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GLOSSÁRIO 

SISTEMA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA – Conjunto dos modos de 

transporte, de serviços e de infraestruturas que garante os deslocamentos de pessoas 

e cargas no território do Município.  

POLÍTICA DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL - organização e coordenação 

dos componentes do sistema de mobilidade urbana de forma a cumprir os princípios e 

atingir os objetivos definidos.   

TRANSPORTE URBANO - modos motorizados e não motorizados de deslocamento 

no espaço urbano, podendo ser de passageiros ou de cargas; com característica de 

coletivos ou individuais; podem de natureza ser pública ou privada.   

INFRAESTRUTURAS - vias e demais logradouros públicos; estacionamentos; 

terminais e estações; pontos para embarque e desembarque de passageiros e/ou 

cargas; sinalização viária e de trânsito; equipamentos e instalações; instrumentos de 

controle, fiscalização, arrecadação de taxas e tarifas e de difusão de informações.  

ACESSIBILIDADE: facilidade de acesso das pessoas às áreas e atividades urbanas e 

aos serviços de transporte, considerando-se os aspectos físicos e/ou econômicos; 

ACESSIBILIDADE UNIVERSAL: facilidade disponibilizada às pessoas que possibilite a 

todos autonomia nos deslocamentos desejados, respeitando-se a legislação em vigor; 

BICICLETÁRIO: local destinado ao estacionamento de bicicletas, com características 

de longa duração, grande número de vagas e controle de acesso, podendo ser público 

ou privado; 

CICLOFAIXA: espaço destinado à circulação de bicicletas, contíguo à pista de 

rolamento de veículos, sendo dela separado por pintura e/ou dispositivos 

delimitadores; 

CICLOROTAS OU ROTA CICLÁVEL: caminhos ou rotas identificadas como 

agradáveis, recomendados para uso de bicicletas que complementam a rede de 

ciclovias e ciclofaixas, minimamente preparados para garantir a segurança de ciclistas, 

sem tratamento físico, podendo receber sinalização específica; 
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CICLOVIA: espaço destinado à circulação exclusiva de bicicletas, segregada da via 

pública de tráfego motorizado e da área destinada a pedestres; 

DIVISÃO MODAL: participação de cada modo de transporte no total de viagens 

realizadas para os diversos fins; 

FAIXA ou VIA COMPARTILHADA: faixa de circulação aberta à utilização pública, 

caracterizada pelo compartilhamento entre modos diferentes de transporte, tais como 

veículos motorizados, bicicletas e pedestres, sendo preferencial ao pedestre, quando 

demarcada na calçada, e à bicicleta, quando demarcada na pista de rolamento; 

FAIXA EXCLUSIVA PARA ÔNIBUS: faixa da via pública destinada, exclusivamente, à 

circulação dos veículos de transporte coletivo, separada do tráfego por meio de 

sinalização e/ou segregação física; 

FAIXA PREFERENCIAL PARA ÔNIBUS OU PARA ALGUM TIPO DE SERVIÇO: faixa 

da via pública destinada à circulação preferencial do transporte coletivo ou para 

determinados veículos, identificados por sinalização na via, indicando a preferência de 

circulação; 

GESTÃO DA DEMANDA OU GERENCIAMENTO DA DEMANDA: medidas para 

direcionamento da demanda de cada modo de transporte, com vistas a uma 

distribuição modal mais equilibrada; 

LOGÍSTICA URBANA: estratégia de distribuição de cargas urbanas, sua 

regulamentação, mediante otimização do uso da infraestrutura existente, e adoção de 

tecnologia para operação e controle; 

MOBILIDADE URBANA: conjunto de deslocamentos de pessoas e bens, com base 

nos desejos e nas necessidades de acesso ao espaço urbano, mediante a utilização 

dos vários meios de transporte; 

MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL: realização dos deslocamentos sem 

comprometimento do meio ambiente, das áreas e atividades urbanas e do próprio 

transporte; 

MODOS DE TRANSPORTE MOTORIZADOS: modalidades que se utilizam de 

veículos automotores; 
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MODOS DE TRANSPORTE NÃO MOTORIZADOS: modalidades que se utilizam do 

esforço humano ou tração animal; 

PARACICLO: local destinado ao estacionamento de bicicletas, de curta ou média 

duração, de pequeno porte, como número reduzido de vagas, sem controle de acesso, 

equipado com dispositivos capazes de manter os veículos de forma ordenada, com 

possibilidade de amarração para garantir mínima segurança contra furto; 

PARKLETS: área na via pública que se conforma em espaço destinado ao descanso e 

ao encontro de pessoas, com tratamento arquitetônico e urbanístico, ocupando áreas 

antes destinadas ao estacionamento de veículos e deixando livre a calçada, podendo 

ser implantada pelo poder público ou pela iniciativa privada;  

POLÍTICA DE PREÇO ou Política Tarifária: política pública que envolve critérios de 

definição de preços dos serviços públicos, a precificação dos serviços de transporte 

coletivo, individual e não motorizado, assim como da infraestrutura de apoio, 

especialmente estacionamentos; 

SISTEMA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA: conjunto organizado e coordenado 

dos modos de transporte, dos serviços e da infraestrutura que garanta os 

deslocamentos de pessoas e de cargas no território do Município; 

TRANSPORTE PRIVADO COLETIVO: serviço de transporte de passageiros, não 

aberto ao público para a realização de viagens com características operacionais 

específicas; 

TRANSPORTE PRIVADO INDIVIDUAL: meio motorizado de transporte de 

passageiros utilizado para a realização de viagens individualizadas por intermédio de 

veículos particulares; 

TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO: serviço público de transporte de passageiros 

acessível a toda a população mediante pagamento individualizado, com itinerários e 

preços fixados pelo Poder Público; 

TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL: serviço de transporte 

público coletivo entre Municípios que tenham contiguidade nos seus perímetros 

urbanos ou que integrem a mesma região metropolitana; 
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TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL: serviço remunerado de transporte de 

passageiros aberto ao público, por intermédio de veículos de aluguel, para a 

realização de viagens individualizadas; 

TRANSPORTE URBANO DE CARGAS: serviço de transporte de bens, animais ou 

mercadorias; 

VIA: superfície por onde transitam veículos e pessoas, compreendendo a pista, a 

calçada, ilha e canteiro central; 

VIA EXCLUSIVA DE PEDESTRE: via destinada à circulação exclusiva de pedestres, 

com tratamento específico, podendo permitir acesso a veículos de serviço ou acesso 

aos imóveis lindeiros. 

CALÇADA: parte do passeio destinado à circulação livre e exclusiva de pedestres, 
com ou sem mobilidade reduzida; 

CANTEIRO CENTRAL: faixa que divide pistas da caixa de rua, formando 
prioritariamente trechos verdes; 

FAIXA DE SERVIÇO: parte do passeio público destinado à instalação de mobiliários 
urbanos, sinalizadores, vegetação e redes de distribuição; 

FAIXA DE ROLAMENTO: cada uma das faixas componentes da pista de rolamento; 

HIERARQUIA VIÁRIA: classificação dos arruamentos e estradas municipais, 
objetivando dotar preferência de fluxo às vias e velocidade regulamentar; 

LOGÍSTICA URBANA: distribuição de cargas urbanas no município, sua 
regulamentação, infraestrutura utilizada e tecnologia adotada para operação e 
controle; 

LOGRADOURO PÚBLICO: espaço livre, inalienável, destinado à circulação pública de 
veículos e de pedestres, reconhecido pela municipalidade, tendo como elementos 
básicos o passeio público e a pista de rolamento; 

MALHA VIÁRIA: o conjunto de vias urbanas do município; 

PISTA DE ROLAMENTO: é a parte da caixa de rua destinada à circulação dos 
veículos; 

VAGA: espaço público da caixa de rua, contiguo a pista de rolamento, paralelo ou 
oblíquo, destinado à parada ou estacionamento de veículos; 

VIAS DE PEDESTRE: são vias secundárias ou locais, destinadas à circulação 
exclusiva de pedestres, não sendo permitido à circulação de nenhum tráfego 
motorizado.   
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1. APRESENTAÇÃO  

Apresenta-se a seguir o Relatório 7 – Formulação das Diretrizes e Propostas do Plano 

de Mobilidade Urbana do Município de Camaçari.  

O presente Relatório inclui as Atividades 10 – Outras Diretrizes e Ações e 11 – 

Consolidação das Intervenções e Formulação das Propostas do Plano.  

A Atividade 10 inclui a elaboração de diretrizes para a gestão do trânsito e dos 

transportes. Essas diretrizes, para efeito de apresentação, foram incluídas nos Eixos 

Estratégicos Gestão da Mobilidade e Cidade Sustentável.  

O documento consolida todas as diretrizes e propostas de intervenções já explicitadas 

nos relatórios anteriores, como um esboço do caderno final do Plano de Mobilidade 

Urbana de Camaçari. 

Como introdução, dá um panorama do contexto histórico da mobilidade urbana no 

Brasil; recupera o conceito de mobilidade urbana sustentável; apresenta 

resumidamente e do processo de desenvolvimento do Plano de Mobilidade e os 

desafios da mobilidade urbana no Município de Camaçari.  

A partir dos estudos realizados e apresentados nos relatórios anteriores, as ações e 

intervenções propostas foram consolidadas, complementadas e organizadas em Eixos 

Estratégicos e Programas de Ação.  

Cada um dos Programas contém ações consideradas prioritárias, classificadas em 

curto, médio e longo prazo.  

O documento foi organizado em nove capítulos, os quais tratam respectivamente: 

Capítulo 2 – Contexto, onde é apresentado um breve histórico da questão da 

mobilidade urbana no Brasil;  

Capítulo 3 – Mobilidade Urbana Sustentável, onde é apresentado o conceito da 

mobilidade urbana sustentável; 

mailto:ruaviva@ruaviva.org.br
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Capítulo 4 – Desenvolvimento do Plano de Mobilidade Urbana de Camaçari, onde é 

recuperado o processo de elaboração do Plano de Mobilidade; 

Capítulo 5 – Desafios da Mobilidade Urbana de Camaçari, onde são apresentados, 

resumidamente, os principais problemas e as potencialidades da mobilidade urbana do 

município; 

Capítulo 6 – Plano de Mobilidade Urbana de Camaçari onde são apresentados os 

Princípios, Objetivos e Diretrizes, como linhas mestras, norteadoras do Plano e são 

definidos os Eixos Estratégicos. Nesse capítulo são ainda apresentados os 

indicadores e metas gerais a serem alcançadas no horizonte do Plano de Mobilidade, 

e os Programas de Ação para cada um dos Eixos Estratégicos. 

Capítulo 7 – Investimentos e Fontes de Financiamento, onde são levantadas as 

possibilidades de fontes de recursos para aplicação no sistema de mobilidade urbana; 

Capítulo 8 – Instrumentos, onde são explicitados os instrumentos legais para a 

implementação da Política de Mobilidade Urbana; 

Capítulo 9 – Conclusão.    
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2. CONTEXTO  

No Brasil, a partir dos anos 50 do século passado, se consolidou o conceito de que a 

infraestrutura viária para o automóvel seria o fator determinante do desenvolvimento 

urbano, exigindo do poder público grandes investimentos em sua expansão, além da 

pressão exercida sobre o poder público pelo crescimento vertiginoso da frota de 

veículos privados, resultado, inclusive, de políticas de desenvolvimento industrial 

adotadas. 

Esse modelo de desenvolvimento impôs ao país uma cultura rodoviarista, resultando 

no quase abandono dos demais modos de transporte, como o modo ferroviário e, 

principalmente, o transporte cicloviário e o modo a pé, os quais não eram 

considerados no planejamento de transportes. Paralelamente, o país experimentou 

um processo de urbanização intenso e desorganizado. Dessa forma, as cidades 

brasileiras cresceram dentro de uma cultura voltada para o automóvel, embora a 

grande maioria da população dependa do transporte coletivo e dos modos não 

motorizados para seus deslocamentos. 

O planejamento de transportes urbanos nas cidades brasileiras foi introduzido por 

programas federais, desde a década de 1970, por meio da Empresa Brasileira de 

Transportes Urbanos – EBTU e da Empresa Brasileira de Planejamento de 

Transportes – GEIPOT, quando o processo de urbanização acelerado do país exigia 

uma ação capaz de fazer frente aos problemas de trânsito e transportes, dele 

decorrentes.  

Entretanto, não se incorporou o planejamento dos transportes ao planejamento 

urbano, o que contribuiu, através dos anos, para a produção de cidades cada vez 

mais socialmente excludentes e insustentáveis do ponto de vista ambiental e 

econômico. 

A partir da Constituição de 1988 e do Estatuto das Cidades, de 2001, ficaram 

instituídos os princípios da função social da propriedade urbana, do planejamento e 

gestão participativa das cidades brasileiras e a integração das políticas setoriais, 

princípios esses reafirmados com a criação do Ministério das Cidades em 2003. O 

Estatuto das Cidades determina que todas as cidades acima de 500 mil habitantes 

elaborem um plano de transportes e trânsito, integrado às demais políticas de 

desenvolvimento urbano. 
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Em 13 de janeiro de 2012, entrou em vigor a Lei 12.587, que instituiu as diretrizes da 

Política Nacional de Mobilidade Urbana, conhecida como “Lei da mobilidade urbana”. 

Entre outros avanços, a Lei determina a priorização dos modos não motorizados e do 

transporte público coletivo; o estabelecimento de padrões de emissão de poluentes; a 

gestão democrática e o controle social do planejamento e da avaliação da política de 

mobilidade; uma nova gestão sobre as tarifas de transporte e também reafirma a 

integração das políticas de desenvolvimento urbano. Além disso, determina que 

municípios com mais de 20 mil habitantes devem elaborar seus Planos de Mobilidade 

Urbana.  

Em consonância com a legislação federal e atendendo à necessidade de 

ordenamento urbano e de melhoria das condições de mobilidade da população, a 

administração municipal de Camaçari, realizou a licitação pública para a elaboração 

do Plano de Mobilidade Urbana, através do Edital de Concorrência Nº 010/2014.  
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3. MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL 

A mobilidade urbana é o conjunto de deslocamentos de pessoas e bens, com base 

nos desejos e nas necessidades de acesso ao espaço urbano, mediante a utilização 

dos vários meios de transporte.  

A mobilidade urbana é ao mesmo tempo causa e efeito da distribuição das atividades 

no espaço urbano. A maior ou menor necessidade de deslocamentos motorizados se 

deve à distância entre residência, trabalho, escola, comércio, serviços e demais 

equipamentos urbanos como parques e áreas de lazer.  

O modelo de desenvolvimento urbano, vigente ao longo de muitos anos, baseado na 

segregação e especialização dos usos do solo, nas baixas densidades de ocupação e 

na expansão das zonas urbanas é um dos principais causadores dos problemas de 

mobilidade urbana, por gerar cada vez mais necessidade de transporte e 

infraestruturas. Esse padrão foi reforçado, ao longo do tempo, pelo planejamento 

tradicional dos transportes sempre centrado no automóvel particular e baseado 

apenas no atendimento a uma demanda crescente de infraestrutura e serviços. 

O esgotamento desse modelo levou à busca do resgate dos valores sociais, culturais, 

históricos e ambientais no contexto urbano.  

A mobilidade urbana sustentável significa a realização desses deslocamentos de 

forma socialmente inclusiva, com segurança e autonomia, sem comprometimento do 

meio ambiente, das áreas e atividades urbanas e do próprio transporte. 

A gestão da mobilidade urbana, integrada ao planejamento urbano é condição 

fundamental para a alteração do modelo vigente, no sentido de buscar a mobilidade 

urbana sustentável.  
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4. DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA  

A elaboração do Plano de Mobilidade Urbana de Camaçari iniciou-se em fevereiro de 

2015, com o planejamento das atividades junto à Prefeitura Municipal. As atividades 

contempladas foram: 

1. Levantamento de Dados Existentes; 

2. Levantamentos de Campo e Execução das Pesquisas; 

3. Levantamento das solicitações existentes e expectativas da comunidade; 

4. Modelagem da Rede de Simulação do sistema viário; 

5. Revisão/complementação do Diagnóstico; 

6. Definição das Áreas Ambientais e Análise de Outros Modais;  

7. Montagem de Alternativas de Intervenção e Normatização;  

8. Seminário Externo; 

9. Definição da Rede de Transporte Coletivo; 

10. Formulação de Outras Diretrizes e Ações; 

11. Consolidação das Intervenções e Formulação das Propostas do Plano; 

12. Realização de Seminário Interno; 

13. Elaboração do Programa de Implementação do Plano de Mobilidade; 

14. Realização de Audiência Pública. 

 A etapa de levantamento de dados existentes envolveu entrevistas e reuniões com as 

equipes técnicas da CEMU e Secretarias e com a equipe da Gestão Municipal para o 

levantamento de informações como: planos, projetos e ações desenvolvidos ou em 

desenvolvimento no Município de Camaçari; mapas e plantas; informações do sistema 

de mobilidade como inventário físico do sistema viário, de controle de tráfego, de 

estacionamentos e de equipamentos associados ao transporte público; dados 

socioeconômicos; arcabouço legal existente como Lei Orgânica, o Plano Diretor, a Lei 

de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo e demais leis ou decretos municipais 

relativos aos transportes e ao trânsito.  

A atividade de levantamentos de campo foi realizada de 1 a 21 de junho e de 5 de 

agosto a 26 de setembro de 2015, envolvendo a equipe técnica da consultoria e mais 
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de setenta pesquisadores contratados, residentes no município. Foram realizadas as 

seguintes pesquisas: pesquisa origem/destino domiciliar; pesquisa na linha de 

contorno; pesquisa na linha de aferição; contagem volumétrica das interseções; 

pesquisa das viagens das linhas do transporte coletivo; pesquisa de movimentação de 

passageiros no transporte coletivo. 

Na etapa de levantamento de solicitações e expectativas da comunidade foram 

realizadas cinco reuniões comunitárias de consulta pública das quais participaram 

cerca de duzentas pessoas da comunidade, sendo: 

 1ª Reunião – dia 13/04/2015 – Sede e Parafuso; 

 2ª Reunião – dia 14/04/2015 – Vila de Abrantes; 

 3ª Reunião – dia 15/04/2015 – Arembepe; 

 4ª Reunião – dia 16/04/2015 – Monte Gordo; 

 5ª Reunião – dia 17/04/2015 – Barra de Pojuca. 

Foram também reunidos os pedidos e sugestões encaminhados através de carta e da 

página da Prefeitura na internet.  

A partir de todos os dados e informações levantadas, foram desenvolvidos os 

trabalhos técnicos de elaboração do diagnóstico e das primeiras indicações de 

propostas.  

O Diagnóstico e o esboço das primeiras ideias foram apresentados em um Seminário 

Externo para a equipe técnica da Prefeitura Municipal e convidados, que sugeriram 

complementações para a finalização da etapa.  

Após novos levantamentos, foram desenvolvidos os trabalhos de definição das áreas 

ambientais e análise dos diversos modais, montagem de alternativas de intervenções 

e normatização e proposição de nova rede para o serviço de transporte coletivo.   

Até o momento, foram desenvolvidas nove das quatorze etapas previstas, 

consolidadas em seis relatórios, sendo: 

 Relatório Nº 01 – Planejamento Executivo, compreendendo o planejamento das 

atividades de elaboração do Plano de Mobilidade;  

 Relatório Nº 02 – Planejamento das Pesquisas Necessárias, compreendendo a 1ª 

parte da Atividade 2;  
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 Relatório Nº 03 – Resultado Preliminar das Pesquisas, compreendendo a 2ª parte 

a Atividade 2;  

 Relatório Nº 04 – Diagnóstico do Sistema de Mobilidade Existente, 

compreendendo as Atividades 1, 2, 3 e 5;  

 Relatório Nº 05 – Modelagem e Montagem das Alternativas, compreendendo as 

Atividades 4, 6, 7 e 8;  

 Relatório Nº 06 – Rede de Transporte Coletivo, compreendendo a Atividade 9.  

O Relatório Nº 07 – Formulação das Diretrizes e das Propostas do Plano, aqui 

apresentado, compreendeu as Atividades 10 e 11, respectivamente Formulação de 

Outras Diretrizes e Ações e Consolidação das Intervenções e Formulação das 

Propostas do Plano. 

A atividade 12, Seminário Interno será realizada nos dias 17 e 18 de julho e, após as 

correções e complementações o Relatório Nº 7 será finalizado.  

