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1. Apresentação 
  

De acordo com as definições descritas no Relatório 01 – PLANEJAMENTO EXECUTIVO DOS 
TRABALHOS, o presente documento – Relatório 5 - envolve a Atividade 6 (DEFINIÇÃO DAS 
ÁREAS AMBIENTAIS E ANÁLISE DE OUTROS MODAIS) e a Atividade 7 (MONTAGEM DE 
ALTERNATIVAS DE INTERVENÇÃO E NORMATIZAÇÃO, apresentando a definição das 
Áreas Ambientais, a analise dos diversos modais que compõem o sistema de mobilidade além 
de alternativas e propostas de intervenções no sistema viário de Camaçari.  
O documento possui a seguinte estrutura: 

 Caracterização dos aspectos gerais dos subsistemas que compõem o sistema de 
mobilidade; 

 Diretrizes e propostas; 
 Tratamento das Áreas Ambientais; 
 Tratamento dos corredores Estruturais. 

Este relatório também é constituído de um anexo onde são apresentados  mapas 
demonstrativos das propostas nos formatos A3 e A2.  
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2. Introdução 
 
Não é possível mais resolvermos os problemas de Mobilidade nas nossas cidades apenas 
construindo vias para os automóveis. O Mundo todo já concluiu que uma política de 
Mobilidade voltada para resolver os problemas do transporte individual não cabe no espaço 
viário das cidades e na qualidade de vida dos seres vivos do planeta. 
Em Camaçari não poderia ser diferente. 
Assim, além de pensar nas obras viárias necessárias ao crescimento e desenvolvimento da 
cidade é preciso também pensar em como fazer uma gestão inteligente das demandas de 
Mobilidade da cidade, direcionando estas para atender os princípios e Diretrizes estabelecidos 
no Plano Diretor e no Plano de Mobilidade de Camaçari. 
A partir da análise de experiências nacionais e, principalmente, internacionais, foram 
identificados os principais instrumentos de gerenciamento da mobilidade urbana que vem 
sendo utilizados de forma exitosa em diversas cidades do mundo. 
O objetivo consiste, portanto, na descrição geral dos instrumentos utilizados que, por suas 
características e em função das especificidades de Camaçari, apresentam potencial para 
aplicação no Plano de Mobilidade Urbana proposto. 
O intuito não é fazer uma descrição exaustiva, mas apenas apresentar os principais conceitos 
associados aos mecanismos que vêm sendo utilizado em todo mundo para o gerenciamento 
da demanda e que, baseados nas metas e políticas propostas para a cidade possam ser 
incorporados aos cenários definidos para o PLAMOB-Camaçari. 
Apresentamos inicialmente aspectos gerais e conceituais e a seguir as Alternativas e 
Propostas especificas do Plano de Mobilidade Urbana do Município de Camaçari.  
Serão abordados 6 (seis) áreas especificas sendo:  

 Sistema Viário,  
 Transporte não motorizado,  
 Transporte Individual,  
 Transporte de Carga,  
 Transporte Coletivo,  
 Áreas Ambientais.  
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Em cada caso serão tratados aspectos relacionados às características apresentadas no 
diagnóstico já realizado, ao seu papel estruturador no município, aos seus componentes e por 
fim o modo para implantação das alternativas apresentadas de modo didático, através de 
desenhos que facilitarão, por sua vez, a compreensão para a viabilização das futuras 
intervenções. 
As Alternativas apresentadas consistem na fundamentação da elaboração da Minuta de Lei 
do Plano de Mobilidade de Camaçari, por apresentar alternativas viáveis para mobilidade 
urbana do município, com linguagem simplificada que aproxima a abordagem técnica com 
simplicidade na compreensão. 
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3. Aspectos Gerais 
  
3.1. Sistema Viário 

 
 As alternativas adotadas para o planejamento do sistema viário do município de Camaçari 

pretendem articular as funções para o funcionamento deste espaço público que abriga 
diferentes papéis, pois é por onde as pessoas circulam, a pé, de bicicleta, crianças, adultos, 
idosos, cadeirantes, e também é espaço que possui todas as redes de distribuição dos 
serviços urbanos (abastecimento de água, coleta e esgotamento de águas pluviais, lixo, 
esgoto sanitário, energia elétrica, telefonia, etc.), ainda, o sistema viário orienta o 
funcionamento das atividades econômicas e sociais cotidianas da cidade. 
As alternativas propostas, tanto as diretrizes gerais e específicas, princípios e objetivos quanto 
as intervenções (organização e construção de vias) objetivam a construção de um sistema de 
mobilidade urbana que supra as necessidades básicas de deslocamento e acessibilidade da 
população, eficiência na utilização dos modais de transporte e nos deslocamentos; bem como 
na estruturação de um padrão de urbanização sustentável, centrado no transporte público 
coletivo e na utilização de modos não motorizados. 
A princípio apresentamos a organização do sistema viário, a partir da sua classificação 
funcional - com o papel de identificar o desempenho de cada via – seguida das tipologias de 
vias.  A classificação do sistema viário tem como base a classificação viária determinada pela 
Lei Federal 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro (CTB). 
A classificação viária do município de Camaçari além de ser dividida segundo o Código de 
Transito Brasileiro irá considerar as atribuições referentes ao sistema viário do município 
estabelecido pelo arcabouço legal vigente sendo:  
- Lei nº 339/95 – 26 de Dezembro de 1995 – Código de Urbanismo e obras do Município de 
Camaçari 
- Lei nº 866/2008 – 11 de Janeiro de 2008 - Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e 
Código Urbanístico e Ambiental do Município de Camaçari – PDDU 
- Lei Orgânica do Município de Camaçari – 08 de Fevereiro de 2008 
- Lei complementar nº 913/2008 de 3 de Setembro de 2008 – Código Urbanístico e Ambiental 
do Município de Camaçari 
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- Lei nº 987/2009 de 29 de Junho de 2009 – Traça o perímetro Urbano da Sede 
- Lei nº 1092/2010 de 30 de Junho de 2010 – Altera a Lei 913/2008 – Código Urbanístico e 
Ambiental 
- Lei nº 1120/2010 de 25 de Novembro de 2010 – Institui o Código de Polícia Administrativa 
do Município de Camaçari e revoga as Lei Municipal nº 051/76, de 10 de dezembro de 1976. 
- Lei nº 1138/2010 de 28 de Dezembro de 2010 – Define o perímetro Urbano da Orla do 
município de Camaçari  
- Lei nº 1260/2012 de 17 de Dezembro de 2012 – Plano Urbanístico Especifico, sub Distrito 
de Parafuso 
- Lei 1260 / 2012 – Aprova o Plano Urbanístico Especifico – PUE, no Sub Distrito de Parafuso 
e cria o Parque do Rio Joanes 
- Lei 1312 / 2013 – Altera dispositivos da lei 1260/2012 que aprovou o Plano Urbanístico 
Especifico – PUE, no Sub Distrito de Parafuso e criou o Parque do Rio Joanes 
- Plano Diretor do Polo Industrial de Camaçari – 2013 –(Ainda não aprovado) 
A alternativa escolhida para definição da hierarquização viária é instituída pelo Código de 
Trânsito Brasileiro, com a seguinte definição: 
Via rural - estradas e rodovias. 
Via urbana - ruas, avenidas, vielas, ou caminhos e similares abertos à circulação pública, 
situados na área urbana, caracterizados principalmente por possuírem imóveis edificados ao 
longo de sua extensão. 
As vias urbanas, por sua vez, subdividem-se em relação ao papel estruturador que exercem 
na cidade em: 
Via de Trânsito Rápido ou Via expressa - aquela caracterizada por acessos especiais com 
trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem 
travessia de pedestres em nível. 
Via Arterial - aquela caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por 
semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando 
o trânsito entre as regiões da cidade. 
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Via Coletora - aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de 
entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das 
regiões da cidade. 
Via Local - aquela caracterizada por interseções em nível não semaforizadas, destinada 
apenas ao acesso local ou a áreas restritas. 
Além disso, segundo o CTB, poderão ocorrer ainda as seguintes situações: 
Vias e Áreas de Pedestres - vias ou conjunto de vias destinadas à circulação prioritária de 
pedestres. 
Viaduto - obra de construção civil destinada a transpor uma depressão de terreno ou servir 
de passagem superior. 
Importante destacar que a hierarquização do sistema viário será apresentada em forma 
preliminar na segunda parte desse relatório. 
As Alternativas apresentadas instituem o modelo para modificação ou implantação nas vias 
do município, funcionando com um catálogo de alternativas no qual se observa os tipos de 
vias seguindo seu tipo, componentes e seções transversais, de modo didático visando a 
implementação das alternativas apresentadas para a construção do espaço público. 
 

  



                         

 
Rua Bueno Brandão, nº 307 – Bairro Floresta – CEP 31.010-060 B.H. / M.G. – Email – ruaviva@ruaviva.org.br 

18  

3.1.1. Parâmetros Vigentes em Camaçari 
 
Atualmente as características funcionais das vias e os parâmetros urbanísticos vigentes em 
Camaçari são estabelecidos pelo Código Urbanístico e Ambiental - Lei Complementar nº 
913/2008 e pela Lei Complementar ao Plano Diretor - Lei nº 1092/2010, apresentados nos 
quadros a seguir. 
 
Quadro 1: Características Funcionais das Vias - Código Urbanístico e Ambiental 
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Quadro 2: Categoria das vias - Características Técnicas - Código Urbanístico e Ambiental 
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Na divisão das características funcionais e da hierarquização viária que se propõe para a 
realidade do sistema viário de Camaçari, alguns parâmetros adotados atualmente merecem 
ser adequados para que correspondam na pratica ao tipo de operação e traçado que se deseja 
das vias. 

Quadro 3: Parâmetros para calçadas - Código Urbanístico e Ambiental 

Quadro 4: Parâmetros para urbanização - Sistema Viário - Lei Complementar ao Plano Diretor 
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No Quadro 1, que apresenta as restrições pelo tipo de via, está sendo vedado o trânsito de 
bicicletas pelas faixas de rolamento nas vias arteriais e coletoras o que não é recomendado 
quando se procura incentivar o modo cicloviário. 
Com relação ao numero mínimo de faixas da maneira como esta apresentado da tabela do 
Quadro 2, pode parecer que tanto as vias arteriais como as coletoras e locais terão que operar 
em sentido duplo, com a operação em sentido único sendo possível apenas em loteamentos 
de interesse social. 
Vias arteriais, coletoras e locais podem operar satisfatoriamente em algumas situações não 
possuindo acostamentos. 
Nas vias expressas e arteriais as larguras mínima de canteiro central estipuladas não se 
adéquam a realidade das principais vias em operação no município, pois são comuns trechos 
de vias expressas com canteiros centrais inferiores a 5 metro e vias arteriais sem canteiro 
central.  
Em alguns casos pode-se admitir vias coletoras que eventualmente não atendam ao sistema 
de transporte coletivo a terem largura mínima da faixa de rolamento inferior a 3,50 metros.   
Com relação aos raios mínimos de curva, os valores adotados poderão ter ajustes de forma 
a se adequar melhor aos traçados de vias com características urbanas. 
Na largura mínima de passeio para vias locais é preciso deixar claro qual o mínimo de largura 
livre pavimentada, garantido condições mínimas de acessibilidade. 
Paradas de ônibus não estão sendo admitidas em vias expressas, sendo que em pistas 
marginais ou em baias bem projetadas a operação pode ser planejada sem comprometimento 
da segurança. 
A largura mínima da faixa de estacionamento está de 2,50 metros para todas as vias sendo 
que em vias locais poderia se aceitar faixas menores. 
Para as travessias de pedestres nas vias coletoras, poderia também ser indicado a utilização 
de controle semafórico. 
No quadro 3 é importante caracterizar que na categoria de via principal estarão as vias 
arteriais e coletoras e as vias locais como secundarias. 
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Os passeios mínimos das vias secundarias deverão ter largura mínima de 2,00 metros para 
oferecer condições satisfatórias de circulação e acessibilidade, conforme já estabelecido no 
Quadro 3, Parâmetros para Calçadas.   
No Item  4.1.3. serão apresentadas diretrizes de parâmetros do sistema viário a serem 
adotadas pelo PlaMob Camaçari. 
 

3.1.2. Sistema Viário Municipal e Intermunicipal 
 

Em primeiro lugar, identificamos a necessidade de classificar as vias segundo a 
responsabilidade de qual agente público está subordinada. 
Assim, temos que grande parte do sistema viário se encontra sob jurisdição municipal (sistema 
viário municipal), existindo porém, as rodovias: 

 BA - 093 (Via de acesso a Camaçari),  
 BA – 099 (Estrada do Coco),  
 BA – 512 (Via Copec),  
 BA – 524 (Canal de Trafego),  
 BA – 529 (Ligação Barra do Jacuipe/Monte Gordo),  
 BA – 530 (Via Atlântica / Estrada da Cetrel),  
 BA – 531 (Via da Cascalheira / Via Abrantes),  
 BA – 535 (Via Parafuso). 
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Figura 1: Rodovias de Camaçari 

 

 
Fonte:  Derba 

3.1.3. Alternativas de seção de via 
 
O planejamento para a elaboração das alternativas voltadas aos aspectos funcionais da 
circulação que abrange todos os modais da cidade é realizado com o desenho urbano que 
delimita o espaço com dimensões das vias juntamente a regulamentações. 
Cada via urbana e rural deve obedecer uma composição especifica e programada para que 
desempenhe de forma adequada seu papel de conexão e de suporte para realização dos 
deslocamentos motorizados e não motorizados. 
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Assim, as alternativas para o dimensionamento das vias existentes e propostas se inicia com 
a definição dos componentes do sistema viário, que poderão ser utilizados de forma agregada 
e combinada conforme as necessidades de seu caráter funcional.  
A lista abaixo, define os principais componentes do sistema viário sendo: 
Acostamento - parte da via diferenciada da pista de rolamento destinada à parada ou 
estacionamento de veículos, em caso de emergência, e à circulação de pedestres e bicicletas, 
quando não houver local apropriado para esse fim. 
Canteiro central - obstáculo físico construído como separador de duas pistas de rolamento, 
eventualmente substituído por marcas viárias (canteiro fictício). 
Estacionamento - imobilização de veículos por tempo superior ao necessário para embarque 
ou desembarque de passageiros. 
Faixa de estacionamento – área dentro da pista de rolamento reservada para 
estacionamento dos veículos automotores. 
Faixa de trânsito – área reservada dentro da pista de rolamento para circulação de veículos 
automotores. 
Logradouro público - espaço livre destinado pela municipalidade à circulação, parada ou 
estacionamento de veículos, ou à circulação de pedestres, tais como calçada, parques, áreas 
de lazer, calçadões. 
Pista de rolamento - parte da via normalmente utilizada para a circulação de veículos, 
identificada por elementos separadores ou por diferença de nível em relação às calçadas, 
ilhas ou aos canteiros centrais. 
Para tanto, as vias indicadas serão compostas pelos componentes das vias, indicados acima, 
entretanto, são apresentadas duas alternativas para os padrões de dimensionamento:  
Primeira alternativa: Via mínima. 
As alternativas para composição das vias com seção mínima serão adotadas prioritariamente 
na adequação das vias existentes no município, sendo que deverão considerar a relação da 
circulação dos meios motorizados e não motorizados, visando que a implementação seja feita 
de forma segura e confortável.  
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Não há nesse caso, necessidade de desapropriação para a consolidação da seção proposta. 
Segunda alternativa: Via adequada. 
As alternativas para composição das vias com seção adequada serão adotadas quando 
houver projeto de novas vias, prolongamentos ou a retificação de existentes. Dependerá de 
avaliação técnica elaborada pelo poder público, visando a melhor combinação dos 
componentes do sistema viário. 
Para que se possa atingir dimensões adequadas, desejáveis das vias, dadas as dimensões 
exíguas que caracterizam grande parte das vias existentes no Município – bem como a 
recorrente ocupação do recuo frontal dos lotes por construções – poderá ser necessária a 
realização de desapropriações parciais ou totais dos imóveis lindeiros à via alvo de 
intervenção (prolongamento ou ampliação). 
Em quaisquer circunstâncias a composição das vias urbanas deverá atender aos preceitos 
instituídos pelo Código de Trânsito Brasileiro e pela NRB 9050/2015 – acessibilidade a 
edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos. 
As figuras a seguir apresentam as alternativas escolhidas para composição das vias de 
acordo com e a hierarquia proposta e adequando os parâmetros vigentes à realidade atual.  
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Vias Expressa / Trânsito Rápido 
 
Seção mínima:  Calçada = 3,00 m  
 Faixa de trânsito = 3,50 m 
 Duas faixas por sentido  
Acostamento = 3,00 m  
Canteiro central = 2,00 m  
Total = 28,00 m   
   
   

Figura 2: Vias de Trânsito Rápido – Seção mínima 
 

 
 

  
   
  
               Fonte: Rua Viva, 2016.    

