 2013. All rights reserved.

Faseamento

Extensão [km]

existente
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

0.61
0.04
1.31
1.99
3.10
1.00
0.50
0.68
1.03
1.64
1.49
0.18
1.09
1.87
0.57
1.65
0.03
0.04
0.14
0.74
0.55
0.63
0.33
0.71
0.12
0.14
0.08
0.77
0.31
0.91
0.16
0.07
0.19
0.90
0.14
1.38
0.13
0.03
0.23
0.59
0.03
0.16

77
Nome

Tipologia

R. HUMBERTO TIRELLO
R. JOANA CARLETE FIÓRIO
TOTAL

ciclorrota
ciclorrota

Faseamento

Extensão [km]

3
3

0.27
0.38
28.93

É importante destacar que, para os novos parcelamentos de solo urbano, a Prefeitura
deverá exigir soluções que atendam aos modos cicloviários, conforme diretrizes
propostas neste plano.
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3.2

Pedestres

No contexto geral da mobilidade urbana, o espaço de circulação de pedestres exerce
papel fundamental. Não se trata de considerar apenas as viagens a pé, que por si só já
têm significativa participação no contexto geral da divisão modal, mas de considerar
também os trechos que envolvem o acesso a outros modais.
Para efeito de definição, deslocamentos a pé são considerados todos aqueles
realizados de forma autônoma pelo cidadão, mesmo que com o auxílio de acessórios,
desde que as dimensões, o peso e a velocidade sejam compatíveis com o referencial
humano.
Diferentemente dos demais modos de transporte, o modo a pé não possui padrões
homogêneos de comportamento, uma vez que depende de variáveis intrínsecas a cada
indivíduo. Vários são os aspectos que interferem no comportamento do pedestre, a
começar pelos objetivos pelos quais este se movimenta no espaço.
A problemática das calçadas no Brasil é de extrema importância para o próprio acesso
aos direitos do cidadão. O Estatuto da Cidade - Lei Federal 10.257/2001 - regulamenta
o direito à cidade como um direito de todos. Este, por sua vez, é entendido como o
“direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao
transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer para as presentes e futuras
gerações”. A calçada, portanto, representa um dos elementos da infraestrutura urbana
e do sistema viário urbano, este por sua vez classificado como um conjunto de normas
do Município, as quais orientam o tráfego de veículos, pessoas, mercadorias nas vias
públicas do espaço urbano; o trânsito, portanto, é um dever de Estado.
De um modo geral, a maior parte dos municípios do Brasil considera as calçadas uma
responsabilidade dos proprietários. Entretanto, muitos juristas enxergam aí uma
inconstitucionalidade, uma vez que as calçadas, conforme previsto no art. 98 do Código
Civil, são bens públicos, que são de responsabilidade do Estado.
Há ainda o Art. 23 da Constituição Federal de 1988, que prevê a conservação dos
patrimônios públicos pelo Estado e também o próprio direito constitucional de ir e vir.
Logo, a atribuição da responsabilidade aos proprietários, além contrariar a Constituição
Federal, também causa uma ausência de padronização dessa parte da via pública,
prejudicando a mobilidade como um todo.
Deste modo, diversas campanhas e projetos relacionados ao tema, em especial a
Campanha Mobilize, defende que as calçadas devem ser de responsabilidade do Poder
Público. Vale lembrar ainda que diversos conhecedores no assunto classificam as
calçadas como um “sensor” da qualidade de vida das pessoas nas cidades.
Atualmente diversas ações e campanhas tem mostrado a importância das calçadas
como um aspecto fundamental para a mobilidade urbana e o direito à cidade. Muitas
cidades, por sua vez, já estão modificando as suas legislações e realizando projetos e
campanhas para a melhora das condições dos pedestres.

Copyright LOGIT, 2013. All rights reserved.