Para o Relatório Nº 08 - Programa de Implementação do Plano e Audiência Publica 

serão desenvolvidas as etapas 13 - Elaboração do Programa de Implementação do 

Plano de Mobilidade e 14 - Realização de Audiência Pública final.  

Após as adequações baseadas nas discussões e contribuições apresentadas durante 

a audiência pública, será elaborado o relatório final, que consolidará os conteúdos do 

trabalho desenvolvido e que resultará na Política de Mobilidade Urbana de Camaçari, 

tendo como seu principal instrumento o Plano de Mobilidade Urbana e a minuta da Lei 

da Mobilidade do município.  

Ficará a cargo do município a instituição do Plano de Mobilidade.   
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5. DESAFIOS DA MOBILIDADE URBANA DE CAMAÇARI 

Camaçari, com 242.970 habitantes (IBGE - Censo 2010), é um município do 

Recôncavo Baiano, na Região Metropolitana de Salvador. 

Possui grandes potencialidades por sua localização privilegiada, pela  multiplicidade 

de recursos e belezas naturais e pela diversidade de atividades econômicas que se 

desenvolvem em seu território.  

Como grande parte das cidades brasileiras, Camaçari apresenta problemas de 

mobilidade, resultado de décadas de crescimento urbano acelerado e ausência de 

planejamento urbano integrado entre uso do solo e mobilidade urbana. 

Na infraestrutura se destacam o traçado viário descontínuo e inexistência de vias para 

criar rotas alternativas; a falta de ligações entre bairros; a existência de barreiras 

físicas entre as partes do município; a insuficiência e inadequação das calçadas; a 

falta de uma infraestrutura cicloviária. 

No sistema de circulação, os problemas referem-se à indução de utilização da área 

central para o tráfego de passagem; utilização excessiva de sentido duplo de 

circulação e de conversões à esquerda; semáforos de três e quatro estágios e com 

programação inadequada à variação do fluxo ao longo do dia; sinalização deficiente. 

Os estacionamentos irregulares se multiplicam, sem regulamentação e restrição 

suficientes, sendo a concentração de demanda no centro de comércio e de serviços. 

Em relação ao transporte coletivo, se apresentam a falta de regularidade dos contratos 

de concessão; a frota em idade avançada e não acessível; o descumprimento de 

viagens e horários; a lotação excessiva nos horários de pico e os grandes tempos de 

espera e de viagem.  A insuficiência de abrigos e de tratamento dos pontos de parada 

e a falta de um sistema eficiente de informações aos usuários tornam mais deficiente o 

serviço.   

O transporte de carga não é regulamentado em termos de rotas, horários e tamanho 

de veículos permitidos na área urbana.  

A gestão do sistema de mobilidade apresenta deficiências como a ausência de um 

sistema de informações da mobilidade urbana; a fiscalização insuficiente; o pouco uso 

da tecnologia disponível para a fiscalização e operação do trânsito e do transporte 
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coletivo; a ausência de controle público dos dados do sistema de bilhetagem eletrônica 

do transporte coletivo e a pouca fiscalização. 

Por outro lado, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano - PDDU e a legislação 

complementar, especialmente o Código Urbanístico e Ambiental, elaborados em 2008 

e o presente Plano de Mobilidade, em desenvolvimento, representam o início da 

construção de uma cidade mais humana e de uma mobilidade urbana sustentáveis.  

5.1. INDICADORES ATUAIS DO SISTEMA DE MOBILIDADE URBANA DE 

CAMAÇARI 

Um sistema de informações da mobilidade urbana permite acompanhar o desempenho 

dos diversos componentes do sistema de mobilidade e, ao mesmo tempo, permite que 

se tenha um referencial comparativo entre os sistemas de mobilidade de municípios 

diversos. É também uma maneira de medir a eficácia das ações e intervenções 

empreendidas.  

Os principais indicadores do sistema de mobilidade urbana de Camaçari, extraídos 

dos levantamentos realizados para a elaboração do Plano de Mobilidade, permitem 

analisar e quantificar parte dos desafios a serem enfrentados.  

No quadro a seguir são apresentados os indicadores atuais da mobilidade urbana de 

Camaçari, acompanhados de referência comparativa baseada nas cidades médias 

brasileiras. 
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Quadro 1 - Indicadores Atuais da Mobilidade Urbana de Camaçari 
 

 

INDICADOR VALOR DE CAMAÇARI REFERÊNCIAL COMPARATIVO 

Taxa de Motorização 3,56 hab./veículo 
Brasil  
Bahia  
Salvador 

Divisão Modal 

Total de viagens por dia: 395.695 
Motorizadas: 177.524 (44,8%) 

 Viagens individuais motorizadas: 67.574 (17%) 

 Viagens por Transporte Coletivo: 109.950 (27,78%) 
Não motorizadas: 50,5% 

 Viagens a pé: 183.247 (46,3%) 

 Viagens por bicicleta: 16.526 (4,2%) 

 

 

Cidades médias brasileiras  

Viagens individuais motorizadas: 27%  

Viagens por transporte coletivo: 26% 

Viagens não motorizadas: 47%  

Índice de Mobilidade 1,63 viagens/habitante/dia 
Cidades médias brasileiras: 1,21 viagens/habitante/dia  

Taxa de acidentes de trânsito 
 

A OMS recomenta a redução de 50% para todos os 

índices  
Taxa de mortos no trânsito 0,00 mortos/10.000 hab.  

Taxa de atropelamentos 0,84 atropelamentos/10.000 hab.  

Acessibilidade física e econômica 

% de calçadas acessíveis em relação ao total de calçadas  
 

 
 

 

% de veículos acessíveis no Transporte Coletivo 
 

 

Valor da tarifa do transporte coletivo em relação ao salário mínimo vigente 
no país: 0,38%.  

Ciclovias e Ciclofaixas % de ciclovias/ciclofaixas em relação ao total de vias  
 

Prioridade ao transporte coletivo % de corredores/faixas exclusivos em relação a km de itinerários.  
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6. PLANO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE CAMAÇARI 

6.1. PRINCÍPIOS, OBJETIVOS E DIRETRIZES 

A elaboração do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Camaçari se baseou nos 

princípios, diretrizes e eixos orientadores da Política Municipal de Desenvolvimento Urbano, 

preconizados na Lei nº 866/2008 de 11 de janeiro de 2008, que instituiu o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano do Município, e suas regulamentações; na Lei Federal Lei nº 

12.587 de 03 de janeiro de 2012 que instituiu as Diretrizes da Política Nacional de 

Mobilidade Urbana. 

Em consonância com essas políticas, as premissas que orientaram a elaboração do Plano 

de Mobilidade foram: 

 O comprometimento com a mobilidade sustentável, privilegiando a circulação das 

pessoas, priorizando os modos de transporte coletivo e não motorizados;  

 O respeito ao meio ambiente natural e construído;  

 Promoção da requalificação do espaço viário como local de convivência harmônica entre 

seus usuários e habitantes da cidade;  

 Adoção de novos padrões de geometria das vias, que estimulem atitudes e 

comportamentos adequados por parte dos usuários, ao mesmo tempo em que respeitem 

e valorizem o meio ambiente e promoção da requalificação da paisagem.  

PRINCÍPIOS 

Os princípios orientadores da Política de Mobilidade Urbana Sustentável de Camaçari, em 

consonância com a Lei Federal 12587/12 - Política Nacional de Mobilidade Urbana são: 

 Equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros;  

 Gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da Política Nacional 

de Mobilidade Urbana; 

 Acessibilidade universal;  

 Segurança nos deslocamentos das pessoas;  

 Desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões socioeconômicas e 

ambientais;  

 Equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo;  
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 Eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte urbano;  

 Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes modos e 

serviços;  

 Eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana. 

OBJETIVOS 

Os objetivos da Política de Mobilidade Urbana Sustentável de Camaçari são os seguintes:  

 Consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da construção contínua 

do aprimoramento da mobilidade urbana. 

 Reduzir as desigualdades e promover a inclusão social; 

 Promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais; 

 Proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que se refere à 

acessibilidade e à mobilidade. 

 DIRETRIZES 

Para atingir os objetivos propostos, a Política de Mobilidade Urbana de Camaçari obedece 

as seguintes diretrizes: 

 Promover a cidadania e a autoridade pública na gestão do trânsito e do transporte. 

 Viabilizar uma gestão inteligente da circulação e do transporte público, utilizando as 

tecnologias disponíveis. 

 Priorizar em todos os aspectos a paz no trânsito, a acessibilidade de pedestres e 

pessoas com mobilidade reduzida e a redução de acidentes. 

 Reordenar o tráfego privado para obter qualidade de vida e equidade na apropriação do 

sistema viário. 

 Priorizar e incentivar a maior utilização do sistema viário pelo transporte público e não 

motorizado. 

 Desenvolver uma sinalização qualificada que propicie um tráfego fluido e seguro. 

 Regulamentar a circulação de bens e serviços no meio urbano. 

 Regularizar os contratos dos operadores de Transporte Público em todas as suas 

modalidades. 

 Promover a integração entre a política de mobilidade urbana e as demais políticas 

públicas;  
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 Assegurar a ampla participação da sociedade no planejamento gerenciamento e 

investimento do sistema de mobilidade urbana. 
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6.2. EIXOS ESTRATÉGICOS  

A organização dos programas e ações sob Eixos Estratégicos tem como objetivo atender 

aos diversos componentes do sistema de mobilidade urbana. Entretanto, deve-se ter em 

vista os elementos são complementares e inter-relacionados, não havendo uma hierarquia 

entre eles.  

Os Eixos Estratégicos previstos no Relatório 4 – Diagnóstico, foram renomeados, 

complementados e reorganizados para melhor distribuição dos programas e ações.  

Aos Eixos Estratégicos finalísticos – relacionados aos temas e atividades fim - foram 

somados os Eixos Estratégicos transversais - presentes em todos os demais. São eles: a 

Acessibilidade, a Educação, a Segurança, a Informação, a Gestão Participativa e a 

Fiscalização. 

De acordo com as diretrizes propostas, o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de 

Camaçari contemplará os seguintes Eixos Estratégicos Finalísticos: 

 

 

 

  

A.                               

MOBILIDADE 

ATIVA

B.                               

MOBILIDADE 

COLETIVA

C.                                

MOBILIDADE 

INDIVIDUAL 

MOTORIZADA

D.                               

LOGÍSTICA 

URBANA

E.                      

GESTÃO DA 

MOBILIDADE 

F.                       

CIDADE 

SUSTENTÁVEL

EIXOS ESTRATÉGICOS FINALÍSTICOS

PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE CAMAÇARI

EIXOS ESTRATÉGICOS TRANSVERSAIS                                                                                                                                                                                                                         

G. ACESSIBILIDADE, H. I.EDUCAÇÃO E INFORMAÇÃO,  J.SEGURANÇA, L. GESTÃO PARTICIPATIVA E K. FISCALIZAÇÃO

Figura 1 - Esquema dos Eixos Estratégicos do Plano de Mobilidade 
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A. MOBILIDA DE ATIVA  

Nesse eixo estão contidas as ações voltadas para os pedestres e ciclistas, como o cuidado 

com a infraestrutura adequada e a sinalização específica, com o objetivo de dar segurança e 

conforto tornando esses meios mais atrativos nos deslocamentos urbanos.  

 

 

B. MOBILIDADE COLETIVA 

Esse eixo se compõe das ações voltadas para a qualidade do transporte público coletivo: 

sua regularização legal, a nova rede, o controle público da operação e da bilhetagem 

eletrônica, a integração com os outros meios, as infraestruturas de pontos de parada e 

terminais, a prioridade na circulação e a informação aos usuários.  

 

 
C. MOBILIDADE INDIVIDUAL MOTORIZADA 

A regulamentação e o reordenamento da circulação, parada e estacionamento do transporte 

individual motorizado, aí incluídos os táxis e mototáxis, fazem parte desse eixo, que inclui o 

tratamento da sinalização, a adoção de binários e de tecnologia para a rede de semáforos e 

para a fiscalização. 

 

D. LOGÍSTICA URBANA  

Na Logística Urbana se incluem as ações voltadas ao disciplinamento da circulação e da 

operação do transporte de bens e mercadorias e às estratégias para a racionalização e 

eficiência da distribuição de cargas no município, reduzindo seus impactos negativos na 

área urbana.  

 



 

                                              

Rua Bueno Brandão, nº 307 – Bairro Floresta – CEP 31.010-060 BH / MG – Email – ruaviva@ruaviva.org.br 

17 

 

 

E. GESTÃO DA MOBILIDADE  

Nesse eixo estão incluídas as ações de estruturação da gestão da mobilidade do ponto de 

vista organizacional, dos recursos humanos, dos equipamentos e recursos materiais e das 

tecnologias.  

 

 
F. CIDADE SUSTENTÁVEL 

No eixo Cidade Sustentável se encontram as ações voltadas para a estruturação do 

território da cidade e para o planejamento e gestão integrada e participativa da mobilidade 

urbana e do uso e ocupação do solo. As novas ligações viárias, os projetos urbanísticos e 

os licenciamentos de empreendimentos, bem como as definições relativas às tipologias e 

dimensões do sistema viário estão nesse eixo.  

6.3. EIXOS TRANSVERSAIS  

Em todos os seis eixos se encontram ações voltadas para a acessibilidade, segurança, 

educação, informação, gestão participativa e fiscalização.   

G. ACESSIBILIDADE 

A acessibilidade corresponde à possibilidade de acesso físico, com autonomia, aos espaços 

públicos e equipamentos da mobilidade e também ao acesso tarifário aos serviços de 

transporte público.  

H. EDUCAÇÃO E INFORMAÇÃO 

A educação e a informação são as condições essenciais para o exercício da cidadania e 

conhecimento dos direitos e deveres no acesso e no uso do sistema de mobilidade urbana.  

I. SEGURANÇA 

A segurança diz respeito às condições oferecidas pelo sistema de mobilidade no sentido da 

prevenção de acidentes e proteção dos usuários, especialmente pedestres, ciclistas e 

motociclistas, os elementos mais frágeis na circulação.  
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J. GESTÃO PARTICIPATIVA 

Por fim, é atribuição do poder público promover gestão participativa na definição dos 

destinos do município, através de audiências e consultas públicas.   

K. FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização por parte do poder público e da própria comunidade é a ação que garante o 

cumprimento das regras de convivência estabelecidas por todos os agentes públicos e 

privados.  

6.4. INDICADORES E METAS GERAIS  

Com base nos indicadores atuais, nas referências nacionais para as cidades médias e nos 

desafios identificados, são propostos os indicadores e metas gerais para os horizontes do 

Plano de Mobilidade, sem prejuízo de novos indicadores específicos que serão propostos 

para cada um dos programas e ações estratégicas.  

1) REDUÇÃO DO NÚMERO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO 

Indicador: número de acidentes /10.000 habitantes 

Meta: Redução da taxa anual de atropelamentos em 10% a cada ano, até zerar.  

2) AUMENTO DA EXTENSÃO DE VIAS CICLÁVEIS  

Indicador: % de ciclofaixas e ciclovias em relação à quilometragem total de vias 

Meta: Aumento em 30% a cada ano. 

3) AUMENTO DA ACESSIBILIDADE – CALÇADAS 

Indicador: % de calçadas acessíveis em relação ao total de calçadas  

Meta: Atingir, a cada ano 10% de calçadas acessíveis em relação à extensão de 

calçadas nas vias Arteriais e Coletoras.  

4) AUMENTO DA ACESSIBILIDADE – TRANSPORTE COLETIVO 

Indicador: % de veículos acessíveis em relação ao total da frota  

Meta: Atingir, em dois anos 100% de veículos acessíveis na frota do transporte 

coletivo.  

Indicador: valor da tarifa do transporte coletivo em relação ao salário mínimo vigente 

no país. 

Meta: Manter no mínimo a proporção atual da tarifa do transporte coletivo em relação 

ao salário mínimo vigente.  
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5) AUMENTO DO NÚMERO DE VIAGENS POR TRANSPORTE COLETIVO  

Indicador: percentual de viagens do transporte coletivo em relação ao total de 

viagens.  

Meta: Aumentar a participação relativa do transporte coletivo no total de viagens para 

29% até 2020 e para 30% até 2025.  

6.5. PROGRAMAS DE AÇÃO  

Para cada um dos Eixos Estratégicos propostos é apresentado um texto introdutório em 

linguagem de fácil entendimento e são definidos os objetivos e as diretrizes específicas. As 

ações previstas estão organizadas em programas e classificadas em ações de curto médio 

e longo prazo. 

São também propostos os indicadores para o acompanhamento dos resultados das ações 

de cada eixo e para os quais o município deverá estabelecer as metas de curto, médio e 

longo prazo, compatíveis com a capacidade econômico-financeira e operacional do 

executivo municipal.   

Ao final de cada um dos eixos e seus programas de ação foram detalhadas as propostas de 

intervenção com quadros, mapas e desenhos explicativos.  
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EIXO A. MOBILIDADE ATIVA 

O andar a pé e pedalar pela cidade, encontrar pessoas, interagir e desfrutar de suas 

transformações e de sua identidade única passou a ser desestimulado nas últimas décadas, 

por razões diversas. Em primeiro lugar, pela maior distância a ser percorrida com o 

crescimento urbano. Em segundo lugar pela agitação cotidiana que reduz as oportunidades 

e o tempo das pessoas. Em terceiro lugar e mais importante, pela prevalência do automóvel 

nos deslocamentos urbanos e pela falta de investimentos e cuidados com a infraestrutura do 

pedestre e do ciclista.  

As externalidades negativas causadas pela mobilidade individual motorizada como 

congestionamentos, acidentes e mortes e a poluição do ar vêm sendo estudadas em todo o 

mundo, questionando os valores e as escolhas em relação à mobilidade urbana, feitas até 

hoje.  

Há, no mundo todo, uma nova valorização da chamada mobilidade ativa, sendo esses os 

meios preferenciais e mais incentivados e protegidos nas políticas públicas da mobilidade 

urbana, considerados saudáveis e limpos, do ponto de vista ambiental, de se deslocar pela 

cidade.  

No momento em que é discutida no Brasil e no mundo a acessibilidade universal e a 

valorização do caminhar, é necessário ampliar a proposta de valorização da vida e proteção 

ao pedestre e ao ciclista com medidas que incentivem, incluam mais pessoas e protejam a 

mobilidade ativa.  

A adequação das calçadas e travessias, a sinalização e iluminação pública adequada e a 

arborização urbana, para propiciar um ambiente agradável para caminhar e pedalar, são 

essenciais para a segurança, o conforto e a inclusão dos pedestres e ciclistas.   

As experiências em diversas cidades do mundo e do Brasil, indicam que os pedestres e 

ciclistas devem contar com uma rede contínua de vias adequadas. 

No caso dos pedestres as calçadas e travessias devem proporcionar continuidade, 

segurança e acessibilidade universal.  
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No caso dos ciclistas a rede contínua de vias cicláveis pode incluir as ciclovias, que são vias 

exclusivas para bicicletas, separadas do fluxo de carros e dos pedestres; as ciclofaixas, que 

são faixas de tráfego destinadas às bicicletas, contíguas às faixas de rolamento de veículos 

motorizados, com separação por pintura e/ou dispositivos delimitadores e as vias 

compartilhadas, que são vias com baixas velocidades, 30 km/hora ou menos, onde é seguro 

caminhar e pedalar.  

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que as vias classificadas como vias locais 

devem ter velocidade máxima regulamentada em 30 km/h. Essa disposição legal é na 

maioria dos casos desobedecida, em razão da dificuldade de sinalização e fiscalização de 

todas as vias locais por parte do poder público e também pelo desconhecimento da regra 

por parte dos motoristas.  

Assim, é recomendável que as vias locais que fazem parte de rotas mais utilizadas por 

ciclistas sejam sinalizadas, principalmente nas interseções e travessias.   

Algumas das medidas mais utilizadas atualmente em diversas cidades do Brasil e do 

mundo, para os pedestres e ciclistas são as Zonas 30 e os parklets. 

As Zonas 30 são áreas ambientais tratadas para que velocidade máxima praticada seja de 

30 km/h, velocidades que permitem o compartilhamento seguro das vias entre veículos, 

pedestres e ciclistas. Para isso são utilizadas medidas de sinalização e uma variedade de 

medidas moderadoras de tráfego. 

As áreas ambientais propostas no Plano de Mobilidade serão apresentadas como parte do 

no Eixo Cidade Sustentável. No projeto dessas áreas podem ser contempladas Zonas 30 

nas vias de uso mais local.  