Figura 2: Vias de Trânsito Rápido - Seção mínima 
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Vias Arteriais 
 
Seção mínima:  
Calçada = 2,50 m 
 Faixa de trânsito = 3,50 m  
 Duas faixas por sentido  
Total = 19,00 m  
Obs.: Nas vias existentes poderá ser utilizado seções inferiores.  
    
 

 
  
  
  
                                    Fonte: Rua Viva, 2016.  

Figura 3: Vias Arteriais - Seção mínima 
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 Seção adequada: 
 Calçada = 4,00 m  
Faixa exclusiva ou corredor = 3,50 m  
Faixa de trânsito = 3,50 m   Duas faixas por sentido 
 Canteiro central = 1,50 m 
 Total = 23,50 m 
    

 
 
  
   
  
                 Fonte: Rua Viva, 2016.  

Figura 4: Vias Arteriais - Seção Adequada 
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 Vias Coletoras 
 Seção mínima:  
Calçada = 2,00 m  
Faixa de trânsito = 3,50 m   Uma faixa por sentido 
 Total = 11,00 m 
 Obs.: Nas vias existentes poderá ser utilizado seções inferiores. 
   

 
   
  
   
  
   
  

                                                    Fonte: Rua Viva, 2016.  

Figura 5: Vias Coletoras - Seção mínima 
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 Seção adequada: 
 Calçada = 3,50 m  
Faixa de trânsito = 3,50 m   
Uma faixa por sentido  Total = 14,00 m 
  
   

 
Figura 6: Vias Coletoras - Seção Adequada 

                                     Fonte: Rua Viva, 2016.  
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 Vias Locais 
 
Seção mínima:  
Calçada = 2,00 m  
Faixa de trânsito = 3,00 m   Uma faixa por sentido 
 Total = 10,00 m 

 Obs.: Nas vias existentes poderá ser utilizado seções inferiores. 
   

  
  

 
  
   
  
  
   
                                                           Fonte: Rua Viva, 2016.  

Figura 7: Vias Locais - Seção mínima 
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 Seção adequada: 
 Calçada = 2,50 m  
Faixa de trânsito = 3,00 m   
Uma faixa por sentido  Total = 11,00 m 
  
  

 
Figura 8: Vias Locais - Seção Adequada 

                                                          Fonte: Rua Viva, 2016. 
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3.2. Modos não Motorizados 
 
Para elaboração de alternativas voltadas aos modos não motorizados, tomamos como 
embasamento teórico além do Código de Transito Brasileiro, a Lei 12.587/2012 – Política 
Nacional de Mobilidade Urbana, e prioritariamente as Leis de Acessibilidade: Lei 10.098/2000, 
que estabelece normas e critérios para a promoção da acessibilidade das pessoas com 
mobilidade reduzida e a Lei13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência, além da NRB 
9050/2015 que dispõe sobre acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços e 
equipamentos urbanos. 
O intuito é apresentar as alternativas para os dois principais modos não motorizados, o 
pedestre e a bicicleta, que se apresentaram como predominantes na realização de grande 
parte dos deslocamentos nos municípios, tendência verificada também em Camaçari. 
Apresentamos os componentes de cada eixo (pedestre e bicicleta) além de suas alternativas 
a fim de aprimorar a locomoção, com atenção voltada para aqueles mais vulneráveis no 
planejamento da mobilidade urbana da cidade. 
 

3.2.1. Modo Pedestre 
 Os deslocamentos realizados a pé se revelam como alternativa efetiva de meio de 

deslocamento em trajetos médios, com acessos a polos atrativos e áreas de lazer. Os 
componentes dos modos não motorizado são também instituídos pelo Código de Trânsito 
Brasileiro: 
Calçada - parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à 
circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação 
de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins. 
Faixa de pedestre – faixa reservada para travessia de pedestre, que para este fim terão 
prioridade de passagem.   
Passeio - parte da calçada ou da pista de rolamento, neste último caso, separada por pintura 
ou elemento físico separador, livre de interferências, destinada à circulação exclusiva de 
pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas. 
Os desenhos elaborados para as alternativas adotas dos modos não motorizados – pedestres, 
oferecem subsídios para adequação e implantação dos espaços.  
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Os desenhos apresentados mostram uma série de definições que, para facilitar a 
compreensão são descritos a seguir fazendo sempre referência à NBR 9050/2015: 
Acessibilidade - possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para 
utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, 
edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, 
bem como outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado de uso 
coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade 
reduzida. 
Acessível - espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, 
informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias ou elemento que possa ser 
alcançado, acionado, utilizado e vivenciado por qualquer pessoa. 
Adaptável - espaço, edificação, mobiliário, equipamento urbano ou elemento cujas 
características possam ser alteradas para que se torne acessível. 
Adaptado - espaço, edificação, mobiliário, equipamento urbano ou elemento cujas 
características originais foram alteradas posteriormente para serem. 
Adequado - espaço, edificação, mobiliário, equipamento urbano ou elemento cujas 
características foram originalmente planejadas para serem acessíveis. 
Área de circulação - espaço livre de obstáculos, destinado ao uso de todas as pessoas. 
Mobiliário urbano - conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos, 
superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou de edificação, de forma que 
sua modificação ou seu traslado não provoque alterações substanciais nesses elementos, 
como semáforos, postes de sinalização e similares, terminais e pontos de acesso coletivo às 
telecomunicações, fontes de água, lixeiras, toldos, marquises, bancos, quiosques e quaisquer 
outros de natureza análoga. 
Piso tátil - piso caracterizado por textura e cor contrastantes em relação ao piso adjacente, 
destinado a constituir alerta ou linha-guia, servindo de orientação, principalmente, às pessoas 
com deficiência visual ou baixa visão. São de dois tipos: piso tátil de alerta e piso tátil 
direcional. 
Rampa - inclinação da superfície de piso, longitudinal ao sentido de caminhamento, com 
declividade igual ou superior a 5 %. 
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A seguir, são apresentadas as dimensões mínimas necessárias para a circulação, conforme 
os parâmetros estudados e definidos pela NBR 9050/2015. 
 
 

                              Dimensões em metros 
 
 
 
 
 
 

 
  
   

  
   
  
   
  
  

Fonte:  ABNT NBR 9050/2015. 

 
 
 

Figura 9: Dimensões mínimas para a adequada circulação de pedestres 
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                              Dimensões em metros 
 

  
  
   
  
   
  
   
  
   
  
 Fonte:  ABNT NBR 9050/2015. 
 
 
 
  

Figura 10: Dimensões mínimas para a adequada circulação com cadeira de rodas 
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 Figura 11: Dimensões mínimas para a circulação de pedestre e cadeirante 
Dimensões em metros 

 

 Fonte:  ABNT NBR 9050/2015. 
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Dimensões em metros 
  
   
  
   
  
  
   
  
   
  
   
  
   
  

   
 
 

 

Fonte:  ABNT NBR 9050/2015. 

Figura 12: Acesso do veículo ao lote 
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Dimensões em metros 

 
  
   
  
   

Fonte:  ABNT NBR 9050/2015. 

 
 

Dimensões em metros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                Fonte:  ABNT NBR 9050/2015.  

Figura 13: Obras sobre o passeio 

Figura 14: Seção Transversal para a circulação no espaço público (corte) 
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Dimensões em metros 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte:  ABNT NBR 9050/2015. 

 
  

Figura 15: Redução do percurso de travessia 
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Figura 16: Faixa elevada para travessia 

 
Fonte:  ABNT NBR 9050/2015. 
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 Figura 17: Rebaixamento de calçada - Vista superior 
Dimensões em metros 

  
Fonte:  ABNT NBR 9050/2015. 
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Figura 18: Rebaixamento de calçada - Corte 
Dimensões em metros 

  
Fonte:  ABNT NBR 9050/2015. 
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Figura 19: Rebaixamento de calçada entre canteiros - Vista superior 
Dimensões em metros 

  
 

Fonte:  ABNT NBR 9050/2015. 
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Fonte:  ABNT NBR 9050/2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20: Rebaixamento de calçadas estreitas 
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 Figura 21: Condições mínimas de circulação em declividade (corte) 

  

  

  
Fonte: Rua Viva, 2016.   

A inclinação longitudinal da calçada, passeio e via de pedestre deve sempre acompanhar a 
inclinação da via lindeira, sendo a mais adequada de no máximo 8,33% (1:12) 
(NBR9050/2015).  As calçadas, passeios e vias de pedestres que tenham inclinação superior 
a 8,33% (1:12), poderão ser admitidos em casos excepcionais onde não seja possível outra 
alternativa mas não compõem rotas acessíveis e portanto deverão ter uma sinalização 
especifica. 
Em qualquer novo loteamento não será admitido inclinações transversais superiores a 3%. 
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3.2.2. Modo Cicloviário 
 
“A incorporação da bicicleta nas cidades deve fazer parte de uma política de mobilidade 
urbana que considere o desenvolvimento dos meios não motorizados de transporte, a fim de 
promover a inclusão social, a redução da poluição e a melhoria da saúde pública, contribuindo 
assim para a construção de cidades sustentáveis, o que é um direito estabelecido no Estatuto 
da Cidade” (Lei Federal 10.257/2001). 
Um dos grandes desafios do Plano de Mobilidade de Camaçari - PlaMob será conseguir inserir 
a bicicleta como um modal de transporte viável e capaz de interagir eficientemente com todas 
as outras formas de mobilidade urbana. 
Atualmente a ocupação dos espaços públicos pelos automóveis já é de cerca de 70% e o que 
se observa em resposta aos congestionamentos é a procura em aumentar a capacidade viária 
com o alargamento e construção de novas vias, viadutos e áreas para o estacionamento de 
veículos. 
Como resultado desse tipo de atuação pelo poder publico o que se consegue é uma redução 
temporária nos níveis de congestionamento, mas o que se promove de fato é um estimulo ao 
uso do automóvel particular. 
Ficam evidentes, portanto duas direções opostas no modelo de planejamento urbano: uma 
voltada para o estimulo ao transporte individual e outra centrada no estimulo ao transporte 
publico e nos modos não motorizados, ou seja, pedestres e ciclistas. 
Socialmente, pode-se dizer que a bicicleta promove a democratização do espaço urbano, 
permitindo maior mobilidade, autonomia e acessibilidade a praticamente todas as classes 
sociais e faixas etárias. 
Sendo assim a bicicleta inserida no sistema de mobilidade da cidade pode fazer parte de um 
amplo programa de inclusão social e recuperação de áreas urbanas e sempre proporciona 
uma cidade mais humana e com melhores condições ambientais. 
Dentre os benefícios da implantação de um sistema de mobilidade por bicicletas, podemos 
destacar: 
Benefícios Econômicos com a redução de congestionamentos; redução de gastos dos 
usuários; criação de empregos nos serviços de apoio; criação de pequenos negócios; redução 
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de acidentes de trânsito; redução de consumo de combustíveis; valorização dos espaços 
públicos e redução de gastos da saúde pública. 
Benefícios Ambientais com redução da emissão de poluentes atmosféricos e gases de efeito 
estufa; redução da poluição sonora e na redução da produção de resíduos gerados pelo 
transporte motorizado. 
Benefícios Sociais com redução de internações hospitalares por problemas 
cardiorrespiratórios; redução da obesidade, sedentarismo, etc.; 
A base para se criar uma cidade favorável à bicicleta é o desenvolvimento de um Plano 
Cicloviário que consiste basicamente em quatro programas: 
1 . Programa de Gestão 

 Diretrizes de gestão do Plano Cicloviário 
 Base legal e normativa 
 Regulamentação da circulação cicloviária 

2 . Programa de Intermodalidade 

 Localização potencial dos Polos Cicloviários 
 Localização potencial de bicicletários e paraciclos 
 Modelos de integração da bicicleta e outros meios de transporte 
 Modelo de gestão de bicicletas públicas 

3 . Programa de Educação / Informação 

 Modelo de gestão da rede cicloviária 
 Estímulo ao uso da bicicleta 
 Orientação comportamental 
 Eventos ciclísticos 

4 . Programa de Implantação de Infraestrutura 

 Definição e projeto da rede cicloviária 
 Modelo de implantação da rede cicloviária 
 Definição das fases de implantação 
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Mundialmente são inúmeras as cidades e países que têm priorizado e estimulado o uso da 
bicicleta com implantação de infraestruturas cicloviária em conjunto com sistemas de 
bicicletas publicas e os resultados verificados são extremamente satisfatórios com índices de 
utilização crescentes.  
Na America do Sul podemos destacar Bogotá na Colômbia, onde o sistema cicloviário foi 
planejado de forma a promover a integração com o sistema de transporte publico 
desestimulando a utilização do veiculo privado. 
No Brasil os avanços já alcançados são também bastante expressivos. Brasília, São Paulo e 
Rio de Janeiro se destacam mundialmente entre as cidades que possuem mais infraestruturas 
implantadas voltadas ao modal cicloviário.  
Do ponto de vista de infraestrutura cicloviária podemos identificar 3 grandes grupos que 
compõe as tipologias presentes em redes e rotas cicloviárias: (Espaço cicloviário - CET, 2014) 
a) o espaço totalmente segregado, caracterizado como ciclovia; 
b) o espaço delimitado na pista, calçada ou canteiro, identificado como ciclofaixa;  
c) o espaço compartilhado. 
Ciclovia: espaço viário destinado à circulação exclusiva de bicicletas separado da pista de 
rolamento de veículos automotores por terrapleno, com mínimo de 0,20m de largura, ou por 
elementos físicos ou geométricos (ilhas, calçadas, blocos, linhas e balizadores); podendo ser 
em nível ou desnível com relação à via. A ciclovia também pode assumir traçado totalmente 
independente da malha viária urbana ou rodoviária. Nesses casos, deverá ter controle de 
acesso em todos seus cruzamentos com outras estruturas viárias. 
Ciclofaixa: espaço viário destinado a circulação exclusiva de bicicletas geralmente contíguo 
à pista de rolamento de veículos automotores ou  calçada ou canteiro, sendo delimitada por 
sinalização viária específica (horizontal e vertical), podendo ter piso diferenciado.   
Vias compartilhadas: espaço sobre a calçada utilizado simultaneamente por pedestres e 
ciclistas, nos termos do artigo 59 do CTB. 
Conforme disposições contidas no artigo supracitado, desde que autorizado e devidamente 
sinalizado, o órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, pode permitir a circulação de 
bicicletas no passeio. 
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Quanto ao sentido de circulação, elas podem ser: 
Unidirecionais: sentido único de circulação; 
Bidirecionais: sentido duplo de circulação; 
Para a delimitação da largura mínima padrão para os espaços cicloviários é necessário 
considerar as dimensões padrão da bicicleta (1,75 m de comprimento por 0,60m de largura); 
ou seja, 0,60m (da bicicleta) mais margem 0,20m para movimento de braços e pernas de cada 
lado, além de uma medida de segurança de 0,125m em ambos os lados – o que resulta numa 
largura mínima de 1,25m para a faixa. 
Assim, as faixas de circulação unidirecionais devem ter no mínimo 1,25m e as faixas 
bidirecionais devem ter no mínimo 2,50m. 
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Figura 22: Alternativa 1 - Condições mínimas de circulação unidirecional (corte/planta) 

   
Fonte: Rua Viva, 2016.   



                         

 
Rua Bueno Brandão, nº 307 – Bairro Floresta – CEP 31.010-060 B.H. / M.G. – Email – ruaviva@ruaviva.org.br 

52  

Figura 23: Alternativa 2 - Condições mínimas de circulação bidirecional (corte/planta) 

                                 Fonte: Rua Viva, 2016.   
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 Existem disponíveis atualmente uma grande variedade de manuais específicos para o 
desenvolvimento de projetos geométricos e de sinalização horizontal, vertical e semafórico 
exclusivos para redes cicloviárias, com especificação dos materiais mais recomendados. 
Como destaque apresentamos a seguir alguns exemplos de soluções adotados em projetos 
cicloviários que proporcionam melhores condições de circulação para as bicicletas 
aumentando os níveis de segurança e consequentemente estimulando a utilização do modal. 
 