79
Em Cachoeiro de Itapemirim a questão da regulamentação de calçadas não é abordada
na Lei Orgânica Municipal, porém o município aborda o tema na Lei 2008/75, em que
torna obrigatório aos proprietários detentores de imóveis a conservação de passeios,
entre outras providências. Na Lei 6396/2010 de acréscimo de Anexo ao Plano Diretor
de 2006 o tema é também abordado, com o Projeto Calçada Cidadã, no qual a
Prefeitura, espelhada no modelo criado pela Prefeitura de Vitória, adota um padrão de
calçadas que facilita a acessibilidade e propõe uma calçada ideal. Assim, são propostas
calçadas com espaço de faixas seguras, de serviço tátil e direcional, e também rampas
de acesso aos veículos e pedestres.

3.2.1 Elementos
A rede de caminhamento a pé é composta por calçadas, dispositivos de travessia,
sinalização, bem como outros dispositivos de circulação e transposição tais como
passarelas, escadarias e tuneis. A seguir são apresentados os principais elementos de
infraestrutura componentes da rede de circulação de pedestre, bem como abordagens
para a sua composição.
Calçadas
De acordo com a classificação do Código de Trânsito Brasileiro (CNTB/97), as calçadas
públicas são “parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não destinada
à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e quando possível, à
implantação de mobiliários urbanos, sinalização, vegetação e outros fins”. Deste modo,
estas são fundamentais para a mobilidade da população.
As calçadas podem ser divididas em três tipos de faixas, definidas conforme função.
São elas:
Faixa livre de passeio:
É a área livre destinada exclusivamente à livre circulação de pedestres, desprovida de
obstáculos, equipamentos urbanos ou infraestrutura, mobiliário, vegetação,
rebaixamento, etc. Deve possuir superfície regular, firme, contínua e antiderrapante, em
qualquer condição, bem como sinalização tátil direcional e de alerta, em áreas de
transição.
Faixa de serviço
Faixa normalmente adjacente ao meio fio, destinada à implantação de equipamentos e
mobiliário urbano, vegetação, postes de sinalização e outras interferências tais como
postos de inspeção de concessionárias de serviços públicos, grelhas de exaustão, etc.
Faixa de acesso
Faixa em frente ao imóvel ou terreno que pode receber vegetação, rampas, toldos,
propaganda, bem como mobiliários de uso intermitente tais como mesas de bar e
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floreiras, desde que não impeçam o acesso aos imóveis, sendo dispensável em
calçadas de até 2 m.

Figura 74 – Divisão funcional das calçadas
Fonte: Prefeitura de São Paulo, Programa Passeio Livre, 2014

Figura 75 - Sinalização podotátil
Fontes: Fotos 1 e 2: http://mozaik.com.br; Foto 3: http://www.engeform.com.br/

Travessias em nível
As travessias de pedestres em nível podem ser rebaixadas, ou seja, no nível da via de
veículos, acessíveis por meio de rampa, ou elevadas ao nível da calçada (lombo faixas),
exigindo que o veículo reduza a velocidade para fazer a transposição.
Recomenda-se que as travessias em nível sejam sempre perpendiculares às vias, de
modo a diminuir a exposição dos pedestres aos veículos.
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Figura 76 - Exemplos de faixas de travessia de pedestres e sinalização
Fonte: Prefeitura de São Paulo, Programa Passeio Livre, 20 14/ http://www.jornalspasso.com.br/
www.meutransporte.blogspot.com

Passarelas e passagens subterrâneas
As passarelas e passagens subterrâneas permitem a travessia dos pedestres com
segurança, eliminando o conflito pedestre/veículo. São recomendadas para vias em que
a velocidade dos veículos é elevada, vias com grande volume de veículos, vias muito
largas, pontos críticos de acidentes por atropelamento e nas passagens por ruas sem
saída.
Passarelas e viadutos de pedestres podem ser eficientes para proporcionar
cruzamentos seguros e, quando bem projetados, podem ser mais confortáveis do que
as opções subterrâneas. Eles podem ser estruturas livres ou integradas com grandes
estruturas de pontes.