Os parklets são áreas públicas de convivência e descanso, implantadas pela iniciativa 

privada com a permissão do poder público, ocupando vagas de estacionamento de veículos 

e deixando a calçada livre para os pedestres. 

Para a integração com os outros modos é preciso que o ciclista conte ainda com locais onde 

possa estacionar sua bicicleta com segurança, localizados em pontos estratégicos, próximos 

aos pontos de ônibus, internos aos terminais e nos centros de empregos, comércio e 

serviços. São utilizados para isso os paraciclos e os bicicletários.  
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Os paraciclos são dispositivos simples, geralmente tubos metálicos em forma de “U” 

invertido, chumbados em locais públicos, onde as bicicletas podem ser presas pelo quadro. 

Os bicicletários são estruturas maiores, geralmente com cobertura, para a guarda de 

bicicletas e podem contar com caixas de ferramentas, banheiros públicos e outros 

equipamentos para o conforto dos ciclistas.  

É importante que a definição da rede ciclável bem como dos locais mais adequados aos 

paraciclos ou bicicletários seja realizado com a participação dos usuários de bicicletas.  

Objetivo  

O objetivo do Eixo Mobilidade Ativa é o de ampliar o acesso para todas as pessoas ao 

espaço público e de tornar o caminhar e pedalar mais atrativos, seguros e confortáveis.  

Diretrizes 

São diretrizes desse eixo: 

 Adotar os preceitos da acessibilidade universal, contidos na Norma Brasileira 9050 

de 2015, para as calçadas e espaços públicos; 

 Definir e implantar rede ciclável contínua na área urbana; 

 Dar mais segurança nas interseções e travessias, através de mudanças na 

circulação, da sinalização e da iluminação; 

 Dar conforto ao ato de caminhar e de pedalar, através da arborização urbana.  

 Promover a integração com outros modos. 

Programas de Ação 

 

1. Programa de melhoria das calçadas 

Ações Prioritárias de curto prazo (2 anos) 

 Elaborar estudos e projetos e estabelecer padrão de pavimentação e geometria das 

calçadas para o município; 

 Definir obrigatoriedades, incentivos fiscais e multas para a regularização das calçadas 

pelos proprietários dos imóveis; 

 Incluir a exigência de projeto e implantação de calçadas padronizadas na aprovação e 

habite-se de novas edificações;  
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 Incluir a padronização das calçadas como condicionante para a expedição de licenças e 

alvarás de qualquer natureza;  

 Elaborar cartilha de orientação para a construção, manutenção, adequação e utilização 

das calçadas; 

 Organizar campanhas educativas; 

 Promover a capacitação dos agentes públicos, profissionais da construção civil e 

comunidades, sobre a acessibilidade universal e a construção, manutenção, adequação 

e uso das calçadas; 

 Instituir, através de decreto municipal, as regras para a implantação, manutenção e 

utilização das calçadas; 

 Priorizar a construção e adequação das calçadas, pelo poder público ou pela iniciativa 

privada, nas áreas de maior concentração de pedestres;  

 Implantar focos e tempos específicos para os pedestres em todas as interseções 

semaforizadas;  

 Adotar a permissão para instalação de “parklets” como local para convivência e 

descanso de pedestres e ciclistas, através de decreto municipal; 

 Estudar junto aos empreendedores imobiliários do município a implantação de calçadas 

no momento da implantação dos loteamentos; 

 Fortalecer a fiscalização.  

Ações de médio prazo (5 anos) 

 Implantar os calçadões previstos no Plano de Mobilidade 

2. Programa de tratamento e implantação de rede ciclável 

Ações Prioritárias de curto prazo (2 anos) 

 Formar grupo de discussão com os usuários de bicicletas para a apresentação e 

discussão da rede ciclável proposta e priorização de ciclovias e ciclofaixas a serem 

implantadas; 

 Recuperar o pavimento e sinalizar adequadamente as ciclovias e ciclofaixas existentes. 

Ações prioritárias de médio prazo (5 anos) 

 Complementar a rede ciclável, implantando ciclovias e ciclofaixas. 
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3. Programa de integração com os outros modos 

Ações Prioritárias de curto prazo (2 anos) 

 Implantar paraciclos e/ou bicicletários ao longo dos eixos de ciclovias, especialmente 

próximo aos centros de comércio, serviços e empregos, nos terminais do transporte 

coletivo e em outros pontos estratégicos ao longo da rede ciclável; 

 Estudar a permissão de transporte de bicicletas no transporte coletivo urbano; 

 Estudar a viabilidade de implantação de sistema de bicicletas compartilhadas pelo poder 

público municipal ou junto à iniciativa privada.  

4. Programa de arborização urbana 

Ações Prioritárias de curto prazo (2 anos) 

 Elaborar estudos e projetos e definir padrão de arborização mais adequado às calçadas 

existentes no município; 

 Instituir sistemática de fabricação e distribuição de mudas pela Prefeitura Municipal;  

 Definir obrigatoriedades e incentivos fiscais para o plantio de árvores nas vias urbanas 

pelos proprietários de imóveis;  

 Incluir a exigência de arborização adequada na aprovação e habite-se de novas 

edificações;  

 Incluir a arborização adequada como condicionante para a expedição de licenças e 

alvarás de qualquer natureza;  

 Promover a capacitação dos agentes públicos e privados e comunidades, sobre a 

arborização urbana; 

 Elaborar cartilha com informações e orientação para o plantio de árvores nos espaços 

públicos municipais; 

 Organizar campanhas educativas sobre o plantio de árvores. 

5. Programa de sinalização e iluminação pública  

Ações Prioritárias de médio prazo (5 anos) 

 Melhorar a iluminação pública nos corredores de tráfego, especialmente próximo aos 

centros de comércio, serviços e empregos e nas travessias, de acordo com o que 

estabelece a Norma Brasileira – NBR 5101/2012, que trata da iluminação pública;  

 Implantar focos e tempos para pedestres em todas as interseções semaforizadas; 
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 Implantar travessias para ciclistas nas interseções das ciclovias e cilcofaixas com vias 

semaforizadas, dotando-as de foco e tempo específico no semáforo, coincidente com o 

tempo de pedestres. 

Indicadores  
1)  % de calçadas acessíveis em relação ao total de calçadas.  
          

 Extensão total estimada de calçadas  
 Extensão de calçadas acessíveis  

 
2) % de interseções com focos e tempos para pedestres em relação ao total de interseções 

semaforizadas.  
        

 Número total de interseções semaforizadas:  

 Número de interseções com focos e tempos específicos para os pedestres 
 

3) Número de árvores plantadas nas calçadas das vias coletoras e arteriais a partir da 
instituição do programa de arborização. 
 

4) Número de interseções com iluminação suficiente, de acordo com a norma. 
 

5) Km de ciclovias e ciclofaixas em relação à extensão total de vias.  
       

 Extensão estimada do sistema viário municipal 

 Extensão de ciclovias e ciclofaixas 
 

6) Número de vagas públicas para estacionamento de bicicletas (paraciclos e/ou 
bicicletários) 
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Detalhamento das Intervenções 
 

Calçadas  

Normativa:  

 Lei n° 10.048/2000 – Pessoas com Mobilidade Reduzida 

 Lei nº 10.098/2000 - Acessibilidade  

 Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004 - Regulamentação 

 Norma Brasileira 9050/2015 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT 

Tipo de intervenção: 

 Nível 1 - Calçadões: Prioridade total aos modos não motorizados em todas as vias, 

inclusive com restrição parcial à circulação e ao estacionamento de veículos; 

 Nível 2 - Vias compartilhadas: Restrição parcial de veículos: garantia de largura livre 

mínima de circulação nas calçadas de todas as vias com restrição de 

estacionamentos e implantação de sentido único se for necessário; 

 Nível 3 – Calçadas com largura adequada: Tratamento prioritário das calçadas, com 

garantia de largura mínima de circulação nas calçadas de pelo menos todas as vias 

arteriais, com restrição de estacionamento.  

Mapa 1 - Níveis de atuação sobre as calçadas 
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Quadro 2 - Tipos de Tratamento de Calçadas 

TIPOS DE TRATAMENTOS DE CALÇADAS  

TRATAMENTO  LOGRADOURO  

C
A

LÇ
A

D
Õ

ES
 

Rua Castro Alves; 

Av. Eixo Urbano Central entre Rua Delegado Clayton Leão Chaves e Av. Comercial  

Área interna da quadra do Centro Administrativo Municipal.  

V
IA

S 
C

O
M

 
R

ES
TR

IÇ
Ã

O
 P

A
R

C
IA

L 

D
E 

V
EÍ

C
U

LO
S 

Avenida Getúlio Vargas 

Rua Santa Bernadete entre a Rua Costa Pinto e a Praça Abrantes 

Rua de Contorno da Praça 1º de Maio entre a Rua Santa Bernadete e Rua Adelina de 
Sá 

Rua da Bandeira entre Rua Duque de Caxias e Avenida Getulio Vargas 

Rua Castro Alves entre Rua da Natividade e Avenida Comercial 

V
IA

S 
C

O
M

 T
R

A
TM

EN
TO

 P
R

IO
R

IT
Á

R
IO

 

Avenida Rio Camaçari 

Avenida 28 de Setembro entre Avenida Rio Camaçari e Praça Abrantes  

Avenida Manoel Mercês entre Avenida Rio Camaçari e Praça Abrantes 

Avenida dos Tupinambás entre Avenida Rio Camaçari e Praça Abrantes  

Rua Costa Pinto 

Rua Duque de Caxias 

Rua Adelina de Sá entre Rua Duque de Caxias e Avenida Rio Camaçari 

Rua do Centro Comercial 

Rua da Bandeira entre Rua Duque de Caxias e Rua do Alecrim 

Rua do Alecrim 

Avenida Comercial 

Rua Francisco Drummond 

Rua do Migrante 

Travessa Dois de maio 

Rua da Natividade 

Rua Nossa Senhora de Fátima entre Rua da Natividade e Avenida Comercial 

Travessa Ponciano Oliveira 

Rua Delegado Clayton Leão Chaves 
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Mapa da Rede de Calçadas 

 

Mapa 2 - Rede de Calçadas 
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Ciclovias e ciclofaixas 

Normativa e referência técnica: 

 Código de Trânsito Brasileiro – CTB – Lei Federal 9.503/1997 
 Manual de Sinalização - DENATRAN – Volumes I a IV 
 Coleção Bicicleta Brasil  

 

Quadro 3 - Ciclovias e Ciclofaixas 

  

TRATAMENTO LOGRADOURO 

Rua da Lama Preta;

Avenida Rio Camaçari;

Avenida Camaçari;

Avenida Eixo Urbano Central;

Via de Contorno Morro da Manteiga;

Avenida Jorge Amado;

Eixo 1 do Reserva dos Camassarys;

Rua do Estádio;

Rua Verdes Horizontes;

Rua Atalaia;

Rua Olinda;

Via Abrantes/ Cascalheira;

Via Central do Loteamento Parque Nascente do Capivara;

Via (Futura) de Ligação do Loteamento Nascente do Capivara com a Via

Abrantes/Cascalheira;

Estrada do Coco;

Ciclovia da Orla;

Rua Principal de Arembepe;

Alameda Humaitá;

Estrada da Praia.

Avenida Concêntrica;

Avenida 28 de Setembro (Radial A);

Avenida Manoel Mercês (Radial B);

Avenida dos Tupinambás  (Radial C);

Rua Costa Pinto;

Rua Duque de Caxias;

Rua Francisco Drumond;

Avenida Comercial;

Rua Delegado Clayton Leão Chaves;

Rua do Contorno do Centro Administrativo;

Rua Maria Meire;

Avenida Luiz Gonzaga;

Rua Alagoinhas;

Rua Catuama;

Rua das Acerolas;

Rua Abaré;

Rua Triangulo da Leste;

Rua das Almas;

Rua Luiz Eduardo Magalhães;

Vias Coletoras do Loteamento Parque Nascente da Capivara;

Rua do Pesque e Pague;

Rua dos Coqueirais;

Rua do Flamingo;

Rua Senhor do Bonfim;

Rua Filogonio Gomes de Oliveira.

CIC
LO

FA
IXA

S

REDE DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS

CI
CL

OV
IA

S
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Exemplos de seções transversais: 

Via Arterial ou Via de Trânsito Rápido com ciclovia em três situações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Seções transversais - Ciclovias em Vias Arteriais e de Trânsito Rápido 
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Via coletora com de mão única e de mão dupla direcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Seções Transversais - Ciclovias em Vias Coletoras  
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Mapa da Rede Cicloviária 

Mapa 3 - Rede cicloviária 
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EIXO B. MOBILIDADE COLETIVA 

O transporte coletivo deve ser o modo prioritário nos deslocamentos urbanos por ser o mais 

sustentável entre os modos motorizados.  

O custo da infraestrutura e as demais externalidades negativas do transporte individual 

motorizado, como a poluição do ar e os acidentes, indicam que não é possível sustentar por 

muito tempo o modelo de mobilidade urbana centrada no automóvel privado.  

Os países mais desenvolvidos já identificaram o problema e agem há muito tempo no 

sentido de dotar as cidades de um transporte coletivo de qualidade e de restringir o uso do 

automóvel particular, como condição para a sobrevivência das cidades. Na maioria dos 

países desenvolvidos o transporte público urbano é subsidiado, podendo ter alta qualidade 

sem grandes impactos no preço da passagem.   

No Brasil, o transporte coletivo urbano é serviço público essencial, sendo na grande maioria 

das cidades operado pela iniciativa privada através de concessão.  

É totalmente custeado pela tarifa paga pelos usuários que custeiam ainda parte das 

gratuidades instituídas, uma vez que seu custo é rateado entre os usuários pagantes.   

O vale transporte, instituído por lei federal, foi um avanço, mas que beneficia apenas os 

trabalhadores formais, deixando de fora os autônomos, os desempregados e outras tantas 

categorias.  

As melhorias no transporte coletivo, em geral, têm impacto no preço da passagem e, como a 

capacidade de pagamento dos usuários é limitada, muito pouco é feito.   

Assim, na última década, a posse do automóvel e das motos ficou mais acessível e o 

transporte coletivo da maioria das cidades perdeu muitos usuários. A redução do número de 

passageiros que utilizam o sistema encarece a passagem, pois reduz o número de 

pagantes.  
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Novas formas de financiamento do serviço de transporte coletivo devem ser discutidas na 

legislação brasileira relativa ao transporte urbano, para que seja estabelecida uma política 

tarifária mais adequada.    

A Lei Federal 12.587 de 03/01/2012, chamada Lei da Mobilidade Urbana, representou um 

avanço uma vez que diferenciou tarifa de remuneração que é o valor pago aos prestadores 

do serviço de transporte coletivo e tarifa pública que é o valor pago pelos usuários para o 

uso do serviço.    

Esse dispositivo legal permite que se estabeleçam políticas de pagamento aos 

concessionários pelo serviço prestado diferente da tarifa pública, utilizando-se fontes de 

receitas extra tarifárias, e subsídios orçamentários, além de outras fontes de receitas para o 

subsídio da passagem.  

Em Camaçari, a cobertura da rede de transporte na área urbana pode ser considerada  boa, 

pois em qualquer ponto da cidade existe ao menos uma linha de transporte coletivo a, no 

máximo, trezentos metros.  

São transportados cerca de 60.000 passageiros por dia, indicando a importância do 

investimento em melhoria do sistema.  

Os contratos de concessão do transporte coletivo estão em fase de regularização através de 

licitação pública e a nova rede de transporte a ser implantada deverá racionalizar e 

proporcionar melhorias no serviço prestado aos usuários.  

Mas há ainda quesitos a melhorar para que a cidade possa contar com um transporte 

coletivo de qualidade. 

Entre as medidas para a prioridade do transporte coletivo estão as faixas exclusivas, que 

devem ser implantadas nos locais de concentração de linhas do transporte coletivo, para 

sua prioridade na circulação, proporcionando maior fluidez nas viagens. Para a implantação 

da nova rede de transporte coletivo, estão previstas algumas faixas exclusivas nas principais 

vias da rede de linhas.  

Também do ponto de vista da operação do serviço, a regularidade e o cumprimento dos 

horários é uma condição básica de confiabilidade. Para isso é necessária fiscalização 

constante por parte do poder concedente.  
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O conforto dos ônibus, a presença de abrigos nos pontos de embarque e a acessibilidade 

universal são outros dos itens de conforto e qualidade a serem observados.  

Sobre a acessibilidade universal, a Lei Federal 10.098/2000 e o Decreto 14022/2004, que a 

regulamenta, definem que os sistemas de transporte coletivo são considerados acessíveis 

quando todos os seus elementos são concebidos, organizados, implantados e adaptados 

segundo o conceito de desenho universal, garantindo o uso pleno com segurança e 

autonomia por todas as pessoas e dão prazo de 10 anos, ou seja, até 2014 para que todos 

os veículos e infraestruturas estivessem adaptados, além de remeter a definição dos 

aspectos técnicos para as Normas Brasileiras.  

No caso do transporte coletivo, a norma regulamentadora é a NBR 14022/1997, que indica 

três possibilidades para os veículos: piso baixo; piso alto com acesso realizado por 

plataforma de embarque e desembarque; piso alto equipado com plataforma elevatória 

veicular. Entre as soluções indicadas a ideal é a de piso baixo que permite o embarque em 

nível. Porém, essa solução exige um planejamento de longo prazo, pois os veículos 

fabricados no Brasil ainda possuem custos muito elevados.  No caso da maior parte dos  

municípios brasileiros ainda é utilizado o elevador que deve estar presente, por força da 

legislação em 100% dos veículos.  

A cidade deve contar ainda com um sistema de atendimento às reclamações dos usuários e 

de informações sobre itinerários e horários das linhas.    

Esse sistema pode prestar atendimento através de telefone, da internet, de mapas 

colocados nos pontos e ainda em tempo real através de painéis eletrônicos de mensagens 

nos pontos de embarque que, a partir de equipamentos de GPS instalados nos ônibus 

comunica o tempo de aproximação de cada linha.    

Outras modalidades de transporte coletivo, muito utilizadas no município, são o transporte 

fretado e o transporte escolar. Cabe ao poder público municipal o cadastramento, o controle 

e a fiscalização desse serviço, mesmo que prestado por particulares.  

Objetivo:  

O objetivo do Eixo Mobilidade Coletiva é melhorar a qualidade dos serviços de transporte 

coletivo e aumentar sua atratividade e acessibilidade física e tarifária.  
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Diretrizes 

São diretrizes da Mobilidade Coletiva: 

 Regularizar os contratos de concessão; 

 Promover regulamentação e a melhoria da qualidade dos serviços; 

 Fortalecer a gestão pública; 

 Melhorar a qualidade da infraestrutura do transporte coletivo urbano; 

 Garantir a acessibilidade física e tarifária no transporte coletivo urbano. 

Programas de Ação 
 

1. Programa de fortalecimento da gestão pública 

Ações Prioritárias de curto prazo (2 anos) 

 Legalizar os contratos de concessão através de licitação pública; 

 Elaborar e publicar o Regulamento do Serviço de Transporte Coletivo; 

 Implantar a nova rede do transporte coletivo com integração física e tarifária entre os 

serviços convencional e complementar; 

 Implantar Bilhetagem Eletrônica com controle público; 

 Implantar o Sistema de Controle Operacional pela Prefeitura através de equipamentos 

de detecção de posição geográfica (tipo GPS) instalado nos veículos para controle da 

frota e das viagens em tempo real;  

 Articular com as demais Prefeituras da Região Metropolitana e com o Governo do 

Estado a criação de um Sistema Metropolitano de Transporte, integrado física e 

tarifariamente, com participação das prefeituras na gestão do sistema.  

 Identificar, cadastrar, regulamentar e fiscalizar o transporte coletivo fretado.  

2. Programa de melhoria da infraestrutura do transporte coletivo 

Ações Prioritárias de curto prazo (2 anos) 

 Implantar soluções de prioridade ao transporte coletivo na circulação, como faixas 

preferenciais e/ou exclusivas; 

 Implantar sinalização em todos os pontos de embarque e desembarque; 

Ações Prioritárias de médio prazo (5 anos) 

 Definir o padrão e implantar abrigos em todos os pontos de embarque do transporte 

coletivo. 