Figura 24: Conflito ciclovia/ciclofaixa com baia de ponto de ônibus 

 Fonte: Manual de Planejamento Cicloviário - GEIPOT /2001.    Figura 25: Conflito ciclovia/ciclofaixa com ponto de ônibus sem baia 

 Fonte: Manual de Planejamento Cicloviário - GEIPOT /2001.   
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Figura 26: Exemplo de ação típica de traffic calming 

  
Fonte: Manual de Planejamento Cicloviário - GEIPOT /2001.  
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  Figura 27: Cruzamento de via com ciclovias unidirecionais e via sem ciclovia 

  
Fonte: Manual de Planejamento Cicloviário - GEIPOT /2001.    
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 Figura 28: Cruzamento de duas vias com ciclovias unidirecionais 

  
Fonte: Manual de Planejamento Cicloviário - GEIPOT /2001.  
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Figura 29: Cruzamento de interseção em T com ciclovias unidirecionais na via 
principal 

 Fonte: Manual de Planejamento Cicloviário - GEIPOT /2001.  
  
  Figura 30: Mudança de lado de uma ciclovia bidirecional 

 Fonte: Manual de Planejamento Cicloviário - GEIPOT /2001.  
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Figura 31: Interseção com rotatória de diâmetro igual ou superior a 25 metros 

 Fonte: Manual de Planejamento Cicloviário - GEIPOT /2001.   
  
  Figura 32: Exemplo de sinalização - Via com ciclovia/ciclofaixa na via preferencial 

 Fonte: Espaço Cicloviário - CET /2014.  
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Figura 33: Exemplo de sinalização - Via com ciclovia/ciclofaixa na via secundaria 

 Fonte: Espaço Cicloviário - CET /2014.   
  
  Figura 34: Exemplo de Sinalização - Adverte a via transversal do sentido da 

ciclovia/ciclofaixa 

 Fonte: Espaço Cicloviário - CET /2014. 
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  Figura 35: Exemplo de Sinalização - Advertência especial para pedestres 

  
Fonte: Espaço Cicloviário - CET /2014.   

  
    



                         

 
Rua Bueno Brandão, nº 307 – Bairro Floresta – CEP 31.010-060 B.H. / M.G. – Email – ruaviva@ruaviva.org.br 

61  

Figura 36: Exemplo de Sinalização - Ciclofaixa monodirecional em via com sentido 
duplo de circulação 

 Fonte: Espaço Cicloviário - CET /2014.  
   Figura 37: Exemplo de Sinalização - Ciclofaixa monodirecional em via com sentido 

único de circulação 

 Fonte: Espaço cicloviário - CET /2014.  
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Figura 38: Exemplo de sinalização - Ciclofaixa monodirecional em via com sentido 
único e não se pode alterar o lado da via em que está a ciclofaixa 

 Fonte: Espaço Cicloviário - CET /2014.    
  Figura 39: Exemplo de sinalização mini rotatória sem a necessidade de interrupção de 

ciclofaixa 

Fonte: Espaço Cicloviário - CET /2014.  
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Figura 40: Exemplo de Sinalização - Ondulação transversal 

 Fonte: Espaço Cicloviário - CET /2014.  
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3.3. Transporte Individual Motorizado 
 

3.3.1. Segurança Viária 
 
A segurança viária é um item de extrema importância a ser considerado na estruturação do 
sistema de mobilidade urbana, seus subsistemas e modais componentes.  
As mortes por acidente de trânsito estão entre as maiores causas de mortalidade da 
população. De acordo com os dados compilados pelo Observatório Nacional de Segurança 
Viária (ONSV).  
De forma a aumentar os padrões de segurança viária para os deslocamentos e os agentes no 
trânsito, este produto apresenta tanto padrões projetuais mínimos para os diferentes tipos de 
vias (de acordo com classificação e os modais em trânsito), bem como separação dos modais 
(faixas de rolamento, vias cicláveis, calçadas e passeios) e de ações de educação no trânsito, 
de modo a melhorar a convivência entre os agentes e modais, reduzindo os conflitos, 
acidentes e fatalidades, e assim aumentar a segurança no tráfego a todos os agentes/modais. 
Ações a serem implementadas para a promoção da segurança viária:  

 Sinalização: vertical, horizontal, semafórica, sonora; 
 Faixas exclusivas: para travessia de pedestres (em nível ou elevadas), para ciclistas 

e para o transporte coletivo; 
 Medidas de controle de velocidade: áreas e/ou horários especiais, “traffic calming”;  
 Ações de educação no trânsito: nas diferentes mídias, (digitais, impressas etc.) e 

voltadas aos diferentes atores (motoristas particulares, motoristas profissionais, 
pedestres, ciclistas, motociclistas). 

Como os pedestres ficam mais expostos e são o elo mais frágil no sistema de mobilidade 
(como comprovam os dados de mortalidade no trânsito, ONSV, 2016); faz-se necessária a 
apresentação de definições e alternativas – Fig. 23,24 e 25 - para calçada rebaixada e faixa 
de travessia de pedestres (em nível e elevada), de acordo com as normativas (NBR 
9.050/2015): 
Calçada rebaixada - Rampa construída ou implantada na calçada, destinada a promover a 
concordância de nível entre estes e o leito carroçável. 
Faixa de travessia de pedestres em nível - Sinalização transversal ao leito carroçável, 
destinada a ordenar e indicar os deslocamentos dos pedestres para a travessia da via. 
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Faixa de travessia de pedestres elevada - Elevação do nível do leito carroçável composto 
de área plana elevada, sinalizada com faixa para travessia de pedestres e rampa de 
transposição para veículos, destinada a nivelar o leito carroçável às calçadas em ambos os 
lados da via. 
 
 
Figura 41: Alternativa 1 - Condições para travessia segura (esquema) 

 Fonte: Rua Viva, 2016.  
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Figura 42: Alternativa 2 - Condições para travessia segura (esquema) 

  
Fonte: Rua Viva, 2016.   
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 Figura 43: Alternativa 3 - Condições para travessia segura em faixa elevada (esquema) 

 Fonte: Rua Viva, 2016.    
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3.3.2. Fluidez 
 A fluidez do tráfego é condição fundamental para o bom funcionamento do sistema de 

mobilidade. As condições de mobilidade e fluidez do tráfego estão diretamente relacionadas 
com a capacidade de suporte das vias, sinalização (especialmente a semafórica) e o 
estabelecimento dos limites de velocidade, bem como a existência e/ou superação de 
restrições, barreiras e conflitos.  
A dedicação de espaços exclusivos para os modais: transporte coletivo (corredores 
exclusivos/faixas exclusivas); cicloviário (ciclovias, ciclofaixas e vias compartilhadas); 
calçadas e passeios adequados às necessidades de circulação dos pedestres, bem como 
uma política de estacionamento adequada (na medida e de acordo com as necessidades 
locais) são algumas medidas que em conjunto contribuem para a melhoria das condições 
gerais de fluidez do trânsito no sistema como um todo. 
 

3.3.3. Estacionamento 
 Dentre os instrumentos de gestão da mobilidade está a política de estacionamento. Que deve 

ser estruturada por meio de medidas que equacionem tanto a oferta de vagas de modo a 
cobrir a demanda em locais determinados, como a restrição em outras áreas e, de modo geral, 
o desestímulo ao uso indiscriminado do automóvel individual.  
Uma alternativa proposta seria a instituição e delimitação de Áreas de Absorção de Demanda 
(AAD), seja de caráter comercial, residencial ou misto para o estabelecimento de diretrizes, 
propostas e ações específicas para estacionamentos de automóveis e de bicicletas 
(paraciclos). 
Para a viabilização das AADs (obras e intervenções necessárias), devem ser previstos tanto 
a realização de obras e ações como contrapartida e condição de aprovação e emissão de 
alvarás de funcionamento de empreendimentos (a depender do porte dos mesmos) – no caso 
da instalação de paraciclos, por exemplo – mas também podem ocorrer por meio de parcerias 
público-privadas. 
A política de estacionamentos deve ser especificada de acordo com as necessidades de cada 
área, por meio de diretrizes específicas. De modo que, por exemplo, áreas comerciais 
demandam maior oferta de vagas para estacionamento enquanto algumas áreas e vias que 
apresentam restrições de espaço e/ou grande concentração de tráfego veicular e de 
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pedestres devem restringir a oferta de vagas de estacionamento de forma a liberar espaço 
para outros usos e ocupações (como tráfego veicular e pedonal). 
Como forma de incentivar o uso dos demais modais de transporte (públicos coletivos e não 
motorizados) em detrimento do transporte individual motorizado, bem como devido a razões 
ambientais (poluição atmosférica, impermeabilização do solo etc.) e urbanísticas (espaços 
ocupados de forma “improdutiva” por estacionamentos), a construção de grandes ‘bolsões’ de 
estacionamento deve ser restringida o máximo possível. 
Outra alternativa utilizada são os estacionamentos rotativos implantados ao longo do sistema 
viário, que são uma modalidade de regulamentação que tem por objetivo principal equilibrar 
a oferta de vagas e a busca por estacionamento em locais onde a demanda extrapola a 
capacidade física do sistema viário. 
Os estacionamentos rotativos, são motivo de disputa pelos motoristas de automóveis e 
motocicletas. A sua disponibilidade em algumas vias da cidade tende a comprometer de forma 
significativa a fluidez do tráfego. 
O uso de faixas de rolamento como estacionamento diminui a capacidade de escoamento do 
tráfego e estimula a população a usar o transporte individual motorizado, além de interromper 
a fluidez do tráfego nas faixas adjacentes durante a realização de manobras. 
Quando se analisa a questão dos estacionamentos rotativos, deve-se ter em mente que os 
usuários do transporte motorizado individual são beneficiários diretos da disponibilidade de 
infraestrutura e provocam externalidades como congestionamentos e poluição ambiental. 
Assim, eles precisam ser induzidos ao uso racional do automóvel. 
A redução da disponibilidade de vagas de estacionamento tende a aumentar a tarifa de 
estacionamento e, com isso, criar uma forma de regulação. A regulação do preço de 
estacionamento contribui para o disciplinamento do uso da via e incentiva o uso do transporte 
coletivo e do transporte não motorizado. 
O preço do estacionamento pode ser usado para influenciar a escolha do modo de viagem 
através da alteração do custo do transporte individual motorizado, diminuindo a sua 
atratividade. Uma regulação eficiente do preço de estacionamento requer uma cuidadosa 
consideração do seu objetivo. As estratégias podem variar de acordo com o objetivo 
pretendido. 
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Considerando que o valor do tempo de viagem aumenta conforme a renda do indivíduo, os 
usuários de alta renda tendem a ser menos sensíveis ao aumento do preço do 
estacionamento, uma vez que ele representa uma pequena parte de sua renda. Por outro 
lado, os usuários de renda mais baixa tendem a mudar de comportamento e evitar o uso do 
automóvel.  
O grau de eficácia da regulação de estacionamento sobre o número de viagens realizadas 
por automóvel depende da percepção do usuário com relação à qualidade das alternativas de 
viagem disponíveis. Se o transporte coletivo é um concorrente direto do automóvel, ele deve 
ter frequência e capilaridade suficientes para oferecer conveniência de acesso e 
competitividade no tempo de viagem. Além disso, ele deve ser financeiramente atrativo. 
Cabe lembrar que para que essa medida seja eficiente no sentido de desestimular as viagens 
realizadas por transporte individual motorizado, a fiscalização ostensiva é essencial. 
A regulação dos estacionamentos pode ser um instrumento eficiente para influenciar o padrão 
de viagens, especialmente aquelas com motivo trabalho. 
Entretanto, uma preocupação que se deve ter ao se adotar uma política de preços de 
estacionamento é o potencial de alterar significativamente os destinos das viagens, e com 
isso, as características econômicas da região. 
 

3.4. Transporte de Carga 
 O transporte de cargas merece destaque e atenção especial em Camaçari por ser um 

município com forte atividade industrial e logística impactando diretamente no funcionamento 
da cidade. 
São dois focos importantes a serem tratados: a carga de abastecimento da cidade e a carga 
de abastecimento industrial.  
Apresentam características distintas e necessitam de uma eficiente política que regulamente 
sua operação de forma eficiente e que traga o mínimo de transtorno no dia a dia da cidade. 
É notório o comprometimento das condições de segurança e fluidez gerados pela circulação 
de carretas de grande porte circulando por vias com traçado e pavimentos inadequados para 
esses tipos de veículos.  
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São essenciais e imprescindíveis para o desenvolvimento econômico e portanto necessitam 
estar inseridas no Plano de Mobilidade para que suas externalidades sejam minimizadas.    
 

3.5. Transporte Coletivo 
 A tônica atual no que se refere ao planejamento urbano, principalmente no que diz respeito 

ao planejamento de transporte é o conceito de Cidade Sustentável. 
Este conceito envolve não só ações operacionais como também a ação política com a 
participação da sociedade na resolução dos problemas do dia a dia. As condicionantes para 
uma cidade sustentável são definidas pelos seus habitantes, pela tecnologia existente e os 
padrões de consumo. 
O transporte urbano é o elemento que permeia toda esta nova concepção à medida que é a 
movimentação de passageiros que define como o solo urbano será utilizado 
Um sistema de mobilidade eficiente permite que a população desfrute de todos os 
equipamentos urbanos disponíveis, o que compensa as desvantagens de se habitar em 
centros urbanos densamente povoados. 
A aplicação do conceito de cidade sustentável implica na mudança comportamental de toda 
a população, sendo cada habitante um elo de uma cadeia motora do desenvolvimento. 
Dentro do conceito de cidade sustentável insere-se o Desenvolvimento Orientado pelo 
Transporte, cujo foco principal são os transportes não motorizados e o transporte coletivo. A 
ideia base do mesmo é obter desenvolvimento em torno da rede de transporte coletivo. 
Esta conceituação é muito importante quando se pretende ter uma cidade, no seu sentido 
mais amplo de provedora da cidadania, para todos os estratos populacionais, independente 
da classe socioeconômica, faixa etária e sexo, incluindo ai o estrato com necessidades 
especiais. 
O conceito envolve políticas de promoção de uma maior densidade de residências, postos de 
trabalho, lojas e serviços nas proximidades da rede de transporte coletivo oferecendo 
facilidades de acesso ao sistema e um serviço de alta qualidade. Tipicamente este padrão de 
desenvolvimento é compacto, com usos mistos do solo, e também oferece uma variedade de 
facilidades para pedestres e ciclistas através da criação de parques e ruas projetadas 
segundo a ótica dos pedestres. 
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Para ter sucesso, o Desenvolvimento Orientado Pelo Transporte tem de estar associado às 
redes de transporte coletivo e não motorizado, desestimulando o uso do transporte motorizado 
individual, uma vez que esse tipo de política é concebido para satisfazer às variadas 
necessidades dos usuários, a meta é possibilitar todas as opções de transporte, incluindo o 
individual motorizado, porém com prioridade total ao sistema público e não motorizado. 
Os pontos em comum encontrados nos projetos desenvolvidos ou em desenvolvimento são: 

 Priorização dos modos não motorizados em sua concepção; 
 Estabelecimento claro de infraestrutura de acesso ao transporte coletivo; 
 Determinação de adequado uso compartilhado das áreas; 
 Inclusão de parte significativa para uso residencial; 
 Envolvimento da comunidade, dos agentes públicos envolvidos e dos 

empreendedores. 
O planejamento inteligente do Desenvolvimento Orientado Pelo Transporte resulta na 
eficiência do transporte e do uso do solo, o que resulta em benefícios para a qualidade do ar, 
vantagens para a saúde e um melhor retorno financeiro para os investimentos de 
infraestrutura de transporte coletivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 5: Relação entre Metas do PlaMob - Camaçari e o Desenvolvimento Orientado 
pelo Transporte 
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Principais Metas   Elementos-Chave do Desenvolvimento Orientado pelo Transporte 
Acessibilidade Prioridade para modos coletivos e não motorizados  

Segurança Maior concentração e movimentação de pedestres  
Eficiência Maior densidade de usuários no entorno dos corredores  

Qualidade de vida Maior acessibilidade, menos poluição, mais saúde para a população  
Dinamismo econômico 

Usos mistos nas proximidades da rede de transporte coletivo  
Ação integrada Uso do solo conectado com transporte  
Inclusão social Melhoria da acessibilidade à população de baixa renda  

 
  