Figura 77 - Passarelas para transporte não motorizado
Fonte: Velo Quebec

Já as passagens subterrâneas de pedestres e ciclistas podem ser considerados como
uma alternativa para passarelas e são frequentemente usadas para cruzar barreiras
construídas tais como rodovias e ferrovias. É requerido um padrão geralmente mais alto
de projeto para túneis em comparação com passarelas, devido a problemas maiores de
segurança e acesso.
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Figura 78 - Passagens subterrâneas para transporte não motorizado
Fonte: Velo Quebec

Na passarelas e passagens subterrâneas, rampas de pedestres devem ser sempre
previstas e, em adição às rampas (porém nunca em substituição), escadas podem ser
incluídas onde for conveniente e prático.

Figura 79 - Exemplos de passarelas e passagens subterrâneas
Foto 1: Heloisa Ballarini / SECOM; Fotos Públicas; Foto 2: Visit Greenwich

Escadarias
Embora seja desejável que toda a rede de circulação seja acessível, determinadas
áreas, em função da topografia, não permitem a implantação de calçadas planas, ou ao
menos com inclinação confortável, sendo necessária a implantação de escadas, para
garantia ao menos parcial de acesso.
Destaca-se no entanto que as escadarias não devem constituir única opção de acesso
a determinada localidade, a qual deve ser provida de acessos alternativos com
condições adequadas de acessibilidade.
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Figura 80- Exemplos de escadarias
Foto 1:http://veja.abril.com.br; Foto 2: http://alcnolet.blogspot.com.br/ ; Foto 3: Luiz Fernando M.
Soares/Panoramio

Figura 81 - Exemplos de dispositivos para bicicletas em escadarias
Fonte: http://imaginefazerassim.blogspot.com.br/

Espaços compartilhados (shared streets)
Os espaços compartilhados constituem arranjos espaciais não convencionais cujo
objetivo é reduzir a velocidade do tráfego por meio da eliminação da segregação entre
os modos, integrando todos os usuários da via pública.
Consiste na eliminação dos limites entre as zonas de pedestres e de tráfego, retirando
guias de calçada, placas e semáforos, introduzindo mobiliário urbano e unificando a
pavimentação. Dessa forma, dada a ausência de limites e direitos de passagem
claramente definidos, promove a negociação do espaço, uma vez que, ao alterar a
percepção de risco, altera também o comportamento dos motoristas incentivando-os a
dirigir com mais cautela.

Figura 82 - Exemplos de espaços compartilhados
Fontes: http://sustentabilidade.allianz.com.br

No caso de Cachoeiro de Itapemirim, cuja área urbana consolidada não permite
segregação adequada dos espaços de pedestres, ciclistas e veículos em função da
pouca disponibilidade de caixa viária, soluções como o compartilhamento dos espaços
podem constituir alternativa viável para a melhoria da qualidade urbana e
democratização do espaço público.
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Sinalização de orientação para pedestres (wayfinding)
O sistema de circulação a pé deve estar suportado por um sistema de informação que
possibilite ao pedestre fazer uso não somente da infraestrutura de como também
informá-lo a respeito de rotas alternativas, trânsito, topografia etc. Assim, a sinalização
específica de orientação ao pedestre tem como objetivo apontar rotas diretas aos
destinos desejados.

Figura 83 - Exemplos de sinalização de orientação específica para pedestres
Fontes: http://www.acquiredigital.com/ http://new.pentagram.com/

O sistema de informações pode fazer uso também de mapas impressos em pequenos
folders e da sinalização horizontal e vertical de orientação ao tráfego em geral. Totens
contendo mapas, podem ser estrategicamente locados não somente ao longo das
calçadas como também espalhado por toda a cidade.