 

                                              

Rua Bueno Brandão, nº 307 – Bairro Floresta – CEP 31.010-060 BH / MG – Email – ruaviva@ruaviva.org.br 

37 

 

3. Programa de informação e atendimento aos usuários 

Ações Prioritárias de médio prazo (5 anos)  

 Implantar informações nos pontos de ônibus sobre linhas, itinerários, horários, pontos de 

parada, mapas de localização, número de telefone de atendimento ao usuário; 

 Implantar informações sobre linhas, itinerários, horários, pontos de parada, número de 

telefone de atendimento ao usuário pela internet, no site da Prefeitura e por aparelho de 

telefonia celular; 

 Implantar informações pelo celular;  

 Implantar painel de mensagens nos pontos principais com informação da chegada das 

linhas, em tempo real; 

 Implantar atendimento às reclamações dos usuários através do site e telefone. 

4. Programa de acessibilidade física e financeira 

Ações Prioritárias de curto prazo (2 anos)  

 Incentivar o uso do cartão através de programas de fidelização, oferta de pacotes 

especiais e descontos para compras antecipadas;  

 Definir programa de renovação da frota com implantação de 100% de veículos 

acessíveis; 

Ações Prioritárias de médio prazo (5 anos)  

 Definir programa de renovação da frota com implantação de veículos acessíveis de piso 

baixo e motor traseiro e com ar condicionado.  

5. Programa de Regulamentação do Transporte Escolar e Transporte Fretado 

Ações Prioritárias de médio prazo (5 anos)  

 Cadastrar os veículos e os operadores do transporte escolar; 

 Estabelecer regras para a permissão do transporte escolar;  

 Definir e publicar o Regulamento Municipal de Transporte Escolar;  

 Cadastrar os veículos e os operadores do transporte fretado; 

 Definir procedimentos e regras para a operação do transporte fretado no município;  

 Fortalecer a fiscalização.  

Indicadores  

1) % de Frota acessível em relação ao total da frota  

 Frota total 
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 Frota com elevadores 

2) Frota com ar condicionado em relação ao total da frota 

 Frota total 

 Frota com ar condicionado 
 

3) Frota de piso baixo em relação ao total da frota  

 Frota total 

 Frota com piso baixo 
4) Pontos de ônibus com abrigo em relação ao total de pontos de ônibus 

 Número de pontos de embarque estimado:  

 Número de pontos de embarque com abrigos:  
 

5) Pontos de ônibus com informação em relação ao total de pontos de ônibus 

 Número de pontos de ônibus:  

 Número de pontos de ônibus com informação:  
 

6) Índice de cumprimento de viagens 

 Número de viagens programadas por dia útil 
 Número de viagens cumpridas no horário  
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Detalhamento das intervenções propostas 
Normativa: 

 Lei Federal 8.987/95 – Concessões 
 Lei n° 10.048/2000 – Pessoas com Mobilidade Reduzida 
 Lei nº 10.098/2000 - Acessibilidade  
 Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004  - Regulamentação 
 Norma Brasileira 9050/2015 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT 

 

 Modelo conceitual da rede integrada 

Figura 4 - Modelo Conceitual da Rede Integrada de Transporte Coletivo 

MONTE GORDO

CAMAÇARI

ABRANTES

 

                 Linhas troncais ligando a Orla ao Centro 

                 Linhas Centro – Bairros 

                 Linhas Monte Gordo – Terminal Via CETREL 

                 Linhas Abrantes – Terminal Via Cascalheira e Terminal Via CETREL 
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Rede de Linhas e terminais 

Mapa 4 - Rede de Linhas do Transporte Coletivo 
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Itinerários no Centro 

Mapa 5 - Itinerários do Transporte Coletivo no Centro 
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Linha 

 

nome 

 

Tempo 

Viagem 

 

Extensão 

Demanda total Frequencia Headway 

Frota 
PM PA PT FP Total PM PA PT FP Total PM PA PT FP 

A01 Catu de Abrantes x Vila de Abrantes  x Jauá 56,4 26,66 1.526 1.153 1.021 1.195 4.894 16 15 11 19 61 11 8 11 35 6 

A03 Açu da Capivara 112,8 28,58 165 78 62 70 375 2 1 1 2 6 90 120 120 330 2 

A02 Cordoaria 46,8 16,56 276 0 177 98 551 5 0 3 3 11 36   40 220 2 

A04 CETREL x Cascalheira via Arembepe 51,6 35,54 1.593 568 881 722 3.763 10 4 5 9 28 18 30 24 73 3 

A05 Cajazeira de Abrantes 21,6 11,66 15 0 0 14 29 1 0 0 1 2 180     660 1 

      Totais 3.576 1.799 2.140 2.098 9.613 34 20 20 34 108         14 

 

Subsistema Abrantes 

Mapa 6 - Subsistema Abrantes 

 

 

AREMBEPE

CAJAZEIRAS DE
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VARGE GRANDE

INTERLAGOS

BOA UNIÃO
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MALíCIA

COQUEIROS DE

AREMBEPE

JARDIM LIMOEIRO

JAUÁ

PARQUE REAL

SERRA VERDE
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PARQUE DAS DUNAS
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Subsistema Monte Gordo 

Mapa 7 - Subsistema Monte Gordo 

  

COQUEIROS DE

MONTE GORDO

BARRA DO POJUCA

VALE DO

LANDIRANA

MONTE GORDO

ITACIMIRIM

BARRA DO JACUíPE

GENIPABU

GUARAJUBA

BOA ESPERANÇA

VáRZEA DA MATA

SãO BENTO

 

Linha 

 

nome 

 

Tempo Viagem 

 

Extensão 

Demanda total Frequencia Headway 

Frota 
PM PA PT FP Total PM PA PT FP Total PM PA PT FP 

M01 Barra de Pojuca via Barra de Jacuípe 52,8 43,23 218 2 5 235 460 4 1 1 5 11 45 120 120 132 2 

M02 Jordão 62,4 42,64 375 72 267 59 773 5 1 3 1 10 36 120 40 660 2 

M03 Barra de Pojuca via Coqueiros de Monte Gordo 74,4 49,40 828 254 493 645 2.221 7 4 4 9 24 26 30 30 73 4 

M04 Tiririca 62,4 55,75 183 0 31 146 360 2 0 1 4 7 90   120 165 1 

M05 Lagoa Seca 81,6 53,94 904 294 430 672 2.300 11 5 4 11 31 16 24 30 60 7 

      Totais 2.508 622 1.226 1.757 6.114 29 11 13 30 83         16 
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Subsistema Troncal 

Mapa 8 - Sistema Troncal 

 

 

 

Modelo Tarifário 

 

  

 

Linha 

 

Tempo 

Viagem 

 

Extensão 

Demanda total Frequencia Headway 

Frota 
PM PA PT FP Total PM PA PT FP Total PM PA PT FP 

T01 Troncal Cascalheiras 52,8 35,45 3.257 1.616 1.739 2.152 8.764 39 18 17 34 108 5 7 7 19 11 

T02 Troncal CETREL 67 43,29 2.016 726 558 1.419 4.719 29 11 7 26 73 6 11 17 25 13 

      Totais 5.273 2.342 2.297 3.571 13.483 68 29 24 60 181 11 18 24 44 24 

 

0 4 8 12

Kilometers

Linhas
T01

T02
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Modelo Tarifário 

Quadro 4 - Modelo Tarifário do Transporte Coletivo 

 

Complementos Tarifários nas Integrações 

Quadro 5 - Complementos Tarifários nas Integrações 

Origem Destino 1ª linha 2ª linha 3ª linha total 

Sede Sede 2,40 0,00  2,40 

Sede (centro) Abrantes 2,40 0,40  2,80 

Sede (centro) Monte Gordo 2,40 0,90  3,30 

Sede (localidades) Abrantes 2,40 0,00 1,40 3,80 

Sede (localidades) Monte Gordo 2,40 0,00 1,90 4,30 

Abrantes Sede (centro) 2,40 0,40  2,80 

Abrantes Sede (localidades) 2,40 0,40 1,00 3,80 

Abrantes Abrantes 2,40 0,00  2,40 

Abrantes Monte Gordo 2,40 1,40  3,80 

Monte Gordo Sede (centro) 3,00 0,30  3,30 

Monte Gordo Sede (localidades) 3,00 0,30 1,00 4,30 

Monte Gordo Abrantes 3,00 0,80  3,80 

Monte Gordo Monte Gordo 3,00 0,00  3,00 

  

Grupo 

tarifário 

Região de atendimento Tarifa 

atual 

Sede Distrito Sede R$ 2,30 

Orla I Arembepe, Jauá, Vila de Abrantes, Catu de 

Abrantes, Cordoaria, Açu da Capivara, Cajazeiras 
de Abrantes 

R$ 2,60 

Orla II Barra do Jacuípe R$ 2,70 

Orla III Guarajuba, Monte Gordo R$ 3,10 

Orla IV Barra do Pojuca, Fazenda Cajazeira, Tiririca, Jordão, 

Lagoa Seca  

R$ 4,00 
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Projeções de Indicadores Operacionais 

Quadro 6 - Projeções dos Indicadores Operacionais do Transporte Coletivo 

 

 

 

 

 

 

 

  

Projeções de indicadores operacionais mensais por subsistema 

 
Sede Abrantes Monte Gordo Troncais Total 

Frota total 83 15 18 28 144 

Frota operacional 76 14 16 24 130 

Frota reserva 7 1 2 4 14 

Quilometragem 408.767,93 92.292,90 127.740,06 215.123,65 843.924,54 

Custos unitários 

Custo variável/km 1,5304 1,5304 1,5304 1,5304 1,5304 

Custo fixo/veículo reserva 3.389,36 3.389,36 3.389,36 3.389,36 3.389,36 

Custo fixo/veículo operacional 10.006,78 10.006,78 10.006,78 10.006,78 10.006,78 

INSS 2% 2% 2% 2% 2% 

ISS 5% 5% 5% 5% 5% 

Projeções de indicadores econômicos mensais por subsistema 

 
Sede Abrantes Monte Gordo Troncais Total 

Custo variável 625.578,44 141.245,05 195.493,39 329.225,23 1.291.542,11 

Custo frota reserva 23.725,52 3.389,36 6.778,72 13.557,44 47.451,04 

Custo frota operacional 760.514,98 140.094,86 160.108,42 240.162,62 1.300.880,88 

INSS 29.680,40 5.994,30 7.629,06 12.272,53 55.576,30 

ISS 44.520,60 8.991,45 11.443,60 18.408,80 83.364,44 

Custo total 1.484.019,93 299.715,03 381.453,19 613.626,62 2.778.814,77 

      
Receita 2.057.864,63 301.745,66 243.278,96 429.559,57 3.032.448,82 

Resultado 573.844,70 2.030,64 -138.174,23 -184.067,05 253.634,06 
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EIXO C. MOBILIDADE INDIVIDUAL MOTORIZADA 

O automóvel, além de consumir mais combustível e poluir mais por passageiro transportado, 

ocupa mais espaço viário do que seria possível criar, se todos o utilizassem.   

O que se discute não é a posse, mas o uso indiscriminado do automóvel e sua prevalência 

na ocupação do espaço viário, que é custeado por todos os cidadãos, para transportar 

poucas pessoas. 

As consequências de um modelo de mobilidade urbana baseado no automóvel privado, 

chamadas de “externalidades negativas”, são os congestionamentos , a poluição do ar, os 

acidentes, que deixam mortos e pessoas incapacitadas para o trabalho e a degradação do 

espaço público.  

Os estudos recentes mostram que o transporte individual motorizado é o que mais polui e o 

que mais mata no trânsito, além de ser o que mais consome espaço público e recursos dos 

orçamentos públicos em implantação, manutenção e sinalização das vias, sendo 

responsável pelo menor número de pessoas transportadas em relação aos recursos 

consumidos.  

Assim, deve-se buscar diversificar e balancear a matriz de deslocamentos urbanos e a 

utilização do espaço público de circulação, dando maior equilíbrio e dedicando parte do 

sistema viário ao conforto e à segurança do transporte coletivo e dos modos não 

motorizados.  

Para isso é necessário que se busque racionalizar a utilização do automóvel privado.  

Camaçari, como cidade média, já sente os impactos da utilização excessiva do automóvel 

nos deslocamentos.  

Esses impactos são mais visíveis nos horários de pico, com os congestionamentos que já 

ocorrem; na ocupação massiva das vias especialmente pelos automóveis, nos 

estacionamentos irregulares e nos acidentes de trânsito.  
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Atualmente não existe um sistema de estacionamento rotativo implantado na área central de 

Camaçari, permitindo que os veículos fiquem estacionados durante muitas horas, não 

ocorrendo a rotatividade das vagas.  

O número de vagas disponíveis é bem inferior ao numero de veículos que querem 

estacionar, o que provoca a necessidade de circular à procura de vaga e elevado número de 

estacionamentos irregulares, comprometendo a segurança, a fluidez do trafego geral e do 

transporte coletivo e a travessia dos pedestres. 

Outra das externalidades negativas do transporte individual motorizado são os acidentes. 

Esse é um dos grandes desafios enfrentados no Brasil, onde ocorrem cerca de 40.000 

motes por ano, sendo o quarto país do mundo que mais mata no trânsito. Em 2014 595 mil 

pessoas foram indenizadas por invalidez permanente, sendo que mais da metade tinha 

entre 18 e 34 anos. 

Em todo o mundo mais de 1.200.000 pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito em 

2010. Por esse motivo, a Organização das Nações Unidas - ONU estabeleceu, durante sua 

Assembleia Geral em 2 de março de 2010, que 2011 a 2020 será a Década de Ações para a 

Segurança Viária, com a meta de estabilizar e reduzir acidentes de trânsito e a Organização 

Mundial da Saúde - OMS estabeleceu como meta diminuir em 50% as mortes em acidentes 

de trânsito até 2020.  

As experiências internacionais e a recente experiência da cidade de São Paulo, que reduziu 

as velocidades nos principais corredores de tráfego da cidade resultando numa queda de 

35% no número de acidentes, demonstram que esse é o fator mais significativo a ser 

observado.  

O limite de velocidade recomendado pela OMS para vias urbanas arteriais é de até 50 km/h. 

Em áreas com grande movimentação de pedestres e ciclistas, a recomendação para o limite 

máximo de velocidade é ainda menor, de 30 km/h. 

Os acidentes com envolvendo as motos são os que mais causam hospitalizações e lesões 

graves, temporárias ou permanentes, atingindo principalmente a população mais jovem.  

A experiência de implantação de sinalização delimitando área exclusiva de espera para 

motos e bicicletas entre a faixa de travessia de pedestres e a faixa de retenção dos demais 
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veículos junto aos semáforos vem apresentando resultados na redução dos acidentes 

envolvendo motos.  

Os objetivos dessa medida são proporcionar maior segurança para as motocicletas e 

ciclistas, diminuindo o conflito com autos no momento da largada no verde do semáforo; 

aumentar o respeito das motos à linha de retenção e à faixa de travessia; dar maior 

visibilidade às motos junto às travessias de pedestres; diminuir o número de acidentes 

envolvendo motos, ciclistas e pedestres no cruzamento. 

As primeiras cidades a implantar esse tipo de sinalização foram Madrid e Barcelona. No 

Brasil, São Paulo já implantou em mais de trezentas interseções semaforizadas, obtendo 

mais de 90% de aprovação da população e redução de 28% no número de atropelamentos 

por moto; de 6% no número de acidentes com vítimas; de 17% no número total de feridos e 

de 25% no número de acidentes com motocicletas. 

Devem ser implementadas ações de circulação, sinalização e de redução das velocidades, 

tornando a mobilidade mais segura para todos e, em especial, para pedestres, ciclistas e 

motociclistas que representam os elementos mais frágeis no trânsito.  

As ações previstas no Eixo Mobilidade Ativa contribuem em grande parte para a redução 

dos acidentes e são complementadas neste eixo.  

Os serviços de táxi e de mototáxi são modalidades de transporte público individual de 

passageiros, que no município são realizados por particulares. Esses serviços devem ser 

regulamentados e cabe ao poder público municipal cadastrar, controlar e fiscalizar os 

prestadores do serviço e os veículos.  

Objetivo  

É objetivo do Eixo Mobilidade Individual Motorizada, desestimular o uso do transporte 

individual motorizado e reduzir seus impactos negativos no ambiente urbano. 

Diretrizes  

 Reduzir os impactos dos congestionamentos e dos acidentes; 

 Implantar política de estacionamentos; 

 Regulamentar os serviços de táxi e mototáxi; 

 Ampliar e fortalecer a fiscalização.  
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Programas de Ação 

 

1.Programa de melhoria da circulação e tratamento dos pontos de conflito 

Ações Prioritárias de Curto prazo (2 anos) 

 Elaborar projetos para tratamento dos pontos de conflito identificados; 

 Padronizar e complementar a sinalização de regulamentação das vias arteriais e 

coletoras. 

Ações prioritárias de médio prazo (5 anos) 

 Implantação de intervenções para tratamento dos pontos de conflito identificados; 

 Elaborar projetos e implantar sinalização indicativa no município. 

2. Programa de segurança nos deslocamentos 

Ações Prioritárias de curto prazo (2 anos) 

 Reduzir as velocidades máximas permitidas nas vias arteriais regionais para 60 km/h, 

nas vias arteriais municipais para 50 km/h, nas vias coletoras para 40 km/h e nas Vias 

Locais para 30 km/h. 

 Mapear, elaborar projetos e implantar tratamento nos locais com maior ocorrência de 

acidentes; 

 Implantar faixa de acomodação de motos junto à faixa de retenção nas interseções 

semaforizadas; 

 Implementar campanhas educativas e de fiscalização de respeito à faixa de pedestres e 

não dirigir alcoolizado.   

Ações Prioritárias de médio prazo (5 anos) 

 Buscar a cooperação com órgãos estaduais, metropolitanos e municipais responsáveis 

pelo registro dos acidentes e socorro às vítimas de trânsito, incluindo os órgãos de 

saúde, para estabelecer procedimentos conjuntos para o aperfeiçoamento do sistema de 

informações dos acidentes de trânsito, com a inclusão do acompanhamento de vítimas, 

identificando os mortos e feridos posteriormente ao acidente.  

3. Programa de estacionamentos 

Ações Prioritárias de curto prazo (2 anos) 

 Elaborar estudos e pesquisas e implantar o estacionamento rotativo pago nas vias do 

centro e nas demais áreas de maior demanda; 
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 Promover campanhas de esclarecimento e implantar fiscalização permanente do 

estacionamento rotativo.  

Ações prioritárias de médio prazo (5 anos) 

 Elaborar estudos para implantação de bolsões de estacionamento pago nas bordas do 

centro, pelo executivo municipal ou pela iniciativa privada, através de concessão ou 

parceria público-privada;  

 Estabelecer política de preços do estacionamento rotativo, buscando o equilíbrio entre 

os custos das viagens por transporte coletivo e o custo do estacionamento rotativo; 

Indicadores 
1) Índice de Rotatividade 

 Número total de vagas no estacionamento rotativo 

 Número de veículos que estacionam por dia na área coberta pelo estacionamento 
rotativo 
 

2) Percentual de veículos infratores no estacionamento rotativo. 

 Número de veículos que estacionam por dia na área coberta pelo estacionamento 
rotativo 

 Número de veículos infratores 
3) Preço do estacionamento rotativo em relação à tarifa pública do transporte coletivo. 

 Preço do estacionamento rotativo 

 Tarifa do transporte coletivo:  

  

4) Número total de acidentes de trânsito por 10.000 habitantes 
       

 População 

 Número total de acidentes 
 

5) Número total de atropelamentos por 10.000 habitantes 
       

 Número total de atropelamentos 
 

6) Total de mortes de ocupantes de automóveis por 10.000 habitantes 
        

 Número total de mortes de ocupantes de automóveis 
 

7) Total de mortes com bicicleta por 10.000 habitantes 
        

 Número total de mortes com bicicleta 
 

8) Total de mortes de ocupantes de motocicleta por 10.000 habitantes 
       

 Número total de mortes de ocupantes de motocicleta 
 

9) Número de mortes em acidentes de trânsito por 10.000 habitantes 
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 Número total de mortes em acidentes de trânsito 
 

10) Total de mortes por atropelamentos por 10.000 habitantes 
       

 Número total de mortes por atropelamentos 
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Detalhamento das intervenções 

Normativa: 

 Código de Trânsito Brasileiro, Lei Federal Nº 9.503 /1997. 

Pontos Críticos de Conflito 

Mapa 9 - Pontos Críticos de Conflito 
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1 Rua Francisco Drummond x Rua Contorno de Centro Administrativo x Saída do 

Estacionamento da Prefeitura Municipal 

Interseção controlada por semáforo de quatro estágios, sendo três veiculares e um para 

atendimento da travessia de pedestres. O semáforo apresenta baixo rendimento com o 

acesso da saída do estacionamento da prefeitura sendo o mais prejudicado, sem área para 

acomodação de veículos e gerando comprometimento na movimentação interna do 

estacionamento.  