3.6. Áreas Ambientais 
 O tratamento aplicado a uma área ou bolsão, identificados em uma rede viária, resulta na 

criação de “áreas ambientais”. Estas são estabelecidas a partir de uma rígida hierarquização 
de uso das vias públicas, com o objetivo fundamental de melhorar as condições gerais de 
qualidade ambiental, notadamente em áreas urbanizadas nas quais se constatam velocidades 
e volumes excessivos de tráfego. As áreas ambientais são normalmente delimitadas por uma 
rede viária arterial e ou coletora  para a qual deve ser canalizado todo o tráfego de passagem, 
responsáveis pelo escoamento de grandes fluxos de tráfego  e compostas por um conjunto 
de vias devidamente programadas e sinalizadas para um tráfego de características 
exclusivamente locais. 
Com referência aos aspectos de engenharia de tráfego, uma área ambiental é caracterizada 
pelo limite de velocidade nas suas vias, que não deve exceder 30 km/h, e estará submetida à 
implantação de dispositivos redutores de velocidade e de bloqueio ao trânsito de veículos, 
além de intervenções urbanísticas, assegurando o padrão ambiental escolhido, isto é, sem 
exceder a capacidade ambiental. 
As diretrizes básicas para o projeto de uma área ambiental compreendem os aspectos 
descritos a seguir. O projeto deve facilitar o tráfego interno em termos de proporcionar 
eficiência no acesso às praças, equipamentos públicos, logradouros específicos etc. As 
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entradas de área ambiental devem estar localizadas em interseções ou trechos de vias, 
oferecendo aos motoristas que não se destinem à área, rotas alternativas para que as vias 
internas não se prestem ao tráfego de passagem.  
O projeto deve contemplar a adequação dos pavimentos de vias e calçadas ao esquema de 
circulação proposto, por meio da utilização de revestimentos de cores, formas e texturas 
diferenciadas, proporcionando harmonia estética e visual agradável, e padronização do 
mobiliário urbano fundamentado nos princípios de funcionalidade e de vocação da área.  
Conforme recomenda a ABNT-NBR9050/2015, os “Pisos das calçadas devem ter superfície 
regular, firme, estável e antiderrapante sob qualquer condição, que não provoque trepidação 
em dispositivos com rodas (cadeiras de rodas ou carrinhos de bebê).”  
A pedra portuguesa não é o piso mais recomendado para a faixa livre, por ser escorregadia e 
irregular, provocando trepidação em cadeiras de rodas e carrinhos de bebê. No entanto ela 
poderá ser mantida em áreas de interesse histórico. 
Os pisos recomendados para calçadas são: 

 Pavimento intertravado 
 Placa pré-moldada de concreto 
 Ladrilho hidráulico 
 Concreto 

Podem ser previstos nas calçadas arvores, demais formas de vegetação e áreas ajardinadas 
tornando-as esteticamente mais agradáveis e permeáveis.  
Preferencialmente devem ser utilizadas na área destinada ao mobiliário urbano (faixa de 
serviço) mas em casos especiais de calçadas largas poderá ser utilizado na faixa de acesso, 
desde que sejam observados os limites estabelecidos pela Norma Brasileira ABNT 
9050/2015, que estabelece altura mínima de 2,10 metros para galhos ou semelhantes e 
proíbe espécies venenosas e com espinhos.  
Os elementos da vegetação não devem interferir na faixa livre de circulação e devem ser 
selecionadas por profissionais habilitados evitando-se espécies inadequadas para calçadas.  
O projeto de urbanização deverá incluir propostas de recuperação e, se possível, ampliação 
de áreas verdes, pelo tratamento paisagístico e implantação de equipamentos de lazer, para 
propiciar a permanência e incentivar o convívio social nos espaços públicos. 
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O planejamento de parques, praças e locais públicos deve prever condições de acesso e 
utilização por pessoas com deficiências permanentes ou temporárias ou com mobilidade 
reduzida. 
Devem ser observadas as mesmas normas que regulam a acessibilidade às calçadas com 
garantia da largura livre de obstáculos compondo rotas devidamente sinalizada.     
A aplicação das medidas de moderação de tráfego deverá, sobretudo, estar orientada 
segundo o uso predominante do solo lindeiro. O sistema de circulação proposto deverá não 
só estar devidamente ajustado às possíveis rotas internas de transporte coletivo, como 
também propiciar o acesso rápido a todos os pontos da área pelos veículos de emergência, 
como ambulâncias, carros da polícia e do corpo de bombeiros. 
É importante salientar que os melhores resultados, em termos da criação de uma atmosfera 
calma e segura, são obtidos quando várias medidas são usadas em sequencia, variando os 
tipos e combinando, por exemplo, medidas de apoio com deflexões verticais.  
Para manter a velocidade alvo média em toda a área ambiental é necessária a implantação 
de medidas em intervalos frequentes para assegurar que o aumento da velocidade entre as 
medidas não ultrapasse o limite estipulado para a área. 
A seguir listamos uma serie de medidas de moderação de trafego que poderão ser aplicadas 
em Camaçari. 

  



                         

 
Rua Bueno Brandão, nº 307 – Bairro Floresta – CEP 31.010-060 B.H. / M.G. – Email – ruaviva@ruaviva.org.br 

76  

Ondulação Transversal: É uma porção elevada da via com perfil circular colocada em ângulo 
reto em relação à direção do tráfego. São construídas de meio fio a meio fio ou afilada nas 
pontas, por questões de drenagem. 
Vantagens:  

 Dispositivo eficaz na redução de velocidade; 
 Fácil instalação, não requer repavimentação ou  reconstrução da via; 
 Aplicável na maioria dos locais. 

Desvantagens:  

 Por si só não contribui para a mudança do caráter da via ou para a melhoria do meio 
ambiente; 

 Alguns desenhos são considerados visualmente desagradáveis; 
 Pode tornar-se impopular junto aos motoristas de transporte público e dificultar a 

operação dos veículos de emergência. 
 
 

Figura 44: Ondulação Transversal 
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Plataforma: É uma porção elevada da via colocada em ângulo reto em relação à direção do 
tráfego. As plataformas são um tipo de ondulação construída com perfil plano (plataforma 
propriamente dita) e rampas. São construídas de meio fio a meio fio. 
Vantagens: 

 Dispositivo eficaz na redução de velocidade; 
 Seu perfil plano cria condições mais seguras para a travessia dos pedestres. 

Desvantagens: 

 Exige cuidado no projeto para deficientes visuais; 
 Requer reconstrução parcial da via; 
 Pode tornar-se impopular junto aos motoristas de transporte público e dificultar a 

operação dos veículos de emergência. 
 
 

Figura 45: Plataforma 
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Platô: É uma seção elevada da via da mesma altura da calçada, compreendendo toda a 
interseção, construída com perfil plano e rampas. O platô pode ser implantado em trechos de 
via, neste caso sobre uma extensão maior que a de uma plataforma. 
Vantagens: 

 Dispositivo eficaz na redução de velocidade; 
 Mais adequado para rotas de transporte coletivo do que as ondulações; 
 Cria condições mais seguras para travessia de pedestres. 

Desvantagens: 

 Exige cuidado no projeto para deficientes visuais; 
 Requer reconstrução parcial da via. 

 
Figura 46: Platô 
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Almofadas: É uma porção elevada da via colocada em ângulo reto em relação à direção do 
tráfego, sendo que o perfil plano estende-se sobre parte da faixa de tráfego, com largura 
menor que a bitola de um ônibus convencional, mas maior que a bitola média dos veículos 
leves, desta forma os ônibus e os veículos pesados não são afetados.  
Vantagens: 

 Tráfego relativamente livre para ônibus e ambulâncias; 
 Evita problema de drenagem; 
 Fácil instalação; 
 Custo mais baixo, pois não exigem reconstrução da via, nem dispositivos especiais de 

drenagem. 
Desvantagens: 

 Veículos com rodas traseiras duplas podem ser afetados pelas almofadas; 
 O dispositivo não afeta a velocidade de motocicletas. 

 
Figura 47: Almofadas 
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Sonorizadores: Os sonorizadores - faixas sonorizadoras e barras de trepidação - são 
pequenas áreas elevadas de um lado ao outro da pista de rolamento (colocada em ângulo 
reto em relação à direção do tráfego), que são projetadas primeiramente para  alertar os 
motoristas e incentivá-los a desacelerar devido à existência de uma situação de perigo. Os 
dispositivos têm o efeito de provocar fortes vibrações através do veículo, para motoristas e 
passageiros, além do ruído.   
Vantagens: 

 Fácil implantação, não requer reconstrução parcial da via; 
 Mais apropriado para entradas de área mais adensadas em combinação com outros 

tipos de tratamento de entradas; 
 Alerta aos motoristas quanto a uma situação de perigo. 

Desvantagens: 

 As barras de trepidação são 
consideradas ineficazes na 
redução de velocidade; 

 A velocidade pode aumentar à 
medida que os motorista 
descobrem que o efeito do 
sonorizador é reduzido quando os 
dispositivos são transpostos a 
velocidade mais altas; 

 Aumento de níveis de ruídos e de 
vibração em área residenciais; 

 Baixa aderência. 

Figura 48: Sonorizadores 
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Pontos de Estrangulamento: É uma redução da largura da seção transversal da via, nos 
dois sentidos de circulação simultaneamente. Também é possível de serem construídos para 
apenas um dos sentidos de circulação da via, alternadamente. Permite que dois carros 
passem um pelo outro com velocidade baixa, mas um carro e um veículo grande teriam 
dificuldade de passar. Outro enfoque permite apenas a passagem de um veículo por vez, 
através da redução ainda maior da largura.  
Vantagens: 

 Simples e barato se não houver necessidade de reconstrução da pista; 
 Geram traçados bem interessantes, com extensão de calçadas, onde podem ser 

colocadas floreiras. 
Desvantagens: 

 Eficácia limitada para conseguir velocidades médias de 30 Km/h ou menos, mas eficaz 
quando combinados com outras medidas; 

 Pequeno efeito para veículos de duas rodas. 
 
 

Figura 49: Pontos de Estrangulamento 
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Chicanas: É um tipo de ponto de estrangulamento implementado em lados alternados. O 
deslocamento lateral deve ser severo para forçar a mudança da trajetória retilínea. 
Vantagens: 

 Geram traçados bem interessantes, com extensão de calçadas, onde podem ser 
colocadas floreiras; 

 Podem evitar o uso de deflexões verticais, consideradas pouco atraentes; 
 O estacionamento alternado aumenta a segurança de pedestres por desobstruir a 

visão de 50% da calçada. 
Desvantagens: 

 Impacto pode ser pequeno para veículo leve se a chicana permitir a passagem de 
veículos pesados; 

 Altera radicalmente, e algumas vezes elimina o caráter linear da via; 
 Desconfortável para passageiros de coletivos. 

 
Figura 50: Chicanas 
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Rotatórias: É uma interseção em círculo, cujo projeto varia de forma simples à elaborada, 
incluindo jardins, fontes, estátuas e esculturas no centro da rotatória. 
Vantagens: 

 Permite todos os movimentos de conversão; 
 Quando bem projetadas, reduzem a velocidade e alertam os motoristas. 

Desvantagens: 

 Podem causar desconforto para passageiros de coletivos; 
 Inseguras e/ou inconvenientes para pedestres pela dificuldade de travessia. 

 
 

Figura 51: Rotatórias 
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Redução do Raio de Giro: Alterações na geometria das interseções reduzindo o raio de giro 
nas esquinas.  
Vantagens: 

 Ajuda a estabelecer a prioridade de pedestre sobre os veículos convergindo na 
interseção; 

 Mais fácil de assegurar que, nas interseções, a calçada faça um ângulo de 90° com a 
pista de rolamento; 

 Reduz o perigo do veículo que converge, cortar a trajetória do ciclista; 
Desvantagens: 

 Dificulta o acesso para os veículos pesados, o que limita a redução do raio de giro em 
algumas circunstâncias. 

 
Figura 52: Redução do Raio de Giro 
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Fechamento de vias: É a interrupção da continuidade do tráfego veicular através da 
colocação de obstáculos físicos. Pode ser implantado em interseções ou em seções da via e, 
em ambos os casos é necessário prover áreas de manobra. 
Vantagens: 

 Cria um ambiente mais agradável através da remoção do tráfego de passagem; 
 Possibilita a ampliação de áreas verdes e praças. 

Desvantagens: 

 Restringe a acessibilidade e a escolha de rotas disponíveis para o tráfego local 
 O efeito da redistribuição de tráfego nas vias paralelas pode causar problemas para 

os moradores daquele local; 
 O fechamento de muitas vias em uma área aumenta o tempo de viagem, causando 

atrasos para serviços essenciais como os veículos de atendimento de emergências. 
 
Figura 53: Fechamento de vias 
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Espaços compartilhados: Definido como o abandono da divisão entre calçada e a pista de 
rolamento. Os veículos trafegam na velocidade dos pedestres, dando liberdade de movimento 
aos que caminham e pedalam. 
Vantagens: 
  Projetos bem elaborados tornam-se populares entre residentes e comerciantes; 

 Propiciam condições seguras e convenientes para todos os usuários da via. 
Desvantagens: 

 Alto custo de implantação; 
 Pedestres podem sentir-se inseguros, especialmente aqueles com problemas visuais, 

se não existirem áreas onde os veículos sejam proibidos. 
 
Figura 54: Espaços compartilhados 
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Iluminação e mobiliário: Criam condições mais agradáveis ao uso do espaço urbano. 
Melhoram a qualidade estética e funcional da via, incentivando o uso dos espaços públicos e 
aumentando a segurança dos pedestres. 
 Vantagens: 

 Ajuda a aprimorar as qualidades estéticas e funcionais da via e portanto, reforçar o 
caráter de moradia; 

Desvantagens: 

 Nenhum se projetado adequadamente. 

 
Figura 55: Iluminação e mobiliário 
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Mudança de revestimento:  A mudança na textura e na cor do revestimento objetiva 
distinguir as diferentes funções da via, além de melhorar a aparência e reforçar as medidas 
moderadoras de trafego. 
 Vantagens: 

 Cria um interesse visual e melhora a aparência da via; 
 Produz algum efeito na redução de velocidade,especialmente se combinada com 

deflexões verticais; 
 Produz um contraste claro na identificação do uso diversificado do espaço. 

Desvantagens: 

 Superfícies irregulares são potencialmente perigosas para pedestres e também para 
ciclistas; 

 Superfícies irregulares são barulhentas para velocidades acima de 25 Km/h, sendo 
inadequadas nas imediações de residências.  
 

Figura 56: Mudança de revestimento 
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Arborização: Em uma via arborizada o motorista tem sua visibilidade limitada, o que ajuda 
na redução da velocidade do veículo. A arborização também melhora a aparência da via e 
proporciona um microclima mais agradável.  
Vantagens: 

 Contribui enormemente para a mudança de caráter da via ao mesmo tempo que 
melhora a paisagem e o microclima; 

 Propiciam elementos verticais a um custo relativamente baixo; 
 Moradores podem ser incentivados a contribuir para a criação e/ou manutenção das 

áreas plantadas. 
Desvantagens: 

 Pode aumentar custos de manutenção a não ser que sejam adotadas por moradores 
ou outros órgãos. 