3.2.2 Diretrizes
Para atender aos requisitos de conforto, conectividade, atratividade, segurança pública
e segurança viária em áreas de viário já consolidado e novos parcelamentos, é proposto
um conjunto de diretrizes, que complementam, de forma mais restritiva, as disposições
contidas na Lei n° 6396 de 22 de julho de 2010.
As diretrizes propostas para as redes de caminhamento a pé deverão ser observadas
quando da elaboração e execução das ações propostas no Plano de Ação, conforme
metodologia e prazos definidos no referido documento.
Diretrizes gerais







O poder público deverá realizar campanhas frequentes de valorização do
transporte não motorizado, com o objetivo de melhorar a convivência entre
pedestres, ciclistas e veículos motorizados.
O poder público deverá promover ações que objetivem mudanças na repartição
modal, estimulando o uso de modos não motorizados para viagens de curta
distância (microacessibilidade).
O poder público deverá incluir em sua agenda de planejamento ações voltadas
especificamente aos modos não motorizados.
O poder público deverá promover a democratização do espaço, por meio de
arranjos espaciais que permitam condições adequadas à circulação de
pedestres em toda a malha urbana,
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O poder público deverá elaborar dispositivos de alteração à Lei n° 6396 de 22
de julho de 2010 que indiquem soluções, materiais e sinalização específicos
para áreas consolidadas onde não houver possibilidade de segregação total
entre espaços de pedestres e tráfego misto, regulando a implantação de vias de
espaços compartilhados de acordo com critérios que garantam a segurança de
todos os usuários.
O poder público deverá investir em sinalização de orientação específica para
pedestres (wayfindig).
O poder público deverá buscar fontes de receitas alternativas para investimento
e ações de transporte não motorizado, campanhas, etc, como por exemplo,
exploração de receitas publicitárias aplicadas em mobiliário urbano.
O poder público deverá estudar mecanismos que lhe permitam realizar e manter
calçadas em áreas prioritárias, dentre eles a Contribuição de Melhoria (art. 45,
III, da CFB).

Diretrizes para áreas consolidadas














Em calçadas cuja faixa livre de passeio não possuir o mínimo de 1,20 m exigido
pela Lei n° 6396 de 22 de julho de 2010, caberá ao poder público promover
desapropriação de lote lindeiro (desde que área não edificada), ou retirar parte
da via de veículos ou faixa de estacionamento junto à guia para adequar o
espaço de circulação de pedestres, arcando com os custos das intervenções.
As calçadas poderão possuir áreas permeáveis desde que somente nas faixas
de serviço ou de acesso, sendo que as faixas livres deverão obedecer os
critérios de calçamento previstos na Lei n° 6396 de 22 de julho de 2010.
O poder público deverá estimular a padronização de calçamento, buscando
evitar descontinuidades na faixa livre e na sinalização podotátil, facilitando a
legibilidade e sinalização (menor poluição visual).
Em calçadas cuja faixa de serviços for maior ou igual a 0,80 m, o poder público
deverá implantar arborização e adequar iluminação, conforme critérios a serem
definidos em programas específicos para este fim.
Em vias consolidadas para as quais a desapropriação de lotes lindeiros para
ampliação de calçadas não for viável em função da necessidade de
desapropriação, devem ser estudadas soluções alternativas, como a criação de
vias compartilhadas, sem segregação entre os modos, com dispositivos de
redução de velocidade.
A rede de fiação aérea, deverá ser enterrada nas áreas centrais, em médio e
longo prazo, dentro de programa específico de requalificação da área central.
O poder público deverá promover melhorias de conectividade da rede de
caminhamento de pedestres, sobretudo em áreas com acesso limitado.
O poder público deverá promover a readequação da infraestrutura de circulação
para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, dentro de programas
específicos de melhorias de infraestrutura para pedestre.
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O poder público deverá promover a readequação do mobiliário urbano,
estabelecendo critérios para implantação bem como regulamentando o uso de
publicidade e propaganda em áreas públicas;
O poder público deverá promover o reposicionamento do mobiliário urbano
implantado em local inadequado, notificando os proprietários quando à
necessidade de readequação.
O mobiliário urbano poderá ser implantado somente na faixa de serviços ou na
faixa de acesso, de modo a manter a faixa livre de passeio dentro dos limites
mínimos recomendados.
Postos de gasolina deverão possuir área delimitada de acesso para entrada e
saída e calçada de acordo com os padrões definidos por lei, de modo a evitar
conflitos com a circulação de pedestres.
Estabelecimentos comerciais que possuam vagas de estacionamento dispostas
no recuo deverão, em curto prazo, afixar sinalização de alerta para veículos que
saem de ré, e em médio prazo deverão readequar suas áreas internas de
estacionamento, passando ao máximo de dois acessos (entrada e saída) a
veículos por lote (exceto polos geradores de tráfego, que terão regulamentação
própria).
Deverão ser implantados redutores de velocidade nas vias em que se
observarem conflitos entre pedestres e veículos, sobretudo em vias locais e
áreas de grande concentração de pessoas e travessias.
Deverão ser implantados semáforos com temporização para pedestres (com ou
sem botoeira) em todos os cruzamentos semaforizados onde se observar grande
concentração de pessoas e travessias.