 

2 Trecho da Rua Francisco Drummond entre a Rua Contorno do Centro 

Administrativo e a Avenida Deputado Luís Eduardo Magalhães. 

Esse trecho opera em sentido duplo com estacionamento permitido em ambos os lados da 

via. Com uso predominantemente comercial e exercendo a principal ligação entre a Praça 

do Centro Administrativo e a região da Praça Abrantes, apresenta forte movimentação tanto 

de veículos como de pedestres. A operação em sentido duplo compromete a capacidade 

viária com apenas uma faixa por sentido além de tornar insegura suas interseções e as 

travessias dos pedestres.  

 

3 Trecho da Rua Francisco Drummond entre Rua do Migrante e Avenida Eixo 

Urbano Central. 

Trecho opera em sentido duplo com estacionamento permitido dos dois lados da via. A 

operação em sentido duplo tem o objetivo de atender ao  movimento de retorno dos 

veículos da Avenida Eixo Urbano Central. Entretanto acaba comprometendo as condições 

gerais de operação da  Rua Francisco Drummond que apresenta dois trechos de 

sentido duplo e um trecho de sentido único. 

4 Avenida Deputado Luís Eduardo Magalhães x Rua Castro Alves 

A abertura existente no canteiro central da Avenida Deputado Luís Eduardo Magalhães e a 

permissão para a realização de todos os  movimentos possíveis, gera diversos pontos de 

conflito com riscos de ocorrência de acidentes, insegurança e restrição na fluidez da via.   

5 Avenida Eixo Urbano Central x Rua do Alecrim 

Interseção controlada por semáforo de quatro estágios sendo três veiculares e um de 

pedestres. A interseção apresenta grande movimentação de veículos e baixa capacidade de 

escoamento em virtude dos quatro estágios. 
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6 Avenida Eixo Urbano Central x 1ª Travessa das Almas 

A falta de continuidade da Avenida Eixo Urbano Central e da Avenida Deputado Luis 

Eduardo Magalhães no sentido centro-bairro, resulta em  uma circulação complexa no 

entorno da interseção com elevado pontos de conflito e baixo rendimento.   

7 Rua das Almas x Avenida Luiz Gonzaga 

Interseção com alto grau de periculosidade em virtude das velocidades praticadas e da 

sinalização deficiente no local. 

8 Rua Dois de Maio x Rua Contorno de Centro Administrativo 

Interseção com sinalização deficiente e geometria necessitando ser  adequada para 

melhor administrar os conflitos veículos x veículos e veículos x pedestres.  

9 Rua da Rodoviária x Rua Canudos 

A Rua Canudos constitui-se num importante acesso ao Bairro Nova Vitória. A interseção 

apresenta sinalização deficiente e "mar de asfalto" que compromete as condições de 

segurança.  

10  Rua da Rodoviária x Avenida Deputado Luís Eduardo Magalhães 

Interseção controlada por semáforo de quatro estágios sendo três veiculares e um de 

pedestres. O acesso da Rua da Rodoviária opera com apenas uma faixa e apresenta 

restrições em virtude da saída da baia de ônibus, comprometendo o rendimento geral do 

semáforo.   

11 Rua Parque Central entre Avenida Eixo Urbano Central e Rua Adelina de Sá. 

Trecho opera em sentido duplo, com grande movimentação de  veículos e pedestres, 

gerando situações de insegurança tanto para veículos como para pedestres.  

               Rua Parque Central x Rua Adelina de Sá 

Interseção apresenta sinalização deficiente e elevado pontos de conflitos. A grande 

movimentação de veículos e pedestres na interseção cria uma situação de insegurança 

tanto para veículos como para pedestres.  

12 Praça Abrantes x Radial A X Radial B x Radial C 

Três interseções próximas apresentando grande movimentação de veículos e pedestres, 

sendo duas semaforizadas, com três estágios e uma administrada apenas por sinalização 

gerando insegurança para os pedestres. As duas interseções semaforizadas, pela sua 
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proximidade têm que operar de maneira sincronizada e suas programações adequadas às 

variações do fluxo ao longo do dia.  

13 Ponte Avenida Concêntrica 

A ponte apresenta seção transversal reduzida, sinalização deficiente e interseções com 

problemas de segurança nos seus acessos.  

14 Avenida Concêntrica x Rua do Telégrafo – Praça do Reggae 

 Seções transversais reduzidas das duas vias que operam em sentido duplo; 

presença de comercio local; movimentação de pedestres e todas as conversões veiculares 

são permitidas. No acesso da Travessa da Bandeira existência de “mar de asfalto”.   

15 Avenida Concêntrica x Avenida Radial C 

Interseção administrada por mini - rotatória em tachão onde todos os movimentos de 

conversões são permitidos. Existência de redutores de velocidade nos quatro acessos e 

presença de pedestres realizando travessias. O sistema em operação apresenta baixa 

capacidade de escoamento para os veículos e insegurança para os pedestres realizarem 

suas travessias.   

16 Avenida Concêntrica x Avenida Radial B 

Interseção administrada por semáforo de cinco estágios, onde todos os fluxos podem 

executar o giro à esquerda. Os quatro  acessos da interseção operam com apenas uma 

faixa de trafego que ainda sofrem interferências relativas aos estacionamentos existentes e 

pelas entradas e saídas do posto de abastecimento localizado na interseção. Os pedestres 

apesar de possuírem tempos específicos para a realização das travessias na interseção são 

penalizados pela não existência de calçada ao longo do posto de abastecimento e pelos 

conflitos decorrentes das movimentações dos estacionamentos sobre a calçada.    

17 Avenida Concêntrica x Rua Ramo Um do Canal 

Interseção de vias onde todos os movimentos possíveis são permitidos gerando diversas 

possibilidades de conflito e giro à esquerda é  realizado em condições precárias de 

segurança. 
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18 Avenida Concêntrica x Rua Ramo Dois do Canal 

Interseção de vias onde todos os movimentos são permitidos gerando diversas 

possibilidades de conflito e giro à esquerda realizado em condições precárias de segurança. 

O acesso da Rua do Canal apresenta "mar de asfalto". 

19 Avenida Concêntrica x Avenida Radial A 

Interseção administrada por semáforo de cinco estágios onde todos os fluxos podem 

executar o giro à esquerda. Dois acessos operam com  apenas uma faixa de trafego e os 

outros dois em virtude das ilhas existentes oferecem uma segunda faixa para o movimento 

de giro à direita. Essas faixas extras melhoram o rendimento do semáforo, mas  criam 

dificuldades para os pedestres. 

20 Avenida Concêntrica x Rua do Curió x Rua Camaçari de Dentro 

Interseção com cinco aproximações e todas operando em sentido duplo, gerando excesso 

de pontos de conflito e risco de ocorrência de acidentes. Observa-se também existência de 

"mar de asfalto" e dificuldades para os pedestres realizarem suas travessias. Redutores de 

velocidade são utilizados para controlar as velocidades praticadas e proporcionar condições 

para as travessias. 

21 Avenida Concêntrica x Rua Jardim Brasília x Rua Julio Leitão 

Interseções próximas com todos os acessos operando em sentido duplo gerando muitas 

possibilidades de conflitos. Entretanto a situação é mais  critica para os pedestres com 

muita insegurança na realização das travessias  

22 Rua da Lama Preta x Rua Moreira Cesar x Rua Machado de Assis 

Interseção com traçado irregular e quatro acessos operando em sentido duplo com muitas 

possibilidades de conflitos. Existência de "mar de  asfalto" e insegurança para os pedestres.  

23 Avenida Eixo Urbano Sudoeste x Rua Catuama 

Interseção com traçado irregular e três acessos operando em sentido duplo com muitas 

possibilidades de conflitos. Existência de "mar de asfalto" e ilha que não ordena 

satisfatoriamente os fluxos de veículos que demandam a interseção. 

24 Rua Nova Camaçari 

Via com concentração de estabelecimentos comerciais, bares e restaurantes e grande 

movimentação de pedestres, principalmente no período noturno. A via necessita tratamento 

que ordene o estacionamento e o fluxo de veículos priorizando a circulação dos pedestres.  
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25 Avenida Sul x Rua Nova Camaçari 

Interseção com traçado irregular, três acessos operando em sentido duplo e um acesso de 

sentido único. O cruzamento apresenta "mar de asfalto" e grande movimentação de veículos 

e pedestres. 

26  Avenida Jorge Amado 

A Avenida Jorge Amado apresenta traçado com características para atendimento de trafego 

rodoviário, dotada de pistas marginais que criam dificuldades para os usuários em virtude do 

contexto urbano e das características de cruzamentos e travessias de pedestres que 

necessita atender. 

27  Avenida Jorge Amado x Trevo Retorno 

Interseção complexa com muitos movimentos permitidos e trafego intenso de veículos. As 

velocidades praticadas no entorno da interseção são elevadas dificultando e tornando 

insegura a realização dos movimentos de conversões. 

28  Rua Adelina de Sá / Avenida Getúlio Vargas / Rua da Bandeira / Praça 

Abrantes 

Região com concentração de estabelecimentos comerciais e de serviços e grande 

movimentação de veículos e pedestres ao longo de todo o dia. A demanda por vagas é bem 

maior do que as vagas ofertadas e o que se verifica é uma grande dificuldade em se 

encontrar vagas para estacionar na região.  
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EIXO D. LOGÍSTICA URBANA 

A distribuição de mercadorias nas cidades é de suma importância para o dinamismo da 

economia local e exige uma dinâmica específica de circulação e estacionamento para sua 

operacionalização.  

Por outro lado, o transporte e a distribuição, de mercadorias tem grande impacto na 

mobilidade urbana, especialmente sobre a fluidez do tráfego, sobre a segurança das 

pessoas e dos veículos, sobre o pavimento das vias e ainda sobre o meio ambiente.  

A logística urbana busca estratégias de racionalização da distribuição de cargas, para dar 

mais eficiência às operações, com ganhos para o comércio e para os transportadores e para 

reduzir seus impactos negativos no ambiente urbano.   

A resolução desses conflitos deve levar em conta o disciplinamento da circulação e das 

operações de carga e descarga, como restrições de tamanho dos veículos para circulação 

na área urbana e restrição de horários para as operações de carga e descarga de 

mercadorias, especificando rotas e vias onde é permitido e proibido circular em horários 

definidos.  

As restrições e permissões podem contar com regulamentação através de placas com a 

definição dos horários permitidos, que são mais comuns em nossas cidades.  

A experiência realizada em Belo Horizonte de demarcação das vagas de carga e descarga 

também no pavimento é bem sucedida no sentido de evitar o desrespeito à sinalização.  

Além das restrições e permissões, fazem parte das estratégias de logística urbana os 

centros de distribuição de carga, geralmente localizados no entorno das cidades, onde as 

cargas são recebidas em veículos de maior porte, armazenadas e consolidadas em veículos 

com porte adequado à circulação na área urbana, para entrega no destino final.  

Os centros de distribuição de cargas são em geral empreendimentos privados.  

Outras estratégias adotadas são as entregas noturnas ou fora do pico, as entregas de último 

quilômetro, feitas em veículos de mão, bicicletas ou motocicletas; os pontos de entrega de 

pequenas cargas distribuídos pela cidade.  
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A adoção das estratégias deve respeitar as características e a dinâmica local e devem 

contar com participação de todos os atores envolvidos na questão.  

Uma modalidade de transporte de cargas ainda muito comum nas cidades brasileiras são os 

veículos da tração animal conduzidos pelos “carroceiros”.  

O Código de Trânsito Brasileiro, Lei Federal Nº 9.503 de 23/09/1997, estabelece regras para 

esses veículos e define que o órgão executivo de trânsito pode estabelecer horários e locais 

permitidos para sua circulação, registrá-los e incluí-los no sistema de processamento de 

multas, através de legislação municipal.  

Tratar a questão das carroças requer cuidado especial uma vez que, na maioria dos casos, 

essa é uma fonte de renda das famílias. Por outro lado, é necessário que se regulamente 

essa modalidade para a segurança do trânsito em geral e dos próprios carroceiros além de 

ser uma forma evitar a deposição de entulhos e outros objetos em locais inapropriados e 

ainda de monitoramento da saúde dos animais utilizados.    

 Assim, é importante que sejam regulamentadas a circulação e as operações de carga e 

descarga no território municipal.  

Camaçari, por ser um município cuja economia apresenta relevante participação industrial, 

justificada pela sua inserção estratégica uma vez que integra tanto a Região Metropolitana 

de Salvador como o polo petroquímico e de grandes industrias, apresenta um pesado fluxo 

de cargas, o que torna esse tipo de transporte e suas respectivas rotas como essenciais 

para o sistema de mobilidade, tanto no município como na região. 

Assim, enquanto polo industrial, Camaçari se caracteriza por um lado como centro atrativo 

de oportunidades, configurando-se como um grande polo atrator de viagens da Região 

Metropolitana de Salvador e, por outro, como um município com relevante incidência de 

caminhões e demais transportes de carga que, não obstante à sua importância para o 

município, devem ter seus itinerários diferenciados em relação ao tráfego municipal. 

O Código Ambiental e Urbanístico do Município de Camaçari – Lei Complementar 913/2008 

- apresenta algumas regulamentações referentes ao transporte e circulação de cargas de 

cargas perigosas, mas essa regulamentação pode ser ampliada e aperfeiçoada, através do 

estabelecimento de rotas e horários para a circulação e operação dos veículos de carga, 

conforme o seu porte.  
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Objetivo  

Esse eixo tem como objetivos reduzir os impactos da circulação e da operação dos veículos 

de carga sobre a circulação viária, o meio ambiente e a vizinhança, tornando a logística 

urbana um fator de desenvolvimento econômico e de melhoria do ambiente de negócios do 

município. 

Diretrizes 

 Estabelecer limites e restrições para a circulação e operação e guarda dos veículos de 

carga, reduzindo seus impactos negativos na dinâmica urbana. 

 Desenvolver um conjunto de estratégias para melhorar e eficiência da distribuição de 

cargas e mercadorias na área urbana.  

Programas de Ação 

 

1.Programa de regulamentação da circulação e da operação dos veículos de carga 

Ações Prioritárias de curto prazo (2 anos) 

 Definição das rotas, áreas de operação e horários, conforme o porte dos veículos, para 

regulamentação da circulação de veículos de carga e das operações de carga e 

descarga; 

 Definição da sinalização a ser utilizada, horários permitidos para circulação / operação e 

tipos de veículos autorizados por região; 

 Estabelecer exigência de docas e espaços de espera de caminhões para os 

empreendimentos que gerem grande movimentação de cargas; 

Ações prioritárias de médio prazo (5 anos) 

 Rever toda a sinalização de regulamentação de circulação e operação de carga e 

descarga nas vias municipais. 

2. Programa de logística urbana 

Ações Prioritárias de curto prazo (2 anos) 

 Criar fórum de discussão sobre a distribuição de cargas no município, com a 

participação de todos os atores envolvidos: comerciantes, industriais, empresas 

transportadoras, caminhoneiros, motofretistas e associações de moradores, para coletar 

informações e indicar soluções para a logística urbana municipal; 
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 Buscar a integração de soluções entre os municípios da Região Metropolitana.  

Ações prioritárias de médio prazo (5 anos) 

 Estudar a implantação de centro de distribuição de cargas municipal ou regional, para 

funcionar também como local de estacionamento e guarda dos veículos de carga;  

3. Programa de regulamentação de veículos de tração animal 

Ações Prioritárias de curto prazo (2 anos) 

 Identificar os proprietários de veículos de tração animal existentes no município e 

promover encontro no sentido de dar conhecimento da legislação e conhecer suas 

necessidades e problemas enfrentados e encaminhar soluções acordadas.   

 Definir e implantar o regulamento municipal para os veículos de tração animal, de acordo 

com o que estabelece o Código de Trânsito Brasileiro.   

Indicadores  

1) Percentual de ocupação indevida das vagas de carga e descarga  

 Número total de infrações registradas 

 Número de infrações de ocupação indevida das vagas de carga e descarga 
 

2) Percentual de veículos de tração animal cadastrados e emplacados  

 Número total de infrações registradas 

 Número de infrações de ocupação indevida das vagas de carga e descarga 

  



 

                                              

Rua Bueno Brandão, nº 307 – Bairro Floresta – CEP 31.010-060 BH / MG – Email – ruaviva@ruaviva.org.br 

63 

 

Detalhamento das Intervenções  

Normativa: 

 Código de Trânsito Brasileiro, Lei Federal Nº 9.503/1997.  

Sugestão de restrição de horários e porte dos veículos 

Quadro 7 - Restrição de Horários e Locais para Veículos de Carga  

RESTRIÇÃO À CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA 

LOCAIS 

Veículos com capacidade de carga 
acima de 5 toneladas ou comprimento 

superior a 6,5 metros 
Cavalos mecânicos e carretas 

2ª a 6ª Feira Sábado  Domingo 2ª a 6ª Feira Sábado  Domingo 

CENTRO  7h ÀS 20h 7h às 14 h Livre Proibido 24h Proibido 24h Proibido 24h 

ORLA 7h ÀS 20h 7h às 14 h Livre Proibido 24h Proibido 24h Proibido 24h 

CORREDORES 
DE TRÁFEGO  

7h às 9 h e 
17h às 20h 

7 às 9h Livre 
7h ás 9h e 
17h às 20h 

7h às 9h Livre 

OBS. O órgão de trânsito poderá emitir autorizações especiais em casos excepcionais, com cargas indivisíveis 

ou veículos especiais, que ultrapassem a capacidade e horários estabelecidos .   

Sinalização de regulamentação de carga e descarga 

A sinalização de regulamentação das áreas delimitadas como estacionamento para as 

operações de carga e descarga deve obedecer ao disposto no CTB, sendo importante 

constar a definição dos horários permitidos.  

Para evitar as infrações, nas áreas reservadas pode ainda ser implantada sinalização de 

solo indicando o início e o fim da área, constando também a legenda “CARGA E 

DESCARGA” disposta ao longo da área, paralela ao meio fio ou guia.  
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Esquema de funcionamento de um Centro de Distribuição de Cargas 

Figura 5 - Esquema de Funcionamento de um Centro de Distribuição de Cargas Urbanas  

 

Esquema de funcionamento de entregas de último quilômetro 

Figura 6 - Esquema de Funcionamento das Entregas de Último Quilômetro 

Fonte: Abreu, Bárbara Ribeiro, UFMG, 2015. 
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EIXO E. GESTÃO DA MOBILIDADE  

A complexidade de elementos e suas inter-relações, componentes da mobilidade urbana, 

indica a necessidade de uma estrutura organizacional específica para dar conta da gestão 

do sistema de mobilidade.  

As atividades principais envolvidas na gestão da mobilidade são: 

 Implementação do Plano de Mobilidade;  

 Coleta e sistematização das informações da mobilidade; 

 Acompanhamento dos indicadores da mobilidade; 

 Acompanhamento das resoluções do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN e 

adaptação da gestão às novas regras estabelecidas;  

 Planejamento, projeto, implantação e manutenção de projetos de infraestrutura viária;  

 Planejamento, projeto, implantação e manutenção de sinalização horizontal, vertical e 

semafórica; 

 Planejamento, projeto, operação e fiscalização do estacionamento rotativo; 

 Fiscalização do trânsito;  

 Planejamento, projeto, operação e fiscalização do transporte coletivo, conforme 

legislação específica e contrato de concessão; 

 Planejamento, projeto, operação e fiscalização das infraestruturas de terminais, pontos 

de parada e abrigos do transporte coletivo e do táxi;  

 Regulamentação e fiscalização do transporte coletivo, táxi, escolar, mototáxi e motofrete; 

 Regulamentação e fiscalização da circulação e operação do transporte de carga; 

 Gestão do Fundo Municipal de Transportes e Trânsito. 

É importante destacar que o transporte coletivo, o táxi, o transporte escolar e o 

estacionamento rotativo são de competência do poder executivo municipal e, ainda que 

operados por terceiros, através de concessão ou permissão, são da Prefeitura Municipal as 

responsabilidades sobre os serviços prestados. Dessa forma, a prefeitura deve exercer o 

controle sobre a prestação dessas modalidades de serviços.   