 
Figura 57: Arborização 
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Canteiros centrais: Os canteiros centrais auxiliam na hora da travessia dos pedestres e 
limitam a pista, não permitindo a invasão de veículos na contra mão.  
Figura 58: Canteiros centrais 

 
 
 
Gradil: O gradil, além de evitar que pedestres atravessem fora da faixa destinada à travessia, 
impede que alunos corram para a pista de rolamento na saída das aulas, evitando 
atropelamentos. 
Figura 59: Gradil 
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Estreitamento da via com aumento das calçadas: O estreitamento da via faz com que os 
motoristas reduzam a velocidade, diminui a distância de travessia na pista de rolamento e 
aumenta a largura da calçada, proporcionando mais segurança e conforto aos pedestres.   
Figura 60: Estreitamento da via com aumento das calçadas 

 
 
Rebaixamento de Calçadas: Facilita a travessia dos pedestres, principalmente de quem 
anda de cadeira de rodas, apresentando suave mudança de nível devido à ausência de 
degrau. O piso deve ser de material antiderrapante. 
Figura 61: Rebaixamento de Calçadas 
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Pontos de ônibus: A criação de pontos destinados à espera do transporte público, 
devidamente iluminados e com assentos, proporciona maior segurança e conforto aos 
usuários do transporte público, incentivando ao uso deste modal.  
Diversos tipos de intervenções nos pontos de embarque e desembarque além de qualifica-los 
como parte integrante do sistema de transporte publico, criam melhores condições para a 
movimentação dos ônibus e usuários, com reflexos nos tempos médios de viagem de toda a 
rede. 
Dimensionamento dos pontos adequada a movimentação de passageiros, alargamento de 
calçada para facilitar a circulação das pessoas, travessias sinalizadas e acessíveis facilitando 
o acesso seguro dos usuários, proibição de estacionamentos ou arranjo geométrico 
proporcionando condições fluidas para a parada do ônibus junto a guia assim como o seu 
reingresso no fluxo da via, divisão de linhas por locais distintos no mesmo ponto, informações 
gerais do sistema de transporte disponível assim como do tempo previsto de espera são 
intervenções que qualificam todo o sistema de maneira geral.  
Radar eletrônico: O uso de radares eletrônico inibe os motoristas, evitando que estes  
ultrapassem a velocidade máxima permitida na via. Podem ser utilizados tanto em corredores 
com elevados volumes de trafego como em  Zonas “30”, “40” (km/h) em vias locais ou onde 
for detectada necessidade e a ocorrência de acidentes (perto de parques, praças, creches, 
hospitais e escolas). 
Podem ser fixos (radar físico e barreira eletrônica), que apresentam sistema de detecção 
baseados na tecnologia de laços indutivos instalados no pavimento e moveis onde as 
medições são feitas por meio de ondas eletromagnéticas. 
Os radares moveis podem ser estáticos, equipamento portátil de fácil transporte normalmente 
fixado em um tripé ou "equipamento móvel" que podem ser operados do interior de um veiculo 
em movimento.  
 Além da velocidade os equipamentos fixos podem ser utilizados também para detectar 
avanço de sinal vermelho, parada sobre a faixa de pedestres, invasão de faixas exclusivas do 
transporte coletivo e restrição à circulação de caminhões. 
Dada a complexidade dos problemas de transito dos grandes centros urbanos, o 
desenvolvimento da tecnologia OCR (Optical Character Recognition), possibilitou que os 
equipamentos eletrônicos pudessem realizar a Leitura Automática de Placas - LAP 
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Sendo assim surgiu uma nova classe de equipamentos de fiscalização eletrônica com 
possibilidade de efetuar cruzamentos com o Cadastro de Veículos. 
Exemplos de aplicação: 

 Rodízio municipal em áreas centrais: o final da placa caracteriza a infração.  
 Restrição de circulação de caminhões: é feita a consulta ao Cadastro de Veículos para 

verificar se a placa lida pelo LAP corresponde a um caminhão. Se for, está 
caracterizada a infração.  

 Faixa exclusiva de ônibus: é feita a consulta ao Cadastro de Veículos Autorizados 
(ônibus, ambulâncias, viaturas policiais, táxis, etc.). Se a placa lida pelo LAP não 
estiver neste Cadastro, está caracterizada a infração.  

 Licenciamento: é feita a consulta a um Cadastro de Veículos com licenciamento 
irregular. Se a placa lida pelo LAP estiver neste Cadastro, está caracterizada a 
infração. 

 Pedágio Urbano 
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4. Diretrizes e Propostas dos Subsistemas de Mobilidade 
 Partindo como base a Mobilidade Urbana Sustentável e seguindo os Princípios , Objetivos e 

Diretrizes da Lei 12.587/2012 a Lei da Política Nacional de Mobilidade, que tem como 
referencia a priorização das políticas e ações modais não motorizados seguido do Transporte 
Coletivo e em ultima prioridade os automóveis principalmente no uso do sistema viário foram 
elencadas as seguintes premissas gerais para o Plano Diretor da Mobilidade Urbana de 
Camaçari que serão parte comum em todo o trabalho: 

 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.  

O desenvolvimento das diretrizes do Plamob de Camaçari, ao estarem compatibilizados pela 
Política Nacional de Mobilidade expressa na Lei Federal Nº 12.587/2012, no artigo quinto, tem 
os seguintes princípios para a mobilidade urbana: 

 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;  
 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. 

Em consonância com os princípios elencados, o artigo sexto da mesma lei, estipula os 
objetivos as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade, a saber: 
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 Prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e 
dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual 
motorizado; 

 Priorização de projetos de transporte público coletivo estruturadores do 
território e indutores do desenvolvimento urbano integrado;  

 Mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de 
pessoas e cargas na cidade; 

 Integração com a política de desenvolvimento urbano e respectivas políticas setoriais 
de habitação, saneamento básico, planejamento e gestão do uso do solo no âmbito 
dos entes federativos; 

 Integração entre os modos e serviços de transporte urbano; 
 Incentivo ao desenvolvimento científico-tecnológico e ao uso de energias renováveis 

e menos poluentes; 
 Integração entre as cidades gêmeas localizadas na faixa de fronteira com outros 

países sobre a linha divisória internacional.  
Finalmente seu artigo sétimo da mesma lei, estipula os objetivos da Política Nacional de 
Mobilidade: 

 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 desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos 

ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas 
cidades;  

 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. 
Assim, esse conjunto de princípios, objetivos e diretrizes gerais nortearão o desenvolvimento 
de propostas em cada uma das áreas trabalhadas. Além disso, ainda utilizando a Política 
Nacional de Mobilidade, essas propostas estarão também relacionadas aos objetivos 
específicos previstos para essas mesmas áreas, quando esses surgirem explícitos na Lei 
Federal Nº 12.587/2012. 
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4.1. Sistema Viário 
 Assim, como as alternativas apresentadas anteriormente, o desenvolvimento das propostas 

trabalhadas no presente relatório se iniciam pelo sistema viário. 
Inicialmente faz-se necessário estabelecer um conjunto de diretrizes sobre essa área a serem 
inseridas na minuta de lei. Para isso, exige-se um esforço por sua vez, em dois sentidos: 

1. Extrair os princípios gerais e específicos para a área presentes na Política Nacional 
de Mobilidade;  

2. Explicitar os objetivos específicos em Camaçari para essa área. 
 Considerando esse arcabouço, em Camaçari deverão ser diretrizes do Sistema Viário a 
serem aplicados em todas as ações previstas:  

 Priorização da circulação dos meios não motorizados e, em especial, dos pedestres e 
ciclistas sobre os demais modais de transporte, conforme previsto na legislação 
federal; 

 Considerando a priorização do transporte coletivo previsto na lei federal e a 
consequente necessidade de estruturação do território a partir desse sistema modal, 
a integração dos elementos que compõem o sistema viário (hierarquização viária, 
largura de faixa, dimensão mínima de passeios) com a lógica de circulação do sistema 
de transporte coletivo, implantando faixas exclusivas fiscalizadas por câmaras contra 
a invasão dos automóveis e corredores de ônibus segregadas propondo um sistema 
viário estrutural com exclusividade para o transporte coletivo, tratamento adequado e 
prioritário, para esse modo; 

 Considerando a priorização dos meios não motorizados previsto na lei federal e a 
consequente necessidade de estruturação do território a partir desses modais, a 
qualificação da infraestrutura do sistema viário estrutural e não estrutural para atender 
aos diferentes modos de circulação não motorizados; 

 Em consonância com o que foi apresentado, adotar para os projetos de intervenções 
viárias os parâmetros de componentes viários estabelecidos; 

 Dentro do contexto atual da municipalidade de viabilização de busca de recursos junto 
às entidades federais (Programa de Aceleração do Crescimento – PAC) e 
internacionais (Banco de Desenvolvimento da América Latina - CAF), a viabilização e 
a indução de busca de recursos junto aos governos estadual e federal, e de outras 
fontes de financiamento externo, para a implantação das obras de interesse 
metropolitano. 
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O esforço na busca de novas formas de financiamento deverá ir no sentido de implantar novas 
ligações viárias necessários para a integração e continuação da malha viária estrutural 
existente. 
 

4.1.1. Propostas de Intervenções Viárias 
 Para o sistema viário, considerando tanto a dinâmica urbana como o esforço pela busca de 

financiamento em obras estratégicas, estão sendo propostas uma serie de intervenções 
viárias visando qualificar a mobilidade de Camaçari integrando as diversas regiões do 
município. 
Nos Itens 5 e 6 – Áreas Ambientais Sede e Orla e Item 7 – Corredores Estruturais estão 
descritas cada uma das intervenções propostas por região. 
Estas intervenções foram agrupadas em função dos objetivos a serem alcançados e estão 
apresentadas a seguir: 
Articulações entre Corredores 

 Duplicar o viaduto dos trabalhadores e implantar alças configurando um trevo 
completo; 

 Implantar trevo completo na interseção da BA-535 (Via Parafuso) com a BA-531 (Via 
Cascalheira/Abrantes). 

Corredores Estruturais Urbanos 

 Implantar Projeto do Rio Camaçari na sua totalidade; 
 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 e travessia segura 
para os pedestres; 

 Implantar a Avenida Eixo Urbano Central com pistas independentes dos dois lados da 
linha desde a Avenida Concêntrica ao norte até o final do Bairro Verdes Horizontes, 
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na altura da Kimberly Clark e daí articulando com as vias estruturais da região, tanto 
para a parte leste da cidade como para a parte oeste. 

Priorização para o Sistema de Transporte Coletivo 

 Implantação de faixas exclusivas para a circulação dos ônibus nas vias que compõe o 
laço que as principais linhas efetuarão no centro, composto pelas seguintes vias: Rua 
Costa Pinto, Rua Duque de Caxias, Av. Eixo Urbano Central, Rua do Alecrim, Av. 
Comercial, Rua Dois de Maio, Rua de Contorno do Centro Administrativo e Rua 
Delegado Clayton Leão Chaves; 

 Implantação de faixas exclusivas nos locais onde o volume de ônibus for significativo 
ou nos locais onde a seção da via possibilitar a implantação; 

 Implantar melhorias que facilitem a operação de parada e saída dos ônibus dos pontos 
de embarque e desembarque de passageiros; 

 Implantar melhorias qualificando os pontos de embarque e desembarque melhorando 
as condições de segurança e conforto para os usuários do sistema de transporte 
coletivo;  

 Proibição do estacionamento de veículos em todos os locais onde houver 
comprometimento das condições de fluidez dos ônibus em virtude do estacionamento 
ou das manobras geradas pelo estacionamento e principalmente nas proximidades 
dos pontos de embarque e desembarque de passageiros.   

Ligações Sede - Orla 

 Duplicação da BA-530 - Via Atlântica / Cetrel; 
 Duplicação da BA-531 - Via Cascalheira / Abrantes; 
 Reestruturação e pavimentação da BA-512 - Barra do Pojuca / Sede (Polo 

Petroquímico); 
 Ligação de Areias a BA-531 - Via Cascalheira / Abrantes com implantação de ponte 

viabilizando a ligação.   
Estradas Vicinais 

 Implantar melhorias e pavimentação da Via interna de acesso ao Distrito de Parafuso 
criando alternativa à BA-535 (Via Parafuso); 

 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; 
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 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 ter todo o 
trecho reestruturado com pavimentação, retificação e alargamento; 

 Implantar melhorias nas duas vias que fazem a ligação dessa nova via (Rua Lagoa 
Branca-Parafuso) com a BA–531 (Via Abrantes/Cascalheira) passando pela localidade 
de Cajazeiras de Abrantes; 

 Implantar melhorias na ligação da nova via (Rua Lagoa Branca-Via Parafuso), 
passando pelos condomínios e conectando-se com a BA–099 (Estrada do Coco) pela 
Rua Col.Boa União na altura da Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal.   

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; 

 Implantar ligações da região do Loteamento Parque Nascente do Capivara com a BA 
–531 (Via Cascalheira/Abrantes), articulando esta ligação com a BA-530 (Via 
Atlântica/Cetrel). 
 

Acesso Polo Plástico e Logístico 

 Implantar ligação do polo plástico com a BA-535 (Via Parafuso);  
 Implantar ligação do polo logístico com a BA-535 (Via Parafuso); 
 Viabilizar articulações do polo plástico e logístico com a Av. Jorge Amado e com a 

interseção da BA-535 (Via Parafuso) x Av. Jorge Amado.  
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 BA-531 (Via 
Cascalheira/Abrantes); 

 Implantar melhorias na ligação da Rua da Prainha com a Avenida Oeste e desta com 
a Av. Sul; 

 Implantar melhorias viárias nas principais vias da cidade que atendem a volumes 
significativos de trafego; (Vias detalhadas nas área ambientais) 

 Implantar ligação entre a Avenida Eixo Urbano Central e a  BA-535 (Via Parafuso), 
passando pelo Bairro Verdes Horizontes; 
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 Implantar ligação da via interna de Parafuso com o prolongamento da Avenida Eixo 
Urbano Central; 

 Criar articulação da Rua Bahia com a ligação do polo logístico com a BA-535 - Via 
Parafuso. 

Sistema Viário da Orla 

 Implantar melhorias na Rua Sucupió no Distrito de Abrantes; 
 Implantar sentido único na Avenida Tiradentes, formando binário com a Rua do 

Colégio; 
 Implantar ligação da Rua do Colégio com a Via Parque; 
 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; 

 Implantar duas ligações entre a Rua Direta de Jauá e a Via Parque; 
 Implantar ligação da Rua Três Lagoas à Praia de Jauá e via de contorno da lagoa com 

ênfase na qualificação ambiental e paisagística; 
 Implantar melhorias na via que liga a BA–099 (Estrada do Coco), com a BA–531(Via 

Abrantes/Cascalheira) – rota de fuga do pedágio;  
 Implantar ligação de Areias a BA-531 (Via Abrantes / Cascalheira) e implantação de 

ponte para atendimento a área rural de Piranhas;  
 Implantar ligações da Rua Jacaré (BA–529) à BA–099 (Estrada do Coco);   
 Implantar ligação da região da Ilha do Meio com a BA–099 (Estrada do Coco). 

 
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); 

 Implantar interligações entre os dois lados da BA–099 (Estrada do Coco), 
contemplando a circulação de veículos e pedestres; 

 Implantar pistas marginais na BA–099 (Estrada do Coco), para acesso aos lotes 
lindeiros da rodovia; 

 Implantar ligações entre a BA-535 (Via Parafuso) e a estrada secundaria que liga  
Simões Filho a BA-093. Vias chamadas de 1ª Ligação e 2ª Ligação no Relatório Astec 
05/2016. 
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Ciclovias 
Implantar ciclovia nas seguintes vias: 

 Ao longo da orla; 
 BA–099 (Estrada do Coco); 
 BA-531 (Via Cascalheira/Abrantes); 
 Avenida Jorge Amado; 
 Avenida Eixo Urbano Central; 
 Avenida Rio Camaçari; 
 Complemento do Eixo 1 do Reserva dos Camassarys; 
 Via (Futura) de Ligação do Loteamento Nascente do Capivara com a BA-531 -  Via 

Abrantes/Cascalheira. 
Polo Petroquímico 

 Reestruturação da BA-530 (Via Atlântica/Cetrel) com duplicação, pavimentação e 
retificação do traçado; 

 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;  

 Pavimentação da ligação da BA-512 com a BA-530 (Via Atlântica/Cetrel), denominada 
de Via Transversal A;  

 Implantação da Via Transversal B, ligando a BA-512 a BA-530 (Via Atlântica/Cetrel); 
 Implantação da Via Perimetral Leste ligando a BA-512 a BA-530 (Via Atlântica/Cetrel); 
 Além dessas vias está previsto a implantação da Ferrovia Camaçari (Polo) – Porto de 

Aratu. 
Os mapas Propostas Viárias Sede, Propostas Viárias Orla e Propostas Viárias Sede-Orla no 
Anexo 1, apresentam a configuração proposta para o sistema viário futuro, com a implantação 
de todas as intervenções listadas. 

4.1.2. Hierarquização Viária 
 O desenvolvimento de proposta para o sistema viário, obriga que a categorização proposta 

anteriormente (Vias de Trânsito Rápido/Vias Expressas, Vias Arteriais, Vias Coletora e Locais) 
seja aplicada na realidade de Camaçari, indicando qual o enquadramento de cada via do 
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município e, se necessário, qual a subdivisão que cada categoria sofrerá e em qual parâmetro 
se deu cada subdivisão. 
As vias de Trânsito Rápido/Vias Expressas, de objetiva definição constante no CTB, são 
facilmente identificadas e, em Camaçari nenhuma delas integra o sistema viário municipal. 
A hierarquização do sistema viário está representada nos mapas das áreas ambientais que 
serão apresentados  na sequencia deste documento. 

Vias de Trânsito Rápido / Vias Expressas 
 
Sede: 

 Rodovia BA–535 - Via  Parafuso 
 Via Perimetral – Polo Petroquímico 
 Via de Ligação – Polo Petroquímico 

 
Orla: 

 BA–099 - Estrada do Coco 
 Corredor Metropolitano 

 
Para o enquadramento das demais vias que compõem o sistema viário estruturante (Arteriais 
e Coletoras) utilizou-se dos seguintes parâmetros:  

 Inserção urbanística: A estrutura urbana de Camaçari permite uma fácil apreensão de 
sua dinâmica de deslocamentos a medida que apresenta um conjunto de vias que 
claramente interligam as várias regiões da cidade e o sistema viário intermunicipal, 
essa rede por sua vez, é ratificada pelo Plano Diretor vigente.  