Diretrizes para novos parcelamentos




O agente promotor do loteamento deverá atender entregar loteamento com
infraestrutura completa de calçada implantada;
O agente promotor do loteamento deverá implantar todos os dispositivos de
acessibilidade conforme legislação;
O agente promotor do loteamento deverá atender dimensões mínimas para a
implantação de calçadas associadas à hierarquização viária, conforme
descrição:
Vias arteriais
Vias coletoras
Vias locais



Faixa de serviço
1,00 m
0,80 m
0,80 m

Faixa livre
1,50 m
1,50 m
1,20 m

Faixa de acesso
0,80
0,80
-

O agente promotor do loteamento deverá observar a manutenção da
conectividade das vias propostas em seu parcelamento com o viário circundante,
cabendo ao órgão responsável pela aprovação e licenciamento dar as diretrizes
para a criação da conectividade e verificar se o projeto atende às necessidades
de circulação do munícipio previstas em sua política de desenvolvimento de uso
do solo.
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Além da implantação de infraestrutura e dispositivos de acessibilidade, o agente
promotor do loteamento deverá implantar arborização, iluminação pública e
mobiliário urbano (quando pertinente) de acordo com diretrizes a serem
fornecidas pelo órgão responsável pela aprovação.
O agente promotor do loteamento deverá destinar área específica e adequada
para implantação de mobiliário de grande porte (como bancas de jornal, lixeiras
públicas de coleta seletiva ou lixeiras coletivas de condomínios/
estabelecimentos comerciais, bicicletários de médio porte, etc.), de modo a
impedir a criação de gargalos ou barreiras visuais na área de circulação de
pedestres.
Novos parcelamentos não deverão possuir rede de fiação aérea, devendo essa
infraestrutura ser enterrada.
As calçadas poderão possuir áreas permeáveis desde que somente nas faixas
de serviço ou de acesso, sendo que as faixas livres deverão obedecer os
critérios de calçamento previstos na Lei n° 6396 de 22 de julho de 2010.
O padrão de calçamento a ser implantado pelo agente promotor do loteamento
deverá ser único e contínuo, de modo a evitar descontinuidades na faixa livre e
na sinalização podotátil, facilitando a legibilidade e sinalização (menor poluição
visual).
O mobiliário urbano poderá ser implantado somente na faixa de serviços ou na
faixa de acesso, de modo a manter a faixa livre de passeio dentro dos limites
mínimos recomendados.
Postos de combustível deverão possuir área delimitada de acesso para entrada
e saída e calçada de acordo com os padrões definidos por lei, de modo a evitar
conflitos com a circulação de pedestres.
Não serão permitidas vagas de estacionamento dispostas no recuo das
edificações, sendo permitido no máximo dois acessos (entrada e saída) a
veículos por lote (exceto polos geradores de tráfego, que terão regulamentação
própria)
O agente promotor do loteamento deverá apresentar ao órgão responsável pela
aprovação e licenciamento a definição clara da hierarquia viária, e projeto
contendo soluções para redução de velocidade em vias locais.
Todos os semáforos implantados em novos loteamentos deverão possuir
temporização para pedestres (com ou sem botoeira) ou sinalização vertical de
preferência no caso de conversão.