Por outro lado, é necessário que no médio e longo prazo o município conte com 

instrumentos para regular o uso do automóvel em locais e horários determinados.  
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A Lei Federal 12.587/2012 – Lei da Mobilidade indica alguns instrumentos de gestão do 

sistema de mobilidade, os quais o poder público pode utilizar para dar maior equilíbrio à 

demanda sobre a infraestrutura da mobilidade, permitindo assim a convivência dos diversos 

modos no espaço público de circulação.  

São eles:  

 Restrição e controle de acesso e circulação, permanente ou temporário, de veículos 

motorizados em locais e horários predeterminados;  

 Estipulação de padrões de emissão de poluentes para locais e horários determinados, 

podendo condicionar o acesso e a circulação aos espaços urbanos sob controle;  

 Aplicação de tributos sobre modos e serviços de transporte urbano pela utilização da 

infraestrutura urbana, visando a desestimular o uso de determinados modos e serviços 

de mobilidade, vinculando-se a receita à aplicação exclusiva em infraestrutura urbana 

destinada ao transporte público coletivo e ao transporte não motorizado e no 

financiamento do subsídio público da tarifa de transporte público, na forma da lei;  

 Dedicação de espaço exclusivo nas vias públicas para os serviços de transporte público 

coletivo e modos de transporte não motorizados;  

 Estabelecimento da política de estacionamentos de uso público e privado, com e sem 

pagamento pela sua utilização, como parte integrante da política nacional de mobilidade 

urbana;  

 Controle do uso e operação da infraestrutura viária destinada à circulação e operação do 

transporte de carga, concedendo prioridades ou restrições;  

 Monitoramento e controle das emissões dos gases de efeito local e de efeito estufa dos 

modos de transporte motorizado, facultando a restrição de acesso a determinadas vias 

em razão da criticidade dos índices de emissões de poluição;  

 Convênios para o combate ao transporte ilegal de passageiros.  

Esses instrumentos, denominados instrumentos de gestão da demanda devem ser utilizados 

pela administração municipal, sempre que necessário para permitir ações efetivas na 

democratização do uso do espaço viário.  

A política de mobilidade pressupõe também a integração com outras políticas públicas. As 

principais inter-relações devem se dar em relação á política de desenvolvimento urbano, 

parcelamento, uso e ocupação do solo, envolvendo as calçadas, as condicionantes para os 

empreendimentos de impacto, a implantação e adequação do sistema viário e o 

desenvolvimento de centralidades urbanas; à política de educação envolvendo o transporte 

escolar e campanhas educativas; à política ambiental envolvendo a arborização urbana, a 

redução dos ruídos e da emissão de poluentes; à política de assistência social, envolvendo 

as gratuidades e acessibilidade física e tarifária ao transporte coletivo.  
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Todas essas atribuições devem ainda ser integradas à gestão metropolitana, estadual e 

federal.  

A implementação das ações tem que, necessariamente, ser comunicadas, discutidas e 

acompanhadas pelas comunidades envolvidas, sendo de atribuição da gestão da mobilidade 

promover a participação da sociedade civil na implementação e gestão das ações relativas à 

mobilidade urbana.  

A Lei da Mobilidade indica como direitos dos usuários: receber o serviço adequado; 

participar do planejamento, da fiscalização e da avaliação da política local de mobilidade 

urbana; ser informado nos pontos de embarque e desembarque de passageiros, de forma 

gratuita e acessível, sobre itinerários, horários, tarifas dos serviços e modos de interação 

com outros modais; ter ambiente seguro e acessível para a utilização do sistema de 

mobilidade urbana; ser informados, em linguagem acessível e de fácil compreensão, sobre 

seus direitos e responsabilidades, os direitos e obrigações dos operadores dos serviços e os 

padrões preestabelecidos de qualidade e quantidade dos serviços ofertados, bem como os 

meios para reclamações e respectivos prazos de resposta.  

O desenvolvimento da política de mobilidade urbana, conforme exposto, exige uma estrutura 

de gestão para fazer face aos desafios colocados para a sua implementação, 

acompanhamento e avaliação sistemática, do Plano de Mobilidade.  

A gestão de transportes e trânsito de Camaçari está sob a responsabilidade da 

Superintendência de Trânsito e Transporte Público – STT, autarquia criada através da Lei nº 

730/2006 iniciando suas atividades em janeiro de 2007. Em 2009 foi realizado o primeiro 

concurso público para contratação de servidores a integrarem os quadros efetivos da 

estrutura, cujas nomeações começaram a ocorrer a partir de janeiro de 2011. 

Além dos agentes de fiscalização de trânsito e agentes de fiscalização de transporte a lei de 

criação, prevê cargos de caráter administrativo e de apoio com vistas ao pleno 

funcionamento das atividades do órgão. 

Objetivo  

As ações previstas neste eixo têm o objetivo de estruturar a administração municipal para 

viabilizar a eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte urbano 

e da circulação.   
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Diretrizes 

 Dotar o órgão gestor de estrutura moderna e eficiente para o planejamento, projeto, 

operação e fiscalização da mobilidade. 

 Implementar as ações do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável. 

 Buscar fontes de financiamento para as ações e intervenções de mobilidade urbana.  

Programas de Ação 
 

1. Programa de estruturação da gestão da mobilidade  

Ações Prioritárias de curto prazo (2 anos) 

 Preparar e estruturar o órgão gestor da mobilidade urbana para a implementação do 

Plano de Mobilidade Urbana com a criação  

 Elaborar e implantar o Sistema de Informações da Mobilidade Urbana, como parte do 

Sistema de Planejamento e Gestão do Desenvolvimento Urbano e da Qualidade 

Ambiental, junto ao subsistema de Informações Municipais; 

 Ativar o Fundo Municipal de Transportes como fonte de financiamento da implementação 

e gestão da política de mobilidade urbana; 

 Elaborar estudos para a comercialização de publicidade nos equipamentos da 

mobilidade urbana como ônibus, abrigos e terminais. 

 Capacitação do corpo técnico da STT. 

2. Programa de fortalecimento da fiscalização 

 Ampliar e fortalecer e ampliar a fiscalização da mobilidade urbana em todos os seus 

elementos;  

 Ampliar a utilização de tecnologia na operação, fiscalização e informação do transporte 

coletivo, de velocidades, avanço de semáforo e estacionamento rotativo; 

 Modernizar a sinalização semafórica para permitir a utilização de planos adequados à 

variação de movimento ao longo do dia.  

3. Programa de educação para a mobilidade  

Ações prioritárias de médio prazo (5 anos) 

 Elaborar, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, o Programa Municipal de 

Educação para a Mobilidade Urbana, voltado para os públicos infantil e adolescente.  

 Definir campanhas sistemáticas de conscientização, voltadas para a segurança, nos 

deslocamentos, através das diversas mídias. 
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Indicadores  
 

1) Recursos aplicados no sistema de mobilidade por habitante por ano 

2) Recursos aplicados em transporte coletivo em relação ao total de recursos aplicados 

no sistema de mobilidade. 

3) Recursos aplicados em transporte não motorizado em relação ao total de recursos 

aplicados no sistema de mobilidade. 
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Organograma da Superintendência de Trânsito e Transportes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 7 - Organograma da Superintendência de Trânsito e Transporte Público 
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EIXO  F. CIDADE SUSTENTÁVEL 

A mobilidade urbana é ao mesmo tempo causa e consequência da localização das 

atividades no espaço urbano.  

Quanto mais esparsa e menos densa a ocupação urbana e quanto mais especializados 

foram os setores urbanos, maior será a necessidade de viagens, a distância a ser percorrida 

e o tempo gasto nos deslocamentos diários. Maior será também a necessidade de viagens 

motorizadas.   

Do ponto de vista da mobilidade urbana, as cidades sustentáveis são aquelas onde as 

atividades são bem distribuídas, misturando residência, comércio, serviços e onde existem 

diversos centros de comércio, serviços e empregos, reduzindo a necessidade de viagens 

longas para as atividades do dia a dia e permitindo que sejam utilizados os modos não 

motorizados e o transporte coletivo, prioritariamente sobre o transporte individual.   

Outros elementos da cidade sustentável do ponto de vista da mobilidade urbana são uma 

estrutura viária bem distribuída e interligada; maior densidade de ocupação ao longo dos 

corredores de transporte público, permitindo a utilização mais intensiva deste meio de 

deslocamento e a redução do impacto da localização dos empreendimentos geradores de 

tráfego.  

Assim, o desenvolvimento da mobilidade sustentável implica na integração entre o 

planejamento urbano e do uso e ocupação do solo e o planejamento da mobilidade.  

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Camaçari – PDDU já indica diversos 

elementos fundamentais para a construção da mobilidade sustentável.  

O Programa Acessibilidade e Mobilidade Universais do PDDU indica diretrizes e ações: a 

estruturação do Sistema de Vias Municipais para melhoria dos acessos e conexões entre as 

partes da cidade e entre o município e as demais localidades; a redução de acidentes, 

através da recuperação de pavimentos e da sinalização e a criação de ciclovias; a redução 

do tráfego de passagem pelo centro, através  da criação de anel viário; a exigência, para o 

licenciamento de parcelamentos, empreendimentos e edificações, de atendimento às leis e  

normas de acessibilidade; o fortalecimento do controle social, mediante criação do Conselho 
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Municipal de Transportes; o reforço à fiscalização e ampliação das opções de transportes 

para circulação dentro e fora do Município; a implantação de passarelas para pedestres na 

transposição de rodovias; a elaboração de diagnóstico e de cartilha para a execução e 

recuperação de calçadas.  

A Lei Complementar 913/2008 - Código Urbanístico e Ambiental do Município de Camaçari 

cria o Sistema de Planejamento e Gestão do Desenvolvimento Urbano e da Qualidade 

Ambiental e os subsistemas de Planejamento e Gestão Ambiental, de Planejamento e 

Gestão Urbanística e de Informações Municipais, o que facilita a criação do sistema de 

informações da mobilidade urbana e a integração entre o planejamento e a gestão da 

mobilidade com os demais setores da administração municipal.  

A mesma lei contém parâmetros importantes para a mobilidade urbana, como a definição de 

número de vagas por tipo de empreendimento imobiliário e os procedimentos para o 

licenciamento de atividades.  

O Plano de Mobilidade vem reforçar essas diretrizes e complementá-las com as proposições 

apresentadas a seguir.  

Objetivo 

Desenvolver a mobilidade urbana como fator de preservação ambiental, desenvolvimento 

econômico e inclusão social. 

Diretrizes 

 Integrar o planejamento da mobilidade e do uso e ocupação do solo; 

 Planejar o sistema viário para permitir o desenvolvimento futuro da mobilidade 

sustentável.  

Programas de Ação 
 

1. Programa de planejamento integrado da mobilidade  

Ações Prioritárias de curto prazo (2 anos) 

 Adequar as categorias de vias e as características técnicas do Código Urbanístico e 

Ambiental às propostas do Plano de Mobilidade; 

 Instituir a hierarquização viária; 
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 Estabelecer procedimentos conjuntos entre a Superintendência de Trânsito e Transporte 

Público e Secretaria do Desenvolvimento Urbano para a aprovação de projetos e 

licenciamento de obras, loteamentos e outros empreendimentos;  

 Estabelecer, junto às áreas de Instituir o Relatório de Impacto sobre a Mobilidade 

Urbana, a ser elaborado e apresentado pelos empreendedores para a aprovação de 

empreendimentos geradores de tráfego, contendo a previsão do impacto no sistema de 

mobilidade e a proposição das medidas mitigadoras a serem adotadas pelo 

empreendedor; 

 Condicionar a aprovação de empreendimentos geradores de tráfego de veículos de 

cargas à existência de vagas e docas internas para a operação dos veículos;  

 Condicionar a aprovação de novos loteamentos à implantação das intervenções viárias 

planejadas, inseridas na área a se parcelada; 

 Estabelecer o Recuo de Alinhamento Obrigatório para futuro alargamento das vias cuja 

largura compromete a circulação de veículos, em especial do transporte coletivo, e a 

segurança dos deslocamentos;  

 Estabelecer o Recuo de Alinhamento Obrigatório para o alargamento das calçadas na 

construção de novas edificações situadas nas vias Arteriais e Coletoras, adequando-as à 

largura mínima estabelecida para a respectiva classificação viária. 

Ações prioritárias de longo prazo (10 anos) 

 Incentivar a multiplicidade de centralidades nos diversos setores e bairros do município e 

a diversificação de usos, através da localização de equipamentos públicos de educação, 

lazer e cultura e incentivo à localização de empreendimentos privados comerciais, 

industriais leves e não incômodos e de serviços. 

2. Programa de Estruturação do Sistema Viário Municipal  

Ações Prioritárias de curto prazo (2 anos) 

 Elaborar projetos de trânsito e transportes, urbanísticos e paisagísticos para implantação 

das intervenções viárias e áreas ambientais propostas;  

 Identificar as intervenções possíveis de serem implantadas pela iniciativa privada, 

através de parcerias público-privadas ou operações urbanas consorciadas; 

 Fazer gestões junto aos demais municípios da Região Metropolitana e ao Governo do 

Estado para a elaboração de projetos e implantação das medidas propostas envolvendo 

as Rodovias Estaduais; 
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 Identificar programas de financiamento público, nacionais e internacionais, para as 

intervenções propostas.   

Ações Prioritárias de médio prazo e longo prazo (5 anos e 10 anos) 

 As ações de médio e longo prazo referem-se à implantação das intervenções 

estruturantes e estão classificadas item Detalhamento das Intervenções.  

3. Programa de implementação e gestão do plano de mobilidade   

Ações Prioritárias de curto prazo (2 anos) 

 Instituir o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Camaçari; 

 Elaborar e implantar a legislação complementar necessária à implementação das ações;  

 Definir a composição e atribuições do Conselho Municipal de Meio Ambiente -COMAM, 

do Conselho Municipal da Cidade - CONCIDADE e do Conselho Municipal de 

Transportes – CMT no monitoramento, avaliação e revisão participativa do Plano de 

Mobilidade;  

 Estabelecer a sistemática de apuração e acompanhamento dos indicadores da 

mobilidade urbana; 

 Implementar as ações e monitorar seus resultados.  

Indicadores  

1) Divisão modal 

 Número total de deslocamentos 

 Número de deslocamentos por transporte não motorizado 

 Número de deslocamentos por transporte coletivo 

 Número de deslocamentos individuais motorizados 

2) Taxa de motorização 

 População 

 Frota 
 

3) Índice de Mobilidade 

 População 

 Número total de viagens por dia 
 

4) Índice de implementação das ações do Plano de Mobilidade 

 Nº total de ações 

 Nº de ações implementadas 
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5) Índice de cumprimento das metas do Plano de Mobilidade 

 Percentual de metas atingidas 

 Percentual de metas parcialmente atingidas 

 Percentual de metas não atingidas 
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Detalhamento das Intervenções 
 
Categorias e dimensões das vias 

Quadro 8 - Parâmetros das Categorias de Vias 

 

 

 

 

 

  

Unidade EXPRESSA ARTERIAL REG. ARTERIAL URB. COLETORA LOCAL

Velocidade diretriz mínima km/h 80 70 60 60 30

Número mínimo de faixas unid. 2 Fx/Sentido 1Fx/Sentido 1Fx/Sentido 1Fx/Sentido 1Fx/Sentido

Acostamento externo m 3 2,50 - - -

Acostamento interno m 0,50 0,30 - - -

Largura mínima do canteiro central m 2,00 - - - -

Largura mínima da faixa de rolamento m 3,50 3,50 3,50 3,50* 3,00

Raio mínimo de curva** m 230 120 80 80 30

Largura mínima do passeio m 3,00 2,50 2,00 2,00 2,00

Parada de ônibus - Marginal/Baia Marginal/Baia Permitido Permitido Permitido

Estacionamento - Marginal
Marginal ou em 

um sentido da via
Permitido Permitido Permitido

Acesso às Propiedades adjacentes -
Atraves de via 

marginal

Atraves de via 

marginal ou 

direto

Direto Direto Direto

Largura mínima da faixa de estacionamento m 2,50 2,50 2,50 2,50 2,00

Travessia de Pedestres - Em desnivel

Em desnivel ou 

em nivel 

controlado

Controlado ou 

faixa zebrada

Controlado ou 

faixa zebrada
Faixa zebrada

Controle de tráfego nas Interseções - Em desnivel
Cruzamento 

regulamentado

Semaforo ou 

placa de parada

Semaforo ou 

placa de parada
Placa de parada

Exigencias adicionais -

Implantação de 

áreas verdes nos 

canteiros 

centrais(grama e 

arborização)

Implantação de 

áreas verdes nos 

canteiros centrais 

ou 

calçadas(grama e 

arborização)

Arborização e 

instalação de 

mobiliario urbano 

no espaço 

destinado à 

calçada

Arborização e 

instalação de 

mobiliario urbano 

no espaço 

destinado à 

calçada

Arborização e 

instalação de 

mobiliario urbano 

no espaço 

destinado à 

calçada

** Conforme parametros recomendados pela Diretrizes de Projeto de Vias Urbanas - Anexo VI - Prefeitura do Rio de Janeiro

PARAMETROS PLAMOB - CAMAÇARI

* Aceitavel 3,20 metros quando não atender ao sistema de transporte coletivo

Obs.: O raio de giro mínimo a ser adotado nas áreas urbanas será de 3,00 metros 
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Hierarquia Viária 

Quadro 9 - Hierarquia Viária 

HIERARQUIA VIÁRIA 

CATEGO
RIA 

LOCAL.  VIA 

V
ia

s
 E

x
p

re
s

s
a

s
 

S
e

d
e

 

Rodovia BA – 535 (VIA PARAFUSO); 

Via Perimetral – Polo Petroquímico. 

O
rl

a
 

BA – 099 (ESTRADA DO COCO). 

V
ia

s
 A

rt
e

ri
a

is
  

S
e

d
e

 

Av. Dos Tupinambás (Av. Radial C); 

Av. 28 de Setembro (Av. Radial A); 

Av. Manoel Mercês (Av. Radial B); 

Rua Costa Pinto (De Av. Radial C a Av. Eixo Urbano Central); 

Rua Adelina de Sá (De Rua Costa Pinto a Rua do Telegrafo); 

Av. Eixo Urbano Central (De Av. Concêntrica a Av. Sul) ; 

Rua Duque de Caxias (De Rua Radial A à Av. Eixo Urbano Central); 

Rua Francisco Drummond (De Av. Eixo Urbano Central a Rua de Contorno do Centro 
Administrativo); 

Av. Comercial (De Rua da Linha a Rua Padre Paulo Maria Tunicci); 

Rua do Migrante (De Rua Dois de Maio a Rua Francisco Drumond); 

Av. Sul (De Trav. Do Açaí a Rua de Contorno do Centro Cultural); 

Rua Dois de Maio (De Rua do Migrante a Rua de Contorno do Centro Administrativo); 

Rua de Contorno do Centro Administrativo (De Rua de Contorno do Central Cultural a Rua 
de Contorno do Centro Cultural); 

Rua de Contorno do Centro Cultural (De Rua de Contorno do Centro Administrativo a Rua 
de Contorno do Centro Administrativo); 

Av. Jorge Amado(De Rua de Contorno do Centro Administrativo a - ); 

Rua Delegado Clayton Leão Chaves (De Av. Eixo Urbano Central a Rua de Contorno do 
Centro Administrativo); 

Av. Henry Ford ; 

Rua Acácia Vermelha(De Rua Climério de Oliveira a Rua das Flores); 

Av. Industrial Urbana (De Av. Jorge Amado a Rua Beira Rio); 

Rua da Bandeira (De Av. Rio Camaçari a Rua Duque de Caxias); 

Rua do Alecrim (De Rua da Bandeira a Av. Comercial); 

BA - 531; 

BA – 512; 

Av. Dep. Luís Eduardo Magalhães; 

Rua do Telégrafo (De Adelina de Sá a Av. Concêntrica). 

O
rl

a
 

Rua Principal de Arembepe (De Estrada do Coco a Rua 1° Amp. Arraial de Arembepe); 
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HIERARQUIA VIÁRIA 

CATEGO
RIA 

LOCAL.  VIA 

Estrada Velha de Monte Gordo (De – a Rua do Jacaré 2); 

Rua Senhor do Bom Fim (De Trav. Bom Jesus a Estrada do Coco); 

Alameda Humaitá (De Estrada do Coco a - ); 

Rua Canto do Bosque (De Estrada do Coco a Estrada do Coco); 

Trav. Bom Jesus (De Rua do Jacaré 2 a Rua Senhor do Bom Fim); 

BA – 530; 

BA – 531. 