 Transporte Coletivo: Na maioria dos casos, essas vias também recebem a oferta do 
transporte coletivo. Reforçam essa dinâmica a presença de obras prioritárias nos 
programas de financiamento externos previstos que indicam um esforço do poder 
público em resolver uma questão (ainda que por vez pontual) estruturante do ponto de 
vista da mobilidade. 

Dentro da dinâmica e do contexto urbano de Camaçari o grupo principal de vias arteriais 
estruturantes do município, para receber uma melhor caracterização foram subdivididos em 
dois grupos: Arteriais Regionais e Arteriais Urbanas.  
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Vias Arteriais Regionais 
 

 Av. Henry Ford; 
 Av. Jorge Amado da Rua de Contorno do Centro Administrativo a Via Atlântica; 
 BA-530 - Via Atlântica; 
 BA-531 - Via Cascalheira; 
 BA–512 - Via Copec;  

Vias Arteriais Urbanas 
 
Sede: 

 Av. 28 de Setembro (Av. Radial A); 
 Av. Manoel Mercês (Av. Radial B); 
 Av. Dos Tupinambás (Av. Radial C) entre a Rua Costa Pinto e a Av. Rio Camaçari; 
 Rua Costa Pinto; 
 Rua Adelina de Sá da Rua Costa Pinto a Rua do Telegrafo; 
 Av. Rio Camaçari da Rua do Telegrafo a Av. 28 de Setembro; 
 Av. Eixo Urbano Central da Av. Concêntrica a Av. Sul; 
 Rua Duque de Caxias; 
 Rua da Bandeira da Av. Rio Camaçari a Rua Duque de Caxias; 
 Rua do Alecrim da Rua da Bandeira a Av. Comercial; 
 Rua Francisco Drummond da Av. Eixo Urbano Central a Rua de Contorno do Centro 

Administrativo; 
 Av. Comercial da Av. Eixo Urbano Central a Rua Delegado Clayton Leão Chaves; 
 Rua do Migrante da Rua Dois de Maio a Rua Francisco Drumond; 
 Rua Dois de Maio da Rua do Migrante a Rua de Contorno do Centro Administrativo; 
 Rua de Contorno do Centro Administrativo; 
 Rua de Contorno do Centro Cultural; 
 Rua Delegado Clayton Leão Chaves; 
 Av. Sul da Av. Eixo Urbano Central a Rua de Contorno do Centro Cultural; 
 Av. Industrial Urbana; 
 Av. Eixo 1 do Reserva dos Camassarys; 
 Via de Contorno do Morro da Manteiga; 
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 Vias Laterais dos Condomínios Camaçari Life e Residencial Atlântico Life - Ponto 
Certo*;  

 Rua Praia de Jaguaribe - Verdes Horizontes; 
 Rua Praia do Sul - Verdes Horizontes; 
 3ª Travessa Praia do Sul - Verdes Horizontes.  

 
Orla: 

 BA–529 Estrada Velha de Monte Gordo. 
 
* Vias a serem caracterizadas na definição da Lei. 

 
A presença do transporte coletivo em um conjunto de vias consideradas não arteriais indicou 
o conjunto de coletoras do município. Por vezes, passando por vias que estruturam bairros, a 
utilização do transporte coletivo como parâmetro foi ao encontro do que estabelece a Política 
Nacional de Mobilidade, são elas: 

 Vias Coletoras 
 

Sede: 
 Rua do Telegrafo da Rua Adelina de Sá a Rua Liberdade - Centro; 
 Rua Dois de Julho da Rua Dois de Maio a Via Piaçaveira - Centro; 
 Rua Nossa Senhora do Carmo – Centro; 
 Rua Pascoal – Centro; 
 Rua Goiás da Rua Del. Clayton Leão Chaves a Rua Francisco Drumond - Centro; 
 Rua Cristóvão Colombo da Rua da Natividade a Av. Comercial - Centro; 
 Rua da Natividade da Rua Cristovão Colombo a Av. Eixo Urbano Central - Centro; 
 Rua Nossa Senhora de Fátima da Av. Comercial a Rua da Natividade - Centro; 
 Rua Centro Comercial da Av.Eixo Urbano Central a Rua Adelina de Sá - Centro; 
 Rua Parque Central da Rua Adelina de Sá a Av. Manoel Mercês - Centro; 
 Rua José Nunes de Matos da Av. 28 de Setembro a Rua da Bandeira - Centro; 
 Rua do Migrante da Rua do Alecrim a Rua Dois de Maio - Centro; 
 Rua Adelina de Sá de Rua José Nunes de Matos a Rua Duque de Caxias - Centro; 
 Trav. Ten. Fernando Tuy da Av. Industrial Urbana a Rua de Contorno do Centro 

Cultural - Centro; 
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 Trav. Dep. Luis Eduardo Magalhães – Centro; 
 Av. Concêntrica da Av. Rio Camaçari a Rua Maria Meire; 
 Av. dos Tupinambás da Av. Rio Camaçari até o final; 
 Av Rio Bandeira III da Rua Nova do Natal a Av. Concêntrica – Bairro do Natal; 
 Rua Nova do Natal da Rua do Telégrafo a Av. Eixo Urbano Central – Bairro do Natal; 
 Rua do Natal da Rua Nova do Natal a Rua Bela Vista – Bairro do Natal; 
 Rua Adelino Santana da Av. Concêntrica a Av. Florestal – Gleba B; 
 Rua Quinta Ligação da Rua Segundo Cendes a Rua Adelino Santana - Gleba B; 
 Rua Segundo Cendes da Av. dos Tupinambás a Rua das Mangabeiras - Gleba B; 
 Rua Bela Vista da Av. Rio Camaçari a Av. Dos Tupinambás – Gleba B; 
 Rua Quinta do Parque da Av. Concêntrica a Rua Bela Vista – Gleba B; 
 Rua dos Pinheirais da Rua do São Francisco a Av. Florestal – Parque Florestal; 
 Av. Florestal da Rua da Liberdade a Rua dos Pinheirais - Parque Florestal; 
 Rua Petrópolis da Rua Bagé a Trav. Afrânio Peixoto – Parque Satélite; 
 Trav. Afrânio Peixoto – Parque Satélite; 
 Rua do São Francisco da Av. dos Tupinambás a Rua dos Pinheirais – Parque Satélite; 
 Trav. Radial C da Av. dos Tupinambás a Trav. Afrânio Peixoto – Parque Satélite; 
 Rua Bagé - Mangueiral; 
 Rua Gurupi - Mangueiral; 
 Rua Manga Miranda da Av. Manoel Mercês a Rua Mangueiral - Mangueiral; 
 Rua Mangueiral da Av. Rio Bandeira II a Rua Manga Miranda - Mangueiral; 
 Av. Rio Bandeira II da Av. Manoel Mercês a Rua Mangueiral - Mangueiral; 
 Av. Rio Bandeira I da Av. Dr. Manoel Mercês a Av. 28 de Setembro – Gleba A; 
 Rua Ramo Um do Canal da Av. Concêntrica a Av. Ver. Pedro Ribeiro de Freitas – 

Gleba A; 
 Rua Ramo dois Do Canal da Av. Concêntrica a Av. Ver. Pedro Ribeiro de Freitas – 

Gleba A; 
 Av. Ver. Pedro Ribeiro de Freitas da Rua Ramo dois do Canal a Rua Gurupi – Gleba 

A; 
 Rua Solar da Av. Rio Bandeira I a Av. Ver. Pedro Ribeiro de Freitas – Gleba A; 
 Rua Nossa Senhora da Paz da Av. Rio Bandeira I a Rua São Matheus – Gleba A; 
 Trav. Gravata da Av. Concêntrica a Rua do Gravatá – Gleba A; 
 Rua Gravatá - Gleba A; 
 Rua São Francisco da Av. Rio Bandeira I a Rua São Matheus – Gleba A; 
 Rua São Mateus da Rua Nossa Senhora da Paz a Rua são Francisco – Gleba A 
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 Rua Treze do Canal da Av. Rio Bandeira I a Av. Ver. Pedro Ribeiro de Freitas – Gleba 
A; 

 Rua Alto da Cruz da Av. Concêntrica a Av. Dos Tupinambás – Alto da Cruz; 
 Rua Euclides da Cunha da Av. Dr. Manoel Mercês a Rua Alto da Cruz – Alto da Cruz; 
 Rua Dez de Abril da Av. Concêntrica a Trav. Getúlio Vargas – Alto da Cruz; 
 Rua da Ciclovia da Av. 28 de Setembro a Rua Dez de Abril – Alto da Cruz; 
 Rua São José da Av. Dr. Manoel Mercês a Rua Alto da Cruz – Alto da Cruz; 
 Trav. Getúlio Vargas da Av. 28 de Setembro a Av. Manoel Mercês – Alto da Cruz; 
 Trav. Santa Rosa da Rua Santa Rosa a Av. 28 de Setembro – Alto da Cruz; 
 Rua Santa Rosa da Av. 28 de Setembro a Rua Nambú – Jardim Brasília 
 Rua Nambú da Rua Santa Rosa a Rua do Curió – Jardim Brasília; 
 Rua do Curió da Av. Concêntrica a Av. Rio Camaçari – Jardim Brasília; 
 Rua Camaçari de Dentro da Av. Concêntrica a Rua Nambú – Jardim Brasília; 
 Rua Jardim Brasília da Av. Concêntrica a Rua do Curió – Jardim Brasília; 
 Rua Prainha da Rua Jardim Brasília a Av. Rio Camaçari – Jardim Brasília; 
 Rua Machado de Assis da Av. Moreira César a Av. 28 de Setembro – Lama Preta; 
 Rua do Lírio da Rua Santa Maria Goretti a Av. Octavio Mangabeira - Lama Preta; 
 Rua Jacarandá da Rua da Lama Preta a Rua Sant Maria Goretti - Lama Preta; 
 Rua Vila Nova da Rua da Lama Preta a Rua São Francisco de Assis – Lama Preta; 
 Rua São Francisco de Assis – Lama Preta 
 Rua Santa Maria Goretti da Rua Jacarandá a Rua do Lírio - Lama Preta; 
 Rua da Lama Preta da Av. Octávio Mangabeira a Rua Moreira César – Lama Preta; 
 Rua Moreira Cesar da Av. Rio Camaçari a Av. 28 de Setembro – Lama Preta; 
 Av. Octavio Mangabeira – Lama Preta; 
 Rua Julio Leitão da Av Rio Camaçari a Av. Concêntrica – Camaçari de Dentro; 
 Rua da Escola Convênio da Av. Rio Camaçari a Rua Maria Emilia I - Camaçari de 

Dentro; 
 Rua Maria Emilia I da Rua Moreira César a Av. Concêntrica - Camaçari de Dentro; 
 Rua Coronel Tamarindo da Rua Machado de Assis a Rua Maria Emilia I - Camaçari 

de Dentro; 
 Av. Rio Camaçari da Rua das Almas a Rua Moreira César - Camaçari de Dentro; 
 Rua Abaré da Rua das Acerolas a Av. Luiz Gonzaga – Bairro dos 46; 
 Rua dos Noivos da Rua das Almas a Rua Abaré – Bairro dos 46; 
 1° Trav. Luiz Gonzaga da Av. Luiz Gonzaga a Av. Acajutiba - Bairro dos 46; 
 Rua da Gloria da Av. Acajutiba a Rua Governador Mangabeira – Bairro dos 46; 
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 Rua Alagoinhas - Bairro dos 46; 
 Rua Nova da Palma da Av. Octávio Mangabeira a Rua Santa Barbara -Buri Satuba; 
 Rua da Ponte da Rua Santa Barbara a Av. Luiz Gonzaga - Buri Satuba; 
 Av. Luiz Gonzaga da Rua das Almas a Rua Catuama - Buri Satuba; 
 Rua da Prainha - Buri Satuba; 
 Rua Acupe da Av. Luiz Gonzaga a Rua Acajutiba - Nova Aliança; 
 Av. Acajutiba da Rua Catuama a Rua Abaré - Nova Aliança; 
 Rua Guaranis da Rua Catuama a Av. Luiz Gonzaga - Tancredo Neves; 
 Rua Iporá da Rua Ibicaraí a Rua Governador Mangabeira - Gleba C; 
 Rua Ibicaraí da Rua das Acerolas a Rua Iporá - Gleba C; 
 Rua Gov. Mangabeira da Rua da Gloria a Rua Ibicaraí - Gleba C; 
 Trav. Açaí da Rua das Acerolas a Rua Catuama – Gleba C; 
 Rua Catuama da Av. Sul a Av. Luiz Gonzaga - Gleba C; 
 Av. Sul da Trav. Do Açaí a Rua da Linha - Gleba C; 
 Rua Abaré da Rua das Acerolas a Rua Triângulo da Leste - Gleba C; 
 Rua das Acerolas da Av. Sul a Rua Abaré - Gleba C; 
 Rua Triangulo da Leste da Rua Abaré a Rua da Linha - Gleba C; 
 Rua das Almas da Rua Triângulo da Leste a Avenida Luiz Gonzaga - Gleba C; 
 Rua das Flores da Av. Eixo Urbano Sudeste a Av. Luiz Gonzaga - Gleba C; 
 Av. Eixo Urbano Sudeste da Rua das Flores a Av. Sul - Gleba C; 
 Rua do Sereno da Rua São Salvador ao Cam. Vitoria - Piaçaveira; 
 Cam. da Harmonia do Cam. Brasil a Rua Paraíba - Piaçaveira; 
 Cam. Brasil do Cam Vitoria ao Cam. Harmonia - Piaçaveira; 
 Cam. Vitoria da Rua do Sereno ao Cam Brasil - Piaçaveira; 
 Rua da Linha da Trav. das Almas  a Av. Sul - Piaçaveira; 
 Rua São Salvador da Rua do Sereno a Av. Sul - Piaçaveira; 
 Rua Dom Avelar da Rua do Estádio a Rua Abrantes - Piçaveira; 
 Via Piaçaveira da Rua Dois de Julho a Rua São Salvador - Dois de Julho; 
 Rua Nova Camaçari da Av. Sul a Rua Abrantes - Dois de Julho; 
 Rua Abrantes da Rua Nova Camaçari a Trav. Monte Gordo - Dois de Julho; 
 Rua Patamares da Rua Praia de Ponta a Av. Sul – Verdes Horizontes; 
 Rua do Estádio da Rua dos Horizontes a Av. Industrial Urbana – Verdes Horizontes; 
 Rua Costa Azul da Rua Praia de Ponta a Rua Ponta Verde – Verdes Horizontes; 
 Rua Olinda da Rua Patamares a Rua Beira Rio – Verdes Horizontes; 
 Rua Ponta Verde da Rua Beira Rio a Rua Patamares – Verdes Horizontes;  
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 Rua Itamaraju da Rua Amaralina a Rua Costa Azul – Verdes Horizontes; 
 Rua Praia de Ponta da Rua Costa Azul a Rua Patamares – Verdes Horizontes; 
 Rua Beira Rio da Rua dos Horizontes a Av. Industrial Urbana - Verdes Horizontes; 
 Rua dos Horizontes da Rua Beira Rio a Rua do Estádio - Verdes Horizontes; 
 Av. Valdelice S. de Souza da Rua do Estádio a Rua dos Horizontes - Verdes 

Horizontes; 
 Rua Rio do Toco - Parque Verde; 
 Rua Climério de Oliveira - Parque Verde; 
 Rua Carlos Drummond de Andrade da Rua Climério de Oliveira a Rua Cora Coralina; 
 Rua Cora Coralina – Parque Verde; 
 Av. Lauro de Freitas da Rua Cora Coralina a Trav. Lauro de Freitas -  Parque Verde; 
 Rua das Cajás da Av. Lauro de Freitas a Av. Sul - Parque Verde; 
 Rua da Acácia Rosa da Rua das Flores a Rua da Aroeira – Parque Verde; 
 Rua da Aroeira da Av. Eixo Urbano Sudoeste a Rua da Acácia Rosa - Tancredo Neves; 
 Rua Canudos da Rua Del. Clayton L. Chaves a Rua Nova Vitoria – Novo Horizonte; 
 Rua Nova Vitoria da Rua Padre Paulo Maria Tonucci a Rua Canudos – Novo Horizonte; 
 Rua Bauru da Rua Bahia a Cam. Caçapava – Novo Horizonte; 
 Rua Campinas da Rua Bahia a Cam. Andradina – Novo Horizonte; 
 Cam. Caçapava da Rua Bauru a Rua Campinas – Novo Horizonte; 
 Cam. Andradina do Cam Caçapava a Rua Campinas – Novo Horizonte; 
 Rua Maria Meira da Av. Concêntrica a Rua Padre Paulo Maria Tonucci – Novo 

Horizonte; 
 Rua Padre Paulo Maria Tonucci da Rua Delegado Clayton Leão Chaves a Rua Bahia; 
 Rua Bahia; 
 Avenida entre Rua Bahia e Avenida Jorge Amado*; 
 Rua Luiz Eduardo Magalhães da Av. Jorge Amado a Rua da Graziela - Jardim 

Limoeiro; 
 Rua da Graziela da Rua Luiz Eduardo Magalhães a Rua Ferreira Santos - Jardim 

Limoeiro; 
 Rua Ferreira Santos da Rua da Graziela a Rua Bom Juá - Jardim Limoeiro; 
 Rua Bom Juá da Rua Ferreira Santos a Av. Miramar Santiago - Jardim Limoeiro; 
 Av. Miramar Santiago da Rua da Graziela a Rua Bom Juá - Jardim Limoeiro; 
 Av. Rui Barbosa da Rua Ipiranga a Rodovia BA – 531 - Mangaba; 
 Rua Ipiranga da Av. Rui Barbosa a Rua Palmares - Mangaba; 
 Rua Palmares da Rua Ipiranga a Rua Getulio Vargas - Mangaba; 
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 Rua Getulio Vargas da Rua Dom Avelar a Rua Palmares - Mangaba; 
 Rua Dom Avelar da Rua Getulio Vargas a BA – 531 – Mangaba; 
 Rua do Bronze - Polo Logístico; 
 Rua do Cobre - Polo Logístico; 
 Rua do Alumínio - Polo Logístico; 
 Rua de Apoio - Polo Logístico;  
 Vias internas do Polo Plástico*; 
 Vias internas do Loteamento Parque Nascente do Capivara*; 
 Rua Lateral de Dentro da Av. Jorge Amado a Rodovia a BA – 535 Via Parafuso - Ponto 

Certo. 
* Vias a serem caracterizadas na definição da Lei. 