Diretrizes para áreas em obras




No caso de obras em calçadas, o agente executor da obra poderá sinalizar com
separadores (tipo cone) parte da via de veículos, garantindo a circulação
temporária de pedestres com segurança, observando-se que para tal, deverá
obter autorização do poder público.
Para o caso de desvio provisório, em função de obras na calçada ou em lote
lindeiro, o agente executor deverá atentar para a manutenção de rampas de
acesso e larguras mínimas de passagem.
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A sinalização de obras jamais poderá obstruir a calçada.
Abrigos de ônibus precisam permanecer acessíveis a pedestres, devendo ser
relocados provisoriamente se esse acesso não puder ser garantido.

3.2.3 Definição das áreas prioritárias para intervenção
Entre as ações propostas no Plano de Ação, está a criação de um Programa de
Requalificação da Área Central, cujo objetivo é realizar um conjunto de obras ligadas
sobretudo à infraestrutura viária, promovendo alterações voltadas à priorização dos
modos coletivos e não motorizados.
Observa-se que dada a situação peculiar no que tange a configuração do relevo e malha
urbana consolidada, constituída por vias estreitas, muitas sem calçada, em áreas
bastante íngremes e sem possibilidade de expansão, o município deverá considerar a
aplicação de soluções viárias de compartilhamento de vias, sobretudo na área central e
cruzamentos com maior potencial conflito.
Os limites da área selecionada para receber as intervenções do Programa de
Requalificação da Área Central são apresentados a seguir.

Figura 84 - Área prioritária de intervenção
Elaboração própria LOGIT (Imagem: GoogleEarth)

As intervenções na área prioritária consistem em:
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Retirada das áreas de estacionamento junto à guia;
Reorganização e priorização dos fluxos de ônibus;
Adequação das áreas de pedestres por meio de:
o Conversão da Rua Prof. Quintiliano de Azevedo em via prioritária de
pedestres;
o Sinalização de prioridade para circulação de pedestres nas áreas de
cruzamento. Exemplos:
 Av. Jones dos Santos Neves com Av. Aristides Campos;
 Rotatória - Av. Aristides Campos com Rua Horácio Leandro;
 Rotatória – Av. Francisco Lacerda Aguiar com Av. Antonio
Penedo e Rua Estrela do Norte;
 Av. Félix Cheim (Linha vermelha) com Rua Etelvina Vivalqua;
 Rua Vinte e Cinco de Março com a Ponte João dos Santos;
 Acessos e saídas da Ponte Guadalajara (Ilha da Luz);
 Av. Carlos Levi Ramos com Av. Bolívar de Abreu
o Adaptação das vias para atender aos requisitos mínimos de
acessibilidade;
o Adaptação das travessias, para atender aos requisitos mínimos de
segurança e acessibilidade;
Revisão do acesso e localização dos pontos de embarque e desembarque de
transporte coletivo;
Implantação de estacionamentos de bicicletas junto a ciclovias e ciclorrotas de
acesso à área central
Implantação de sinalização de orientação para pedestres e ciclistas.

Conforme destacado anteriormente, Cachoeiro de Itapemirim já possui lei específica
para melhoria e qualificação de calçadas, no entanto, essa lei não trata a questão das
intervenções realizadas pelo poder público, dado que considera a implantação e
manutenção de calçadas responsabilidade do proprietário. Para tanto, para viabilizar as
intervenções propostas, o poder público deverá estudar mecanismos que lhe permitam
realizar e manter calçadas em áreas prioritárias, dentre eles a Contribuição de Melhoria
(art. 45, III, da CFB).
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