V
ia

s
 C

o
le

to
ra

s
 

S
e

d
e

 

Rua do São Francisco (De Av. Dos Tupinambás a Rua dos Pinheirais) – Parque Satélite; 

Rua dos Pinheirais (De Rua do São Francisco a Av. Florestal) – Parque Florestal; 

Av. Florestal (De Rua da Liberdade a Rua dos Pinheirais) - Parque Florestal; 

Rua Adelino Santana (De Av. Concêntrica a Av. Florestal) – Gleba B; 

Rua Quinta Ligação (De Rua Segundo Cendes a Rua Adelino Santana) - Gleba B; 

Rua Segundo Cendes (De Av. Dos Tupinambás a Rua das Mangabeiras) - Gleba B; 

Rua Petrópolis  (Rua Bagé a Trav. Floriano Peixoto) – Parque Satélite; 

Rua Bagé (De Av. Manoel Mercês a Av. Manoel Mercês) - Mangueiral; 

Rua Gurupi (De Av. Manoel Mercês a Av. Manoel Mercês) - Mangueiral; 

Trav. Afrânio Peixoto (De Rua Petrópolis a Rua Afrânio Peixoto) – Parque Satélite; 

Av. Rio Bandeira I (De Av. Dr. Manoel Mercês a Av. 28 de Setembro) – Gleba A; 

Rua Um Do Canal (De Av. Concêntrica a Av. Ver. Pedro Ribeiro de Freitas) – Gleba A; 

Rua Dois Do Canal (De Av. Concêntrica a Av. Ver. Pedro Ribeiro de Freitas) – Gleba A; 

Av. Vereador Pedro Ribeiro de Freitas (Rua Dois do Canal a Rua Gurupi) – Gleba A; 

Rua Solar (De Av. Rio Bandeira I a Av. Ver. Pedro Ribeiro de Freitas) – Gleba A; 

Rua Júlio Leitão (Av. Rio Camaçari a Av. Concêntrica) – Camaçari de Dentro; 

Rua da Escola Convênio (De Av. Rio Camaçari a Rua Maria Emília I) - Camaçari de Dentro; 

Rua Maria Emília I (De Rua Moreira César a Av. Concêntrica) - Camaçari de Dentro; 

Rua Coronel Tamarindo (De Rua Machado de Assis a Rua Maria Emília I) - Camaçari de 

Dentro; 

Rua Machado de Assis (De Av. Moreira César a Av. 28 de Setembro) – Lama Preta; 

Av. Luiz Gonzaga (De Rua Alagoinhas a Av. Luiz Gonzaga) - Buri Sutuba; 

Rua Acupe (De Av. Luiz Gonzaga a Rua Acajutiba) - Nova Aliança; 

Av. Acajutiba (De Rua Catuama a Rua Abaré) - Nova Aliança; 

Rua Abaré (De Rua Triângulo da Leste a Av. Luiz Gonzaga) – Bairro dos 46; 

Rua Patamares (De Rua Praia de Ponta a Av. Sul) – Verde Horizonte; 

Rua do Estádio (De Rua dos Horizontes a Av. Industrial Urbana) – Verde Horizonte; 

Rua Rio do Toco (De Rua das Flores a -) Parque Verde; 

Rua Climério de Oliveira (De Rua Carlos Drummond de Andrade a - ) -Parque Verde; 

Rua Dois de Julho (De Rua Dois de Maio a Via Piaçaveira)  - Centro; 
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LOCAL.  VIA 

Via Piaçaveira (De Rua Dois de Julho a Rua Paraíba) - Dois de Julho; 

Rua São Salvador (De Rua do Sereno a Av. Sul) - Piaçaveira; 

Rua Dom Avelar (De Rua do Estádio a Rua Abrantes) - Piaçaveira; 

Rua Abrantes (De Rua Dom Avelar a Trav. Monte Gordo) - Dois de Julho; 

Rua Luiz Eduardo Magalhães (De Av. Jorge Amado a Rua da Graziela) - Jardim Limoeiro; 

Rua Ponta Verde (De Rua Ponta Verde a Rua Patamares) – Novo Horizonte; 

Rua Beira Rio (De Rua dos Horizontes a Av. Industrial Urbana) – Novo Horizonte; 

Av. Valdelice S. de Souza (De Rua do Estádio a Rua dos Horizontes) – Novo Horizonte; 

Rua Costa Azul (De Rua Praia de Ponta a Rua Ponta verde) – Verde Horizonte; 

Av. Rio Bandeira III (De Rua Nova do Natal a Av. Concêntrica) – Bairro do Natal; 

Rua Nova do Natal (De Rua do Telégrafo a Av. Eixo Urbano Central) – Bairro do Natal; 

Rua Bela Vista (De Av. Rio Camaçari a Av. Dos Tupinambás) – Gleba B; 

Rua Quinta do Parque (De Av. Concêntrica a Rua Bela Vista) – Gleba B; 

Rua Alto da Cruz (Av. Concêntrica a Av. Dos Tupinambás) – Alto da Cruz; 

Rua Euclides da Cunha (De Av. Dr. Manoel Merces a Rua Alto da Cruz) – Alto da Cruz; 

Rua Dez de Abril  (De Av. Concêntrica a Trav. Getúlio Vargas) – Alto da Cruz; 

Rua da Ciclovia (De Av. 28 de Setembro a Rua Dez de Abril) – Alto da Cruz; 

Rua Santa Rosa (De Av. 28 de Setembro a Rua Nambú) – Jardim Brasíl ia 

Rua Nambú (De Rua Santa Rosa a Rua do Curió) – Jardim Brasíl ia; 

Rua do Curió (De Av. Concêntrica a Av. Rio Camaçari) – Jardim Brasíl ia; 

Rua Camaçari de Dentro (De Av. Concêntrica a Rua Nambú) – Jardim Brasíl ia; 

Rua Jardim Brasíl ia (De Av. Concêntrica a Rua do Curió) – Jardim Brasíl ia; 

Rua Prainha (De Rua Jardim Brasíl ia a Av. Rio Camaçari) – Jardim Brasíl ia; 

Rua Treze do Canal (De Av. Rio Bandeira I a Av. Ver. Pedro Ribeiro de Freitas) – Gleba A; 

Rua Nossa Senhora da Paz (De Av. Rio Bandeira I a Rua São Matheus) – Gleba A; 

Rua dos Horizontes (De Ru Beira Rio a Rua do Estádio) – Novo Horizonte; 

Rua Iporá (De Rua Ibicaraí a Acesso de Ligação) - Gleba C; 

Rua Ibicaraí (De Rua das Acerolas a Rua Iporá) - Gleba C; 

Rua Gov. Mangabeira (De Rua da Gloria a Rua Ibicaraí) - Gleba C; 

Rua dos Noivos (De Rua das Almas a Rua Abaré) – Bairro dos 46; 

1° Trav. Luiz Gonzaga (De Av. Luiz Gonzaga a Av. Acajutiba) - Bairro dos 46; 

Rua da Gloria (De Av. Acajutiba a Rua Governador Mangabeira) – Bairro dos 46; 

Rua do Lírio (De Rua Santa Maria Goretti a Av. Octavio Mangabeira) - Lama Preta; 

Rua Jacarandá (De Rua da Lama Preta a Rua Sant Maria Goretti) - Lama Preta; 

Rua da Aroeira (De Av. Eixo Urbano Sudoeste a Rua da Acácia Rosa) - Tancredo Neves; 

Trav. Radial C (De Av. Dos Tupinambás a Trav. Afrânio Peixoto) – Parque Satélite; 

Rua Manga Miranda (De Av. Manoel Mercês a Rua Mangueiral) - Mangueiral; 
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Rua Mangueiral (De Av. Rio Bandeira II a Rua Manga Miranda) - Mangueiral ; 

Av. Rio Bandeira II (De Av. Manoel Mercês a Rua Mangueiral) - Mangueiral; 

Trav. Gravata (De Av. Concêntrica a Rua do Gravata) – Gleba A; 

Rua Nova da Palma (De Av. Octávio Mangabeira a Rua Santa Barbara) -Buri Sutuba; 

Rua da Ponte (De Rua Santa Barbara a Av. Luiz Gonzaga) - Buri Sutuba; 

Rua da Linha (De Av. Sul a -) -  Parque Verde; 

Rua Canudos (De Rua Del. Clayton L. Chaves a Rua Nova Vitoria) – Novo Horizonte; 

Rua Nova Vitoria (De Rua Padre Paulo Maria Tonucci a Rua Canudos) – Novo Horizonte; 

Rua Bauru (De Rua da Bahia a Cam. Caçapava) – Novo Horizonte; 

Rua Campinas (De Rua Bahia a Cam. Andradina) – Novo Horizonte; 

Cam. Caçapava (De Rua Bauru a Rua Campinas) – Novo Horizonte; 

Cam. Andradina (De Rua Campinas a Rua Campinas) – Novo Horizonte; 

Rua Maria Meira (De Av. Concêntrica a Rua Padre Paulo Maria Tonucci) – Novo Horizonte; 

Rua da Graziela (De Rua Luiz Eduardo Magalhães a Rua Ferreira Santos) - Jardim Limoeiro; 

Rua Ferreira Santos (De Rua da Graziela a Rua Bom Juá) - Jardim Limoeiro; 

Rua Bom Juá (De Rua Ferreira Santos a Av. Miramar Santiago) - Jardim Limoeiro; 

Av. Miramar Santiago (De Rua da Graziela a Rua Bom Juá) - Jardim Limoeiro; 

Av. Rui Barbosa (De Rua Ipiranga a Rodovia BA-522) - Polo Petroquímico; 

Rua Ipiranga (De Av. Rui Barbosa a Rua Palmares) - Polo Petroquímico; 

Rua Palmares (De Rua Ipiranga a -) - Polo Petroquímico; 

Rua Getulio Vargas (De Rua Dom Avelar a -) - Polo Petroquímico; 

Rua Olinda (De Rua Patamare a Rua Beira Rio) - Novo Horizonte; 

Rua Itamaraju (De Rua Amaralina a Rua Costa Azul) – Verde Horizonte; 

Rua Goiás (De Rua Delegado Clayton Leão Chaves a Rua Francisco Drumond) - Centro; 

Rua Cristóvão Colombo (De Rua da Natividade a Av. Comercial) - Centro; 

Rua da Natividade (De Rua Cristovão Colombo a Av. Eixo Urbano Central) - Centro; 

Rua Nossa Senhora de Fátima (De Av. Comercial a Rua da Natividade) - Centro; 

Rua Centro Comercial (De Av.Eixo Urbano Central a Rua Adelina de Sá) - Centro; 

Rua Parque Central (De Rua Adelina de Sá a Av. Manoel Mercês) - Centro; 

Rua José Nunes de Matos (De Av. 28 de Setembro a Rua da Bandeira) - Centro; 

Rua do Migrante (De Rua do Alecrim a Rua Dois de Maio) - Centro; 

Rua Lateral de Dentro (De Av. Jorge Amado a Rodovia BA) - Ponto Certo; 

Rua do Natal (De Rua Nova do Natal a Rua Bela Vista) – Bairro do Natal; 

Rua São José (De Av. Dr. Manoel Mercês a Av. Rio Camaçari) – Alto da Cruz; 

Trav. Getúlio Vargas (De Av. 28 de Setembro a Av. Manoel Mercês) – Alto da Cruz; 

Trav. Santa Rosa (De Ru Santa Rosa a Av. 28 de Setembro) – Camaçari de Dentro; 

Rua do Rosário (De Av. Concêntrica a -) – Novo Horizonte; 
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Rua Segunda Ligação (De Av. Dos Tupinambás a Rua Segundo Cendes) – Gleba B; 

Rua das Mangabeiras (De Rua Segundo Cendes a Av. Florestal) – Gleba B; 

Rua do Telégrafo (De Rua Liberdade a Av. Concêntrica) – Bairro do Natal; 

Rua Praia de Ponta (De Rua Costa Azul a Rua Patamares) – Verde Horizonte; 

Rua São Francisco (De Av. Rio Bandeira I a Rua São Matheus) – Gleba A; 

Rua Vila Nova (De Rua da Lama Preta a Rua São Francisco de Assis) – Lama Preta; 

Rua Santa Maria Goretti (De Rua Jacarandá a Rua do Lírio) - Lama Preta; 

Trav. Açaí (De Rua das Acerolas a Rua Catuama) – Gleba C; 

Av. Lauro de Freitas ( Rua Cora Coralina a Trav. Lauro de Freitas) -  Parque Verde; 

Rua Das Cajás (Av. Lauro de Freitas a Av. Sul) - Parque Verde; 

Rua da Acácia Rosa (De Rua das Flores a Rua da Aroeira) – Parque Verde; 

Rua Guaranis(De Rua Catuama a Av.Luiz Gonzaga) - Tancredo Neves; 

Trav. Ten. Fernando Tuy (De Av. Industrial Urbana a Rua de Contorno do Centro Cultural) - 
Centro; 

Rua do Sereno (De Rua São Salvador a Cam. Vitoria) - Piaçaveira; 

Cam. Da Harmonia (De Cam. Brasil  a Rua Paraíba) - Piaçaveira; 

Cam. Brasil  (De Cam Vitoria a Cam. Harmonia) - Piaçaveira; 

Cam. Vitoria (De Rua do Sereno a Cam Brasil) - Piaçaveira; 

Av. Concêntrica (De Av. Rio Camaçari a Rua Maria Meire); 

Av. Dos Tupinambás (Av. Radial C) – (De Av. Rio Camaçari a -); 

Av. Rio Camaçari (De Rua das Almas a  Rua Moreira César); 

Rua da Lama Preta (De Av. Octávio Mangabeira a Rua Moreira César); 

Rua Moreira Cesar (De Av. Rio Camaçari a Av. 28 de Setembro); 

Av. Octavio Mangabeira (De Rua da Lama Preta a - ); 

Av. Luiz Gonzaga (De Rua Catuama a Rua das  Flores); 

Rua Alagoinhas (De Av. Luiz Gonzaga a Av. Luiz Gonzaga); 

Rua Catuama (De Av. Sul a Av. Luiz Gonzaga); 

Av. Sul (De Trav. Do Açaí a Rua a Linha); 

Rua Abaré (De Rua das Acerolas a Rua Triângulo da Leste); 

Rua Das Acerolas (De Av. Sul a Rua Abaré); 

Rua Triangulo da Leste (De Rua Abare a Rua da Linha); 

Rua das Almas (De Rua Triângulo Leste a Avenida Luiz Gonzaga); 

Rua das Flores ( De Av. Eixo Urbano Sudeste a Av. Luiz Gonzaga); 

Av. Eixo Urbano Sudeste (Rua das Flores a Av. Sul); 

Rua Climério de Oliveira (De Rua Carlos Drumond de Andrade a Rua das Flores); 

Rua Carlos Drummond de Andrade (De Climério de Oliveira a Rua Cora Coralina); 

Rua Cora Coralina (De Rua Carlos Drumond de Andrade a - ); 

Rua Padre Paulo Maria Tunicci (De Rua Delegado Clayton Leão Chaves a Rua Bahia); 
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Rua Bahia (De Rua Padre Paulo Maria Tonucci). 

O
rl

a
 

Rua Principal de Portal de Abrantes (De Rua Lagoa Branca a Rua Direita) - Abrantes; 

Rua Direita de Busca Vida (De Trav. Busca Vida a Rua do Pesque e Pague) – Catu de 
Abrantes; 

Rua Caraúna (De Estrada do coco a Via Nova) – Catu de Abrantes; 

Trav. Busca Vida (De Rua Direita de Busca Vida a Trav. Busca Vida) – Catu de Abrantes; 

Rua Sucupió (De Estrada do Coco a Rua Sotero Gomes) – Catu de Abrantes; 

Rua Colonial Boa União (De Via Nova a Rua do Bosque) – Catu de Abrantes; 

Rua do Bosque (De Estrada do coco a Rua Colonial Boa União) – Catu de Abrantes; 

Rua do Pesque e Pague (De Rua Sucupió a Rua Direita de Busca  Vida) – Catu de Abrantes; 

Rua Direita (De Rua Colônia Boa União a Rua Principal do Portal de Abrantes) - Abrantes; 

Rua da Independência (Rua Bom Pedro I a Rua Nova Abrantes) - Abrantes; 

Rua Dom Pedro I (De Rua da Independência a Rua Nova Abrantes) - Abrantes; 

Rua Nova Abrantes (De Rua da Independência a Rua Dom Pedro I) - Abrantes; 

Rua Princesa Isabel (De Rua Sotero Gomes a Rua Nova Abrantes) - Abrantes; 

Alameda Bem-Te-Vi (De Alameda Beija Flor a Rua Ocre) - Jaua; 

Rua Lagoa Branca (De Estrada do Coco a - ) - Abrantes; 

Alameda dos Coqueirais (De Estrada do Coco a Rua dos Coqueirais) - Jaua; 

Rua Dos Coqueirais (De Alameda dos Coqueirais a Estrada Velha) - Jaua; 

Estrada Velha (De Rua dos Coqueirais a Av. Beira Mar) - Jaua; 

Rua Ocre (De Alameda Bem-Te-Vi a Rua Do Flamingo) - Jaua; 

Av. Beira Mar (De Rua Arara Azul a Rua do Flamingo) - Jaua; 

Av. Atlântica (De Rua Arara Azul a Rua Crepúsculo) - Jaua; 

Trav. Do modulo (De Estrada do Coco a Rua do Módulo) - Arembepe; 

Rua Infinita (De Rua do Módulo a Rua G) - Arembepe; 

Rua A (De Rua Infinita a - ) - Arembepe; 

Rua Tocantins (De Ru BL a Rua Estrela Real) - Jacuipe; 

Rua da Esperança (De Estrada do Coco a Rua Z) - Jacuipe; 

Via Local Existente (De Via Atlântica) - Jacuipe; 

Rua dos Coqueiros (De Estrada do Coco a Rua Titabas) - Jacuipe; 

Rua Direita do Jacuipe (De Estrada do Coco a Rua A1) - Garajuba; 

Rua Campinas (De Estrada do Coco a Rua Amazonas) - Garajuba; 

Rua A – Barra do Jacuipe (De Estrada do Coco a Rua BL) - Jacuipe; 

Av. das Garças (De Estrada do Coco a Rua dos Sabia) – Guarajura; 

Rua Capitão Jose (De Estrada do Coco a Av. Nassin Agel) - Guarajura; 

Av. Nassin Agel (De Rua Capitão Jose a Estrada Velha de Monte Gordo) - Guarajura; 

Rua Igazeira (De Rua do Ouro a Rua Campo Belo) – Monte Gordo; 
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Rua do Ouro (De Trav. Bom Jesus a Rua Igazeira) – Monte Gordo; 

Rua Voluntários da Pátria (De Rua Itaipu a Rua Pau Darco) – Monte Gordo; 

Rua Campo Belo (De Trav. 1° Bom Jesus a  Rua Igazeira) – Monte Gordo; 

Trav. 1° Bom Jesus (De Rua Campo Belo a Trav. Bom Jesus) – Monte Gordo; 

Rua Itaipu (De Rua do Bom Fim a Rua Voluntários da Pátria) – Monte Gordo; 

Rua Pau Darco (De Rua Igaizera a Rua Voluntário da Pátria) – Monte Gordo; 

Rua da Rodagem (De Rua Filomenio Gomes de Oliveira a -) – Barra da Pojuca; 

Rua da Cachoeirinha (De Rua da Rodagem a Rua Trilha de Barro) – Barra da Pojuca; 

Rua Trilha de Barro (De Rua da Cachoeirinha) – Barra da Pojuca; 

Estrada da Praia (De Estrada da Praia a Estrada do Coco) – Barra da Pojuca; 

Alameda Beija-Flor (De Alameda Bem-Te-Vi a Rua dos Coqueirais) - Jaua; 

Rua 05 (De Rua 01 a Rua 19) - Jacuipe; 

Rua 01 (De Estrada do Coco a Rua 09) - Jacuipe; 

Rua Filogonio Gomes de Oliveira (De Estrada do Coco a Rua da Rodagem) – Barra da 

Pojuca; 

Av. Tiradentes (De Estrada do Coco a Estrada do Coco); 

Rua do Flamingo (De Rua Canto do Bosque a Av. Beira Mar). 
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Mapa de Hierarquia Viária 

Mapa 10 - Hierarquia Viária 
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Relatório de Impacto sobre a Mobilidade Urbana 

O Relatório de Impacto sobre a Mobilidade Urbana será parte integrante do processo de 

licenciamento urbano e/ou ambiental. Deverá ser elaborado por profissional técnico 

habilitado, com a apresentação da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), sendo o mesmo responsável pelos 

resultados e análises apresentadas.  