 
Orla: 
 

 Rua de acesso ao Condomínio Busca Vida – Catu de Abrantes; 
 Rua Col.Boa União – Abrantes; 
 Rua Direta da Rua Col. Boa União a Rua Principal do Portal de Abrantes - Abrantes; 
 Rua Lagoa Branca - Abrantes; 
 Rua Sucupió da Estrada do Coco a Rua Sotero Gomes – Catu de Abrantes; 
 Av. Tiradentes – Abrantes; 
 Rua Barro Vermelho da Av. Tiradentes a Rua Princesa Isabel; 
 Rua Alice Uzeda da Rua Barro Vermelho a Rua São Bento – Abrantes; 
 Rua São Bento da Rua Alice Uzeda a Rua das Árvores – Abrantes; 
 Rua das Árvores da Rua São Bento a Rua da Fronteira – Abrantes; 
 Rua da Fronteira da Rua das Árvores a  Av. Tiradentes – Abrantes; 
 Rua Princesa Isabel da Rua Sotero Gomes a Rua Nova Abrantes - Abrantes; 
 Via Parque das Dunas de Abrantes; 
 Rua Aquarius - Jauá; 
 Av. Beira Mar – Jauá; 
 Rua Direta de Jauá– Jauá; 
 Rua Canto do Bosque – Jauá; 
 Rua Jardim Assuscena – Las Palmas; 
 Via de Acesso a Cajazeiras* – Cajazeira; 
 Via de Acesso a Cajazeiras I* – Cajazeira; 
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 Rota de Fuga do Pedágio*; 
 Rua Principal de Arembepe – Arembepe;  
 Rua Senhor do Bonfim da Trav. Bom Jesus a Estrada do Coco – Monte Gordo; 
 Rua Bom Jesus da BA–529 a Rua Itaipu – Monte Gordo; 
 Rua Itaipu da Rua Bom Jesus a Rua Voluntários da Pátria – Monte Gordo; 
 Alameda Humaitá - Guarajuba; 
 Estrada da Praia da Estrada do Coco a Av. Principal – Barra do Pojuca; 
 Av. Principal – Barra da Pojuca. 

* Vias a serem caracterizadas na definição da Lei. 
As demais vias são consideradas locais. 
Além disso, é importante salientar que para cada via foi considerada a seção transversal ideal 
e, quando necessária a desapropriação de lotes e glebas lindeiras para essa viabilização a 
construção de uma alternativa (destacado anteriormente) que não necessitasse de 
alargamento a fim de orientar o gestor sobre as posturas a serem assumidas dentro de uma 
perspectiva realista.  
 

4.1.3. Diretrizes propostas de parâmetros para o Sistema Viário 
 O PlaMob Camaçari deverá propor alterações em alguns dos parâmetros das características 

técnicas das vias instituídos pelo Código Urbanístico e Ambiental - Lei Complementar nº 
913/2008 e pela Lei Complementar ao Plano Diretor - Lei nº 1092/2010. 
O objetivo dessas alterações é adequar os parâmetros vigentes à realidade da configuração 
do sistema viário de Camaçari e ao mesmo tempo garantir condições satisfatórias de 
operação das vias futuras. 
Foi criada duas categorias de vias arteriais com a finalidade de estabelecer funções 
especificas para cada um dos grupos de vias: Vias Arteriais Regionais e Vias Arteriais 
Urbanas 
Questão importante a ser observada é com relação à continuidade do sistema viário, ou seja, 
vias novas que são prolongamentos de vias arteriais ou coletoras tem que atender aos 
respectivos parâmetros das vias que estão dando continuidade.   
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O Quadro abaixo apresenta os parâmetros com as características técnicas por categoria de 
via, para serem utilizados nos novos loteamentos, com destaque nos itens que foram 
alterados. 
 
 
Quadro 6: Categoria das vias - Características Técnicas - PlaMob Camaçari 

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 
 

4.1.4. A Questão do Pedágio na Estrada do Coco 
 
Questionamentos sobre o pedágio na Estrada do Coco na altura de Jauá vem desde o inicio 
de sua implantação pois ao cobrar por toda a utilização da Rodovia em um único local no seu 
inicio, a concessionária obriga aos usuários de trechos urbanos curtos do distrito de Abrantes 
a arcar com os custos de manutenção de toda a concessão, interferindo em padrões de 
deslocamentos históricos para fugir desta despesa. 
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A rota de fuga do pedágio se consolidou nos dois sentidos da Estrada, levando um tráfego de 
passagem a transitar por vias locais. 
A situação é mais grave no sentido Salvador - Aracaju pois o tráfego passa por ruas estreitas 
e residenciais. 
Apesar dos problemas causados por esta rota de fuga sua utilização é considerada justa pela 
população de Abrantes e a leitura técnica também indicou a necessidade de estruturar uma 
alternativa de deslocamento para os moradores de Abrantes que necessitam se deslocar até 
a sede do município não precisarem pagar as tarifas de pedágio que onerariam inclusive o 
Transporte Coletivo. 
A proposta de sistema viário a ser implantado, recuperado ou tratado pela Prefeitura de 
Camaçari como rotas alternativas ao pedágio esta apresentado na figura a seguir. 
Esta situação só deverá ser revista pela prefeitura se o Governo do Estado e a Concessionária 
alterarem a cobrança de pedágio para pagamento por quilômetro rodado no trecho. 
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Figura 62: Rotas Alternativas ao Pedágio 
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4.2. Modos não Motorizados 
 Tratados como prioritários pela Política Nacional de Mobilidade e ratificado pelo Plano de 

Mobilidade de Camaçari, os meios não motorizados deverão ter como diretrizes para a 
implantação de sua política: 

 A integração dos elementos que compõem o sistema viário para os modos não 
motorizados (calçadas, faixa de pedestre, transposições, passarelas, ciclovias e 
ciclofaixas), com o sistema de transporte coletivo visando o pleno, seguro e acessível 
acesso de pedestres e ciclistas a essa infraestrutura; 

 Garantir nos projetos viários as condições de segurança e conforto para pedestres e 
ciclistas; 

 Eliminar barreiras físicas que possam representar riscos à circulação do pedestre, 
principalmente de crianças e pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida; 

 Incorporar o conceito de acessibilidade universal em todas as intervenções 
relacionadas à mobilidade urbana em Camaçari; 

 Promover a implantação do sistema cicloviário no município; 
 Integrar o sistema de paraciclos e bicicletários às calçadas e aos equipamentos de 

transporte visando o pleno acesso de ciclistas aos estabelecimentos. 
 

4.2.1. Propostas de Priorização para os Pedestres 
 Para os pedestres, há que se garantir as condições adequadas do espaço destinado ao seu 

deslocamento, ou seja, os passeios públicos. 
Nesse sentido, há que haver um esforço de construir uma rede prioritária de gestão e 
investimento pelo poder público para a padronização dos passeios. 
Eliminar obstáculos a livre circulação, usos indevidos das calçadas, pisos irregulares e 
principalmente o estacionamento de veículos sobre a calçada necessitam ser 
sistematicamente combatidos pelo poder público. 
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Figura 63: Usos indevidos da calçada – Rua Adelina de Sá / Área Central 

 
Para efeito da legislação há que contar no Plano de Mobilidade, com o seguinte conteúdo: 

 Identificar  e construir a rede de calçadas acessíveis e com alta demanda de pedestres 
que deverão ser de responsabilidade de gestão (iluminação, conservação, desenho) 
pelo poder público; 

 Viabilizar a classificação de calçadas, pautadas em padrões claro, com o devido 
dimensionamento mínimo em cada caso (já apresentado anteriormente) e a produção 
de um manual de orientação para técnicos do poder público, profissionais da área e 
público em geral que deverá ser acompanhado por capacitação desses agentes; 

 Adotar medidas para melhorar as condições de segurança e conforto de pessoas com 
deficiência e mobilidade reduzida; 

 Definir áreas para melhoria das condições de circulação e segurança do pedestre na 
Área Central e outros pontos de concentração de pedestres, priorizando a utilização 
de áreas hoje ocupadas pelos estacionamentos de carros nas áreas centrais e polos 
urbanos. 

Na situação atual das calçadas de Camaçari, são frequentes os pontos e trechos de 
estrangulamentos onde a largura livre oferecida para a circulação não atendem ao mínimo 
necessário aceitável de 1,20 metros. 
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Nos bairros a situação se agrava com locais onde elas inexistem ou se apresentam bem 
limitadas, oferecendo grandes dificuldades para a circulação. Entretanto em virtude de 
volumes menores de trafego os conflitos  são minimizados. 
É importante que em novos loteamentos e na abertura de novas vias sempre seja garantido 
a largura livre pavimentada mínima de 1,50 metros em todas as calçadas.     
Na área mais central onde a movimentação de pessoas é predominante é fundamental que a 
largura mínima seja disponibilizada na maior parte das vias criando uma rede de calçadas 
acessíveis e com larguras suficientes para que o ato de caminhar seja prazeroso e atrativo 
para todos. 
Para efeito de caracterização dos níveis de priorização nas intervenções das calçadas, 
podemos subdividir a área central em três níveis de atuação: 
Nível 1: Prioridade total aos modos não motorizados em todas as vias, inclusive com restrição 
parcial à circulação e ao estacionamento de veículos; 
Nível 2: 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:  Garantia de largura mínima de circulação nas calçadas de pelo menos todas as vias 
arteriais, com restrição de estacionamento.  
O mapa da figura seguir apresenta as regiões por nível de atuação. 
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Figura 64: Níveis de Atuação nas Calçadas - Área central - Sede 

 
Partindo do núcleo central da cidade, onde estão concentrados os maiores interesses de 
viagens e consequentemente os maiores conflitos, é fundamental implantar inicialmente uma 
rede de calçadas acessíveis e com continuidade cobrindo as ruas com maior movimentação 
de pedestres. 
Essa rede deve oferecer condições apropriadas de circulação para todos e gradativamente 
vá se expandindo e ampliando sua cobertura em horizontes determinados. 
A rede proposta é composta de calçadões, vias com restrição parcial de veículos e vias com 
tratamentos prioritários, compondo uma rede com travessias seguras, rebaixos, pisos 
regulares, com indicação táctil e larguras livres compatíveis ao longo de toda sua extensão. 
Com relação às dimensões mínimas de seções a serem exigidas nas calçadas os parâmetros 
instituídos pelo Código Urbanístico e Ambiental apresentados no Item 3.1.1, deverão ser 
mantidos pois garantem larguras compatíveis para todas as zonas da cidade.      
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Calçadões  Rua Castro Alves; 
 Avenida Eixo Urbano Central entre Rua Delegado Clayton Leão Chaves e Avenida 

Comercial; 
 Área interna da quadra do Centro Administrativo Municipal. 

Vias com Restrição Parcial de Veículos  Avenida Getulio 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. 

Vias com tratamentos prioritários  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 José Nunes de Sá e Avenida Rio Camaçari; 
 Rua do Centro Comercial; 
 Rua da Bandeira entre Rua Duque de Caxias e Rua do Alecrim; 
 Rua José Nunes de Matos; 
 Rua Dois de Maio; 
 Rua do Alecrim; 
 Avenida Comercial; 
 Rua Francisco Drumond; 
 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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O mapa da figura a seguir e em anexo, apresentam a configuração da rede de calçadas 
proposta para o centro da Sede de Camaçari.     
 
Figura 65: Rede de Calçadas proposta 

 
    



                         

Rua Bueno Brandão, nº 307 – Bairro Floresta – CEP 31.010-060 B.H. / M.G. – Email – ruaviva@ruaviva.org.br 
120  

Rede de calçadas da orla 
Nos Distritos da Orla a situação das calçadas merece atenção especial pois  são frequentes 
os locais de calçadas com larguras impraticáveis onde é mais fácil caminhar na parte da via 
destinada a circulação dos veículos. 
Apropriações irregulares das calçadas por comerciantes e moradores, invasões, 
estacionamentos sobre a calçada, piso irregular e existência de obstáculos na faixa livre de 
circulação necessitam ser sistematicamente combatidos e eliminados pois caso contrario 
apresentam forte tendência de crescimento. 
As figuras a seguir ilustram alguns exemplos de situações que se repetem por todas as 
regiões da orla e pela sua frequência passam a ser aceitas  pela comunidade, tornando-se 
exemplo e incentivo à ocorrência de novas irregularidades. 
 
Figura 66: Rua Tiradentes - Distrito de Abrantes 
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Figura 67: Rua Tiradentes - Distrito de Abrantes 

 
Figura 68: Rua Tiradentes - Distrito de Abrantes 
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Figura 69: Rua Senhor do Bonfim - Distrito de Monte Gordo 

 
 
 

Figura 70: Rua Filogonio Gomes de Oliveira- Distrito de Barra do Pojuca 
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Figura 71: Rua Aquarius - Praia de Jauá 

 
 

Levando-se em consideração que as larguras das calçadas de maneira geral não 
apresentam larguras livres satisfatórias, é fundamental que esses tipos de usos irregulares 
sejam gradativamente eliminados. 
 Definir regras claras com prazos e penalidades e instituição de procedimentos e formas de 
controle para que os objetivos de liberar as calçadas sejam alcançados.        
Além de dotar as calçadas de larguras compatíveis é necessário também configurar uma rede 
acessível de circulação para os pedestres dotada de travessias sinalizadas e/ou elevadas, 
rebaixos e sinalização de forma a tornar o ato de caminhar pela região seguro e atrativo. 
Nos projetos viários a serem desenvolvidos para  a região, os pedestres também necessitam 
ser contemplados da mesma forma que os veículos. 
Em algumas vias e regiões da orla é fundamental e ao mesmo tempo adequado ao ambiente 
próximo ao litoral que os modos não motorizados sejam priorizados com restrição parcial ou 
total à circulação e ao estacionamento de veículos. 
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Algumas restrições poderão ser inicialmente temporárias, em atendimento aos dias e horários 
com maior movimentação, sendo gradativamente incorporadas ao dia a dia dos moradores e 
num segundo momento podendo passar a serem definitivas. 
Nas áreas onde a movimentação de pedestres é mais acentuada ou onde são observados 
situações de conflito mais significativas, é fundamental a implantação urgente de intervenções 
no sistema viário de maneira a garantir condições mínimas de circulação segura inclusive para 
as pessoas com mobilidade reduzida. 
Em cada situação especifica deverá ser estudada o tipo de intervenção mais adequada para 
que seja viabilizada a implantação de melhorias nas calçadas. 
Ações para viabilizar melhorias para os pedestres: 

 Restrições à circulação de veículos; 
 Proibição de estacionamento; 
 Implantação de sentido único e binários; 
 Alteamento de guias para impedir que veículos subam nas calçadas; 
 Eliminação de usos indevidos das calçadas; 
 Fiscalização e controle constante para que irregularidades envolvendo usos indevidos 

das calçadas não ocorram. 
Como áreas prioritárias a receberem tratamentos viários emergenciais voltados aos pedestres 
na região da orla destacamos: 

 Av. Tiradentes - Distrito de Abrantes; 
 Rua Direta de Jauá - Praia de Jauá; 
 Rua Aquarius - Praia de Jauá; 
 Via Parque das Dunas de Abrantes; 
 Rua Senhor do Bonfim - Monte Gordo; 
 Rua Filogonio Gomes de Oliveira - Barra do Pojuca. 

Na questão relativa aos calçadões, ou seja locais com restrição total à circulação do tráfego 
geral é importante o aprimoramento de regras, rotinas, procedimentos, características de 
projetos e demais situações envolvidas no sentido de que áreas existentes sejam  ampliadas 
e novas áreas sejam viabilizadas. 
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Diversas vias podem apresentar tipos de características distintas que justifiquem a 
implantação de  algum tipo de restrição a circulação de veículos para que os modos não 
motorizados possam ser contemplados. 
Entretanto na maioria das situações envolvendo esse tipo de intervenção sempre vão existir 
interesses pontuais contrários que necessitam de alguma forma ser equacionados para não 
inviabilizar mudanças importantes que visam qualificar o ambiente urbano melhorando a 
qualidade de vida da coletividade.   
As vias da orla onde tratamentos deverão priorizar os modos não motorizados: 

 Av. Beira Mar – Jauá, 
 Via Parque das Dunas de Abrantes; 
 Rua Aquarius. 
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 Rua Principal de Arembepe; 
 Rua Manoel Coelho – Arembepe;  
 Rua da Amendoeira – Arembepe; 
 Rua Praça dos Coqueiros – Arembepe. 
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 Alameda Humaitá – Guarajuba. 
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 Estrada da Praia – Itacimirim; 
 Avenida Principal - Itacimirim; 
 Vias de acesso à praia em Itacimirim. 
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4.2.2. Propostas para o Modo Cicloviário 
 Para o modo cicloviário, prioritário segundo a política nacional, foi estabelecida uma rede 

prioritária cujo tratamento poderá variar entre: 

 Ciclovia: segregada do transporte motorizado por barreiras físicas, ou compartilhando 
as vias com faixas exclusivas de ônibus;  

 Ciclofaixa: segregada do transporte motorizado sem a incidência de barreiras físicas, 
priorizando a utilização de estacionamentos nas vias pelos automóveis; 
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 Vias compartilhadas: em vias com baixa velocidade sem segregação com o transporte 
motorizado. 

A rede foi estabelecida levando em conta o papel que a bicicleta assume nos deslocamentos 
e a estrutura mais adequada para a realização desses trajetos. 
Uma primeira meta foi atender os princípios da democratização das vias públicas utilizando 
cada vez mais as vias hoje usada prioritariamente pelos automóveis para construir uma rede 
cicloviária em Camaçari.   
Ainda que houvesse a preocupação de membros da municipalidade em se buscar um sistema 
viário alternativo, possivelmente paralelo e por questões de segurança, que atendesse ao 
modal adequadamente; a realidade de Camaçari, comprovada através de inúmeras vistorias, 
mostrou a inexistência dessa alternativa.  
Assim, em um primeiro padrão de estruturação da rede cicloviária, tem-se a sobreposição 
com o sistema viário destinado aos modos motorizados. 
Além disso, a rede é composta por itinerários de apoio aos principais geradores de tráfego e 
aos principais desejos de viagem para esse modo, essencialmente locais de estudo e de 
trabalho.  
Para cada um desses casos, através de análise presencial, optou-se pela solução mais 
adequada levando em consideração, entre outros fatores, possibilidades de alteração na 
seção transversal da via e potencial conflitos com o tráfego motorizado. 
Na prática, houve uma tendência também de sobreposição entre a hierarquização proposta e 
o modo de tratamento cicloviário.  
Enquanto que nas vias arteriais houve uma predominância de tratamento em ciclovias, nas 
vias coletoras houve uma maior incidência de tratamento em ciclofaixas com prioridade de 
uso das áreas de estacionamento dos automóveis.  
A tabela a seguir lista as vias que integram esse sistema, discriminando-as segundo o 
tratamento e os Mapas Rede Cicloviária Sede e Rede Cicloviária Orla apresentados no Anexo 
1 expõem graficamente essa situação. 
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Rede de ciclovias 
 
Sede: 

 Rua da Lama Preta; 
 Avenida Rio Camaçari; 
 Avenida Camaçari; 
 Avenida Eixo Urbano Central; 
 Avenida Comercial; 
 Avenida Jorge Amado; 
 Via de Contorno Morro da Manteiga; 
 Eixo 1 do Reserva dos Camassarys; 
 Via Abrantes/ Cascalheira; 
 Via (Futura) de Ligação do Loteamento Nascente do Capivara com a Via 

Abrantes/Cascalheira; 
 Via Central do Loteamento Parque Nascente do Capivara. 

 
Orla: 

 Estrada do Coco; 
 Ciclovia ao longo da orla; 
 Rua Principal de Arembepe;  
 Via de acesso a Guarajuba; 
 Estrada do Pastor. 

 

Rede de Ciclofaixas /Sinalização Rotas Ciclaveis 
 

Sede: 
 Avenida Concêntrica; 
 Avenida 28 de Setembro (Radial A); 
 Avenida Manoel Mercês (Radial B); 
 Avenida dos Tupinambás  (Radial C); 
 Rua Francisco Drumond; 
 Rua Delegado Clayton Leão Chaves; 
 Rua Maria Meire até ligação com a Av. Jorge Amado; 
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 Avenida Luiz Gonzaga da Rua das Almas até a Rua Alagoinhas e da Rua Alagoinhas 
até a Rua Catuama; 

 Rua Alagoinhas; 
 Rua Triangulo da Leste; 
 Rua Abaré da Rua Triangulo da Leste a Rua das Acerolas; 
 Rua das Acerolas; 
 Rua do Estádio; 
 Rua Verdes Horizontes; 
 Rua Atalaia; 
 Rua Olinda; 
 Via de ligação da Av. Industrial Urbana com o trevo Via Parafuso x Via Cascalheira; 
 Vias Coletoras do Loteamento Parque Nascente da Capivara; 
 Rua Luiz Eduardo Magalhães. 

 
Orla: 

 Rua Senhor do Bonfim; 
 Rua Filogonio Gomes de Oliveira; 
 Rua do Sucupió e extensão proposta; 
 Via Parque de Abrantes; 
 Rua Direita de Jauá. 

 
 

Rede de Vias com circulação compartilhada 
 

 Rua do Contorno do Centro Administrativo; 
 Rua de Contorno do Centro Cultural; 
 Av. Getulio Vargas. 

A  seguir são apresentados exemplos de seções tipo com ciclovias para diversos tipos de 
vias. 
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Figura 72: Seção Tipo de via de Trânsito Rápido/Arterial com ciclovia somente em um 
lado 

 Fonte: Rua Viva, 2016.  
 

Figura 73: Seção Tipo de via de Trânsito Rápido/Arterial com ciclovia em ambos os 
lados 

 Fonte: Rua Viva, 2016.  
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Figura 74: Seção Tipo de via de Trânsito Rápido/Arterial com ciclovia no canteiro 
central 

 Fonte: Rua Viva, 2016.  
 

Figura 75: Seção Tipo de via Arterial/Coletora com ciclovia em ambos os lados 

 Fonte: Rua Viva, 2016.  
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Figura 76: seção Tipo de via Aterial/Coletora com ciclovia somente em um lado 

 Fonte: Rua Viva, 2016.    
Nos mapas da rede cicloviária em anexo estão apresentados as seções tipo propostas para cada via que compõem a rede cicloviária.  
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4.3. Transporte individual 
 Em se tratando de um modo que, é apontado pela legislação federal como não prioritário 

quando comparado aos transportes coletivos e aos meios não motorizados e, por outro lado, 
é claramente e historicamente hegemônico na apropriação das vias públicas; o tratamento 
dado aos transportes individuais no Plano de Mobilidade Urbana de Camaçari deverá 
caminhar nas seguintes direções: 

 Em primeiro lugar, deve-se considerar a questão da democratização das vias públicas 
ampliando a ocupação das vias pelas calçadas, ciclovias e  ciclofaixas,  bem como 
faixas exclusivas e corredores segregados de ônibus, que segundo a lei federal da 
mobilidade deveria ser ocupado proporcional ao volume de pessoas transportadas que 
é de 70% contra 30% que é transportado pelo automóvel. 

 Em segundo lugar a atenção a segurança, sobretudo em relação às motocicletas, e o 
combate incansável para a redução de acidentes. 

 Em terceiro lugar, considerando o elevado índice per capita de emissão de poluentes 
na atmosfera nos usuários desse modo em comparação com o transporte coletivo e 
aos meios não motorizados (que, no caso da motocicleta, chegar a ser cerca de 14 
vezes maior), deve-se ter a preocupação, na elaboração do Plano de Mobilidade, em 
medidas que induzam a redução de emissão de poluentes por esse modo. 

Outro ponto a ser verificado, reside na política de “armazenamento” desse modo, isto é, na 
política de estacionamento a ser praticada no município. Mostra-se essencial penalizar o uso 
dos estacionamentos nas vias para dar fluidez aos pedestres, ciclistas e transporte público 
utilizando as áreas de estacionamento. Por outro lado buscar incentivar a localização de 
estacionamentos em áreas periféricas aos pontos de maior concentração de interesses. 
Como ferramenta no intuito de urbanizar e recuperar áreas degradadas de ruas sem saída do 
município deve-se prever a implantação de cul-de-sac com áreas para a realização de 
manobras.     
Finalmente, o último ponto se refere à melhoria e a manutenção da fluidez adequada, 
propondo medidas de melhorias viárias que amenize os principais congestionamentos, apesar 
de ser praticamente impossível frente aos recursos públicos locais e nacionais suprir o sistema 
viário e estacionamentos frente a frota existente e ao crescente crescimento da mesma. 
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Nesse sentido, para esse modo deverão ser incorporadas as seguintes diretrizes específicas 
para cada caso e que poderão ser agregados quando na elaboração da minuta do plano de 
mobilidade. 
 

4.3.1. Segurança Viária 
  Implantar fiscalização permanente de respeito a faixa de pedestres; 

 Criar zonas especiais de velocidade segura  em áreas de grande fluxo de pedestre - 
zonas 30; 

 Nas áreas centrais limitar velocidade a 40 km por hora com fiscalização eletrônica; 
 Nas vias estruturais limitar em 60 e 70 km por hora dependendo da geometria e do 

conflito com pedestres, sempre com fiscalização eletrônica; 
 Programa de fiscalização da lei Seca nos fins de semana e noites; 
 Reordenar o tráfego privado priorizando os modais não motorizados e o transporte 

público visando a obtenção da equidade na apropriação do sistema viário; 
 Desenvolver uma sinalização de segurança e de orientação qualificada que propicie 

a paz no trânsito; 
 Construção e mapeamento em pontos críticos de acidentes com mortes e sequelados 

visando a priorização e realização de intervenções necessárias. 
 

4.3.2. Impactos Ambientais 
  Desenvolver propostas de restrições e controle de acesso e circulação, permanente 

ou temporário, de veículos motorizados em locais, dias e horários predeterminados. 
Essa medida deverá ser utilizada em complemento ao estabelecimento de perímetros 
especiais tratados posteriormente nesse produto; 

 Adoção de medidas de curto e médio prazo, em consonância com os perímetros 
selecionados, que estipulem padrões de emissão de poluentes para locais e horários 
determinados, proibindo o tráfego, prioritariamente individual que garanta qualidade 
ambiental. Cabe aqui propostas para áreas turísticas, jornada na cidade sem meu 
carro e de movimentação de cargas; 

 Criação de mecanismos que permitam o monitoramento e controle das emissões dos 
poluentes atmosféricos e dos gases de efeito estufa dos modos de transporte 
motorizado; 
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 Criar passagens ecológicas - ecodutos - nas rodovias que atravessem áreas de 
preservação ambiental ou corredores ecológicos identificados no município. Os 
corredores ecológicos visam mitigar os efeitos da fragmentação dos ecossistemas, 
promovendo a ligação entre diferentes áreas, com o objetivo de proporcionar o 
deslocamento de animais, a dispersão de sementes e aumento da cobertura vegetal. 
Podem ser passagens subterrâneas ou pontes, garantindo a segura transposição das  
vias pela fauna silvestre. 
Para o caso de obras futuras a previsão dos ecodutos deverá ser inserida no processo 
de licenciamento ambiental. 
Em Camaçari já existe identificado e estabelecido o corredor ecológico da orla e 
portanto são necessários estudos ambientais para indicar os locais mais indicados 
para implantação de ecodutos que minimizem os impactos causados pelas vias da 
região.   

 

4.3.3. Política de Estacionamento 
  Dentro do contexto de evitar a privatização do espaço público e possibilitar melhor 

fluidez nos deslocamentos do transporte público e não motorizado, propõe-se a 
criação de uma política com medidas de restrição de estacionamento em vias públicas 
mais solicitadas ao mesmo tempo que incentive o estacionamento em áreas 
periféricas próximas aos corredores de transporte; 

 Em áreas de maior concentração de pessoas e de frotas, avaliar a possibilidade de 
criação de bolsões de estacionamento que gerem recursos para um fundo de 
transporte público e não motorizado; 

 Definição dos locais para implantação de áreas de estacionamento rotativo.  
 

4.3.4. Fluidez 
 

 Sinalizar e fiscalizar rotas alternativas para o tráfego de passagem, sobretudo de 
caminhões; 

 Exigir que novos condomínios ou polos geradores de trafego incluam nos seus 
projetos de implantação, para que sejam aprovados pela Prefeitura acessos 
adequados compatíveis com as características do empreendimento e da via onde 
serão implantados; 
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 A questão do estacionamento de veículos também deve ser compatibilizada de tal 
forma que a demanda gerada pelos novos empreendimentos não sobrecarregue o 
sistema viário do entorno.  
 

4.4. Transporte de Carga 
 
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 no 
município, inclusive de cargas perigosas e licenciamentos.  
Na redação do Plano de Mobilidade deverão ser incorporadas as seguintes diretrizes, gerando 
um regulamento especifico contendo todas as regras e controles operacionais: 

 Definição das rotas e estacionamentos para regulamentação da circulação de veículos 
de carga e das operações de carga e descarga; 

 Controle do uso e operação da infraestrutura viária destinada à circulação e operação 
do transporte de carga, concedendo prioridades ou restrições; 

 Propor a melhoria das vias estruturantes articulando a circulação prioritária para os 
eixos com concentração dos estabelecimentos comerciais e de serviços; 

 Priorizar a criação de alternativas viárias para restringir a circulação de veículos 
pesados que utilizem o sistema viário central como rota de passagem; 

 Definição da sinalização a ser utilizada, horários permitidos para circulação / operação 
e tipos de veículos autorizados por região; 
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4.5. Transporte Coletivo 
 
A rede de transporte coletivo proposta foi elaborada visando atender de forma adequada aos 
desejos de deslocamento evidenciados nas pesquisas realizadas de forma a eliminar os 
problemas identificados no diagnóstico da rede atual e manter os aspectos positivos da 
mesma. 
A proposta é estruturada em 3 conjuntos de linhas agrupadas segundo critérios geográficos 
e 2 linhas troncais ligando estes grupos.  
As linhas serão integradas fisicamente em 3 terminais. Um dos terminais de integração estará 
localizado na área central da sede do município e será o ponto de confluência do conjunto de 
linhas que operam unicamente no distrito sede.  
Deverá haver um terminal na região próxima a intercessão da BA-531 (Via 
Abrantes/Cascalheira) com a BA-099 (Estrada do Coco) e um terceiro terminal, na região 
próxima a interseção da BA-530 (Via Atlântica/Cetrel) com a BA-099 (Estrada do Coco).  
A rede proposta pressupõe a multiplicação de vias com faixas exclusivas para aumentar a 
velocidade e consequentemente reduzir o tempo de viagem por transporte coletivo ao mesmo 
tempo que amplia as opções de acessos a cidade através da  adoção da integração tarifária 
temporal, implementado pelo sistema de bilhetagem eletrônica.  
Essa tecnologia permitirá que os usuários possam fazer a troca de linhas em qualquer local 
da rede de transporte, pagando apenas o complemento tarifário. 
 
 
 
 
 
 
 

 



                         

Rua Bueno Brandão, nº 307 – Bairro Floresta – CEP 31.010-060 B.H. / M.G. – Email – ruaviva@