É recomendada a elaboração de manual de procedimentos e roteiro para a elaboração do 

Relatório, para orientação de empreendedores e profissionais, indicando as informações 

necessárias para sua elaboração e avaliação por parte dos órgãos municipais.  

O Relatório deverá identificar a movimentação de veículos, pedestres, ciclistas e usuários do 

transporte coletivo a ser gerada pela sua implantação e seus impactos no trânsito de 

automóveis, transporte coletivo, pedestres e ciclistas no sistema viário do entorno, ficando 

sob responsabilidade da Superintendência de Trânsito e Transportes a análise e a definição 

das medidas mitigadoras e/ou compensatórias a serem implantadas a fim de minimizar tais 

impactos.  

Nos casos em que a análise do Relatório indicar a necessidade da execução de obras e/ou 

serviços relacionados à operação do Sistema Viário, o empreendedor arcará com as 

despesas que couberem. 
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Proposta de parâmetros para exigência de vagas para carga e descarga nos 
empreendimentos: 

Quadro 10 - Exigência de Vagas de Carga e Descarga por Tipo de Empreendimento 

PARÂMETROS PARA EXIGÊNCIA DE VAGAS DE CARGA E DESCARGA 

TIPO DE 
EMPREENDIMENTO  PARÂMETROS SUGESTÃO 1 PARÂMETROS SUGESTÃO 2 

Shoppings e Lojas 
1 vaga para cada 1.200 m² de Área Bruta 
de Lojas 

De 1.500 a 3.000 m² 2 vagas 
e acima de 3.000 m², 2 vagas 
iniciais e mais uma vaga para 
cada 3.000 m², desprezando-

se as frações. 

Hipermercado  
1 vaga para cada 800m² de Área de 
Vendas 

Supermercado 
1 vaga para cada 800 m² de Área de 
Vendas 

Cinema e Auditório 
1 vaga para cada 1.200 m² de Área Bruta 
de Lojas 

Edifício Comercial 

1.500 m² < Área Líquida< 3.000 m² - 1 
vaga 

Área Líquida > 3.000 m² 1 vaga para cada 
3.000 m², desprezando-se as frações 

Hospitais  

Estudo específico  
Hotéis 

Escolas e faculdades 

Indústrias 

 

Recuo de Alinhamento 

O Recuo de alinhamento pode ser previsto na legislação urbanística e/ou no Plano de 

Mobilidade Urbana como uma prerrogativa do poder público para a adequação da 

infraestrutura viária.  

Nas vias arteriais e coletoras, as novas edificações poderão estar sujeitas ao Recuo de 

Alinhamento Obrigatório, onde a calçada lindeira apresentar largura inferior à exigida pela 

função da via.   O Recuo de Alinhamento obrigatório terá a medida equivalente à diferença 

entre a largura da calçada existente e a largura mínima de calçada para a categoria da via. 

A área disponibilizada para ampliação da calçada continua sendo utilizada no cálculo do 

coeficiente de aproveitamento do terreno, mas será integrada à calçada, fazendo parte da 

via pública e poderá ser compensada através do coeficiente de aproveitamento do terreno, 

agregando, por exemplo, para cada 1m² (um metro quadrado) disponibilizado,  2 ou 3m² 

(dois ou três metros quadrados) a mais de potencial construtivo.    
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O Recuo de alinhamento poderá ser exigido também quando a largura da via for insuficiente 

para a respectiva função. Nesse caso o recuo de alinhamento será o necessário para o 

alargamento futuro da via, de acordo com a categoria prevista, reduzindo a necessidade de 

desapropriações. 

Intervenções Estruturantes 

Quadro 11 - Intervenções Estruturantes 

INTERVENÇÕES VIÁRIAS 

OBJETIVO INTERVENÇÃO  PRAZO 

Articulações 
entre 

Corredores 

Duplicar o viaduto dos trabalhadores e implantar alças 
configurando um trevo completo; 

MÉDIO 

Implantar trevo completo na interseção da BA-535 (Via Parafuso) 
com a BA-531 (Via Cascalheira/Abrantes). 

MÉDIO 

Corredores 
Estruturais 

Urbanos 

Implantar Projeto do Rio Camaçari na sua totalidade LONGO 

Implantar projeto de reurbanização da Avenida Jorge Amado 
com características urbanas, inclusive no trecho após o viaduto 
dos trabalhadores até o limite dos novos loteamentos previstos 
na avenida, criando calçadas, pontos de embarque e 
desembarque do transporte coletivo, ciclovia e condições para 
que os movimentos de conversões à esquerda possam ser 
realizados com segurança possibilitando o acesso seguro aos 
diversos pontos de interesse localizados na avenida; 

MÉDIO 

Implantar a Avenida Eixo Urbano Central desde a Avenida 
Concêntrica até o Final do Bairro Verdes Horizontes, na altura da 
Kimberly Clark e daí articulando com a atual estrada de terra que 
liga a sede ao Distrito de Parafuso. 

LONGO 

Ligações Sede 
- Orla 

Duplicação da BA - 530 - Via Atlântica / Cetrel; MÉDIO 

Duplicação da BA -531 - Via Cascalheira / Abrantes; LONGO 

Reestruturação e pavimentação da BA - 512 - Barra do 
Pojuca/Sede (Polo Petroquímico). 

LONGO 

Estradas 
Vicinais 

Implantar melhorias e pavimentação da Via interna de acesso ao 
Distrito de Parafuso criando alternativa à BA - 535 (Via 
Parafuso); 

MÉDIO 

Implantar pavimentação asfáltica nos trechos de rodovias 
estaduais ainda não pavimentados, para facilitar o escoamento 
da produção agrícola e a circulação de pessoas no município; 

MÉDIO/
LONGO 

Implantar nova ligação entre a BA - 099 (Estrada do Coco) e a 
BA - 535 (Via Parafuso), tendo como diretriz o prolongamento da 
Rua Lagoa Branca, que deverá ser reestruturada (pavimentação, 
retificação e alargamento); 

MÉDIO 

Implantar melhorias na ligação dessa nova via (Rua Lagoa 
Branca-Parafuso) com a BA – 531(Via Abrantes/Cascalheira) 
passando pela localidade de Cajazeiras de Abrantes; 

MÉDIO 



 

                                              

Rua Bueno Brandão, nº 307 – Bairro Floresta – CEP 31.010-060 BH / MG – Email – ruaviva@ruaviva.org.br 

88 

 

INTERVENÇÕES VIÁRIAS 

OBJETIVO INTERVENÇÃO  PRAZO 

Implantar melhorias na ligação dessa nova via (Rua Lagoa 
Branca-Parafuso), passando pelos condomínios existentes e 
conectando com a BA – 099 (Estrada do Coco) pela Rua Boa 
União na altura da Associação do Pessoal da Caixa Econômica 
Federal.   

LONGO 

Anel de 
Contorno ao 

centro da Sede 

Implantar ligação da Avenida Industrial com a Avenida Sul 
viabilizando alça via Rua Abaré conectando-se à Avenida Rio 
Camaçari e a Avenida Concêntrica; 

MÉDIO 

Implantar ligação da região do Loteamento Parque Nascente do 
Capivara com a BA – 531 (Via Cascalheira/Abrantes), 
conectando esta ligação com a BA-530 (Via Atlântica/Cetrel). 

MÉDIO 

Acesso Polo 
Plástico e 
Logístico 

Implantar ligação do polo plástico com a BA-535 (Via Parafuso); MÉDIO 

Implantar ligação do polo logístico com a BA-535 (Via Parafuso). MÉDIO 

Qualificação 
viária urbana 

Implantar ligação da Avenida Industrial Urbana com a BA-535 
(Via Parafuso), conectando na Via Parafuso mais à frente do 
trevo com a Via Cascalheira/Abrantes; 

LONGO 

Implantar melhorias na ligação da Rua da Prainha com a 
Avenida Oeste; 

LONGO 

Implantar ligação entre a Avenida Eixo Urbano Central e a BA-
535 (Via Parafuso), passando pelo Bairro Verdes Horizontes; 

LONGO 

Implantar ligação da via interna de Parafuso com o 
prolongamento da Avenida Eixo Urbano Central; 

LONGO 

Criar articulação da Rua Bahia com a ligação do polo logístico 
com a BA-535 - Via Parafuso. 

LONGO 

Sistema Viário 
da Orla 

Implantar melhorias na Rua Sucupió no Distrito de Abrantes; MÉDIO 

Complementar a Implantação da Via Parque no Distrito de 
Abrantes - Praia de Jaua, com ênfase na qualificação ambiental 
e paisagística e com prioridades para os modais não 
motorizados; 

MÉDIO 

Implantar melhorias na via que liga a BA – 099 (Estrada do 
Coco), com a BA – 531(Via Abrantes/Cascalheira) – via de fuga 
do pedágio;  

CURTO 

Implantar ligação da Rua Três Lagoas à Praia de Jauá e via de 
contorno da lagoa com ênfase na qualificação ambiental e 
paisagística; 

MÉDIO 

Implantar ligações da Rua Jacaré (BA – 529) à BA – 099 
(Estrada do Coco);   

LONGO 

Implantar ligação da região da Ilha do Meio com a BA – 099 
(Estrada do Coco). 

LONGO 

Ligações 
Metropolitanas 

Implantar via marginal na BA–535 (Via Parafuso), principalmente 
no trecho entre o Viaduto dos Trabalhadores e a BA – 531 (Via 
Cascalheira / Abrantes); 

MÉDIO 

Implantar interligações entre os dois lados da BA – 099 (Estrada 
do Coco), contemplando a circulação de veículos e pedestres; 

MÉDIO/
LONGO 

Implantar pistas marginais na BA – 099 (Estrada do Coco), para MÉDIO/
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INTERVENÇÕES VIÁRIAS 

OBJETIVO INTERVENÇÃO  PRAZO 

acesso aos lotes lindeiros da rodovia. LONGO 

Polo 
Petroquímico 

Reestruturação da BA-530 (Via Atlântica/Cetrel) com duplicação, 
pavimentação e retificação do traçado; 

MÉDIO 

Reestruturação e pavimentação do trecho da BA-512 de Barra 
do Pojuca até o Polo com adequação do traçado na chegada do 
Polo conectando com a Via de Ligação na interseção com a Rua 
Eteno; 

LONGO 

Pavimentação da ligação da BA-512 com a BA-530 (Via 
Atlântica/Cetrel), denominada de Via Transversal A; 

LONGO 

Implantação da Via Transversal B, ligando a BA-512 a BA-530 
(Via Atlântica/Cetrel); 

LONGO 

Implantação da Via Perimetral Leste ligando a BA-512 a BA-530 
(Via Atlântica/Cetrel); 

LONGO 

Terminais 
Urbanos 

Construção do terminal de Abrantes, próximo a interseção da 
BA-531 (Cascalheira) com a BA -099 (Estrada do Coco) e o do 
Distrito de Monte Gordo será construído na BA-520 (Atlântica) 
próximo a interseção com a BA-099 (Estrada do Coco). 

CURTO 

Construção do Terminal Central na Sede será localizado junto ao 
atual Terminal Rodoviário. 

CURTO 

Terminal 
Rodoviário Construção de novo Terminal Rodoviário LONGO 
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Mapas das Intervenções Estruturantes 

Mapa 11 - Intervenções Estruturantes 
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6.6. CRONOGRAMA DE AÇÕES 

O cronograma das ações a serem empreendidas pela administração municipal tem o 

objetivo de orientar e dar um quadro geral das intervenções propostas pelo Plano de 

Mobilidade Urbana, sendo também um dos instrumentos de implementação e 

acompanhamento a ser utilizado pelo poder público municipal.   
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Cronograma de ações 

Quadro 12 - Cronograma de Ações  
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6.7. MONITORAMENTO 

Para o monitoramento do Plano de Mobilidade é necessário estruturar um sistema de 

informações e indicadores.  

O quadro contendo os indicadores propostos, a fórmula de cálculo, as informações 

necessárias, a fonte dos dados, a periodicidade e o resultado esperado é apresentado a 

seguir.  
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Quadro de Indicadores 

Quadro 13 - Quadro de Indicadores  
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7. INVESTIMENTOS E FONTES DE FINANCIAMENTO 

A seguir são apresentadas algumas fontes de recursos estabelecidas através de leis 

federais e cuja finalidade definida é o financiamento dos investimentos em mobilidade 

urbana.  

7. 1. MULTAS DE TRÂNSITO – CTB 

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece em seu Art. 320: 

“A receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada, 

exclusivamente, em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, 

fiscalização e educação de trânsito.’  

“Parágrafo único. O percentual de cinco por cento do valor das multas de trânsito 

arrecadadas será depositado, mensalmente, na conta de fundo de âmbito nacional 

destinado à segurança e educação de trânsito” 

7. 2. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINO ECONÔMICO - CIDE  

A Lei nº 10.636, de 30 de dezembro de 2002, dispõe sobre a aplicação dos recursos 

originários da CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - e o seu art. 6º 

explicita os objetivos essenciais quanto à aplicação dos recursos da CIDE nos programas de 

infraestrutura de transportes. 

“Art. 6º A aplicação dos recursos da Cide nos programas de infraestrutura de 

transportes terá como objetivos essenciais a redução do consumo de combustíveis 

automotivos, o atendimento mais econômico da demanda de transporte de pessoas e 

bens, a segurança e o conforto dos usuários, a diminuição do tempo de 

deslocamento dos usuários do transporte público coletivo, a melhoria da qualidade de 

vida da população, a redução das deseconomias dos centros urbanos e a menor 

participação dos fretes e dos custos portuários e de outros terminais na composição 

final dos preços dos produtos de consumo interno e de exportação.” 
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7.3. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA 

Por se tratar de um imposto, e não de outras espécies de tributos – taxas e contribuições –, 

o IPVA não está vinculado a qualquer tipo de aplicação, isto é, constitui fonte genérica de 

recursos para o financiamento das ações do Poder Público. Entretanto, deve ser 

considerada sua aplicação no sistema de mobilidade, uma vez que deriva dos veículos 

automotores.  

7.4. FUNDO MUNICIPAL DA MOBILIDADE URBANA 

A criação de um Fundo Municipal para a gestão dos recursos oriundos do Sistema de 

Mobilidade Urbana e suprir recursos para implementação da política de mobilidade urbana é 

uma prática comum em diversas cidades do país.  

Em Camaçari existe um Fundo Municipal de Transportes que pode ser utilizado para esse 

fim.  

As receitas para a composição do fundo podem ser:  

a) Dotações orçamentárias e créditos adicionais que lhes forem destinados pela 

Prefeitura Municipal de Camaçari; 

b) Juros, rendimentos, correções advindas de quaisquer formas de aplicações de seus 

recursos;  

c) Toda e qualquer forma de contribuição, transferência de pessoa física ou jurídica, 

instituição pública ou privada, bem como subvenções, repasses e toda forma de 

donativos em bens ou espécies;  

d) Resultados de convênios, contratos ou acordos firmados com instituições públicas ou 

privadas;  

e) Receitas decorrentes de empréstimos ou outras operações financeiras, autorizadas 

em lei;  

f) Penalidades pecuniárias aplicadas aos infratores da legislação municipal sobre o uso 

e transporte nas vias públicas;  

g) Penalidades aplicadas a operadores do transporte coletivo e especial;  

h) Taxa de gerenciamento operacional, cobrada dos operadores do serviço municipal 

de transporte coletivo; 
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i) Taxas de serviços de vistoria nos veículos dos serviços públicos de táxi, mototáxi  e 

escolar;  

j) Multas e outras receitas previstas no Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503, de 23 

de setembro de 1997, definidas como sendo de direito do Município;  

k) Exploração do serviço de remoção e guarda de veículos infratores (guincho e/ou 

reboque e pátio de recolhimento de veículo,s quando houver)  

l) Receitas do estacionamento rotativo na via pública ou fechados, mantidos pelo poder 

público municipal; 

m) Receitas de publicidade nos ônibus, em abrigos de ônibus, em estações e terminais 

e em outros equipamentos da mobilidade urbana; 

n) Outras receitas.   

7.5. OUTRAS RECEITAS  

Como outras receitas podem ser consideradas aquelas provenientes de concessões  e 

subconcessões onerosas, operações urbanas e contribuição de melhoria.  

Há que se considerar ainda as possibilidades de financiamento através dos programas 

estaduais, federais e internacionais.  
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8. INSTRUMENTOS 

São instrumentos de implementação do Plano de Mobilidade Urbana: 

 A legislação municipal; 

 Os planos plurianuais; 

 A lei de diretrizes orçamentárias; 

 A legislação tributária do município; 

 As parcerias público-privadas; 

 As concessões e subconcessões.  

São instrumentos de gestão da demanda da mobilidade: 

I - restrição e controle de acesso e circulação, permanente ou temporário, de 

veículos motorizados em locais e horários predeterminados; 

II - estipulação de padrões de emissão de poluentes para locais e horários 

determinados, podendo condicionar o acesso e a circulação aos espaços urbanos sob 

controle; 

III - aplicação de tributos sobre os modos e serviços de transporte urbano pela 

utilização da infraestrutura urbana, visando a desestimular o uso de determinados modos e 

serviços de mobilidade, vinculando-se a receita à aplicação exclusiva em infraestrutura 

urbana destinada ao transporte público coletivo e ao transporte não motorizado e no 

financiamento do subsídio público da tarifa de transporte público, na forma da lei; 

IV - dedicação de espaço exclusivo nas vias públicas para os serviços de transporte 

público coletivo e modos de transporte não motorizados; 

V - implantação de estacionamentos; 

VI - controle do uso e operação da infraestrutura viária destinada à circulação e 

operação do transporte de carga, concedendo prioridades ou restrições; 

VII – implantação de centros de distribuição de carga urbana; 
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VIII - implantação de políticas de uso e ocupação do solo e de desenvolvimento 

urbano, associadas ao sistema de transporte coletivo, a exemplo das operações urbanas 

consorciadas em áreas específicas, com as seguintes finalidades: 

i. obtenção de recursos para ampliação e melhoria da rede de transporte 

público coletivo; 

ii. implantação e melhoria de espaços públicos, principalmente destinados a 

modos de transporte não motorizados, que devem ser estimulados; 

iii. melhoria da infraestrutura, priorizando os transportes coletivos, transportes 

não motorizados e o desenvolvimento de centralidades que contribuam para a 

desconcentração e descentralização urbanas; 

iv. promoção do adensamento da ocupação ao longo dos corredores de 

transportes; 

v. priorização das obras relacionadas aos projetos viários prioritários; 

vi. fiscalização com vistas a garantir a conservação e a implantação de passeios 

em logradouros públicos; 

vii. definição de políticas de preços dos serviços de mobilidade, incluindo 

políticas tarifárias para o transporte público, utilização de descontos, subsídios e 

desoneração tarifária e políticas de preços de circulação e estacionamento em vias 

públicas, como instrumentos de direcionamento da demanda para o transporte público, 

modos coletivos e não motorizados e tecnologias ambientalmente limpas; 

viii. estabelecimento de consórcios, convênios e acordos com municípios 

vizinhos, com vistas à gestão coordenada dos sistemas de mobilidade urbana, na forma 

da lei. 
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9. CONCLUSÃO 

O Relatório apresentado contém a estrutura proposta para o Plano de Mobilidade Urbana de 

Camaçari. 

As propostas de ações, indicadores e metas devem ser cuidadosamente analisadas pela 

equipe da Prefeitura municipal, uma vez que darão origem à Lei da Mobilidade Urbana do 

município e se conformarão em compromissos do poder executivo municipal junto à 

população local.  

Nas próximas etapas serão elaboradas as estimativas de investimentos e a proposta da 

sistemática de monitoramento da implantação e revisão do Plano de Mobilidade Urbana, 

com a participação da comunidade.   

Será também elaborada a minuta da Lei de Mobilidade Urbana de Camaçari e realizada a 

Audiência Pública para apreciação das propostas pela comunidade, quando serão também 

colhidas as sugestões finais.  

Após a realização da Audiência, será apresentado o Relatório Nº 8 – Programa de 

Implementação do Plano de Mobilidade.   
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EQUIPE TÉCNICA 

Relatório 7 - Formulação das Propostas do Plano de Mobilidade 

Para elaboração do quinto relatório a equipe constituída foi do próprio quadro de diretores do 
Instituto da Mobilidade Sustentável RUAVIVA e dos funcionários do Instituto,  conforme detalhado 

abaixo. 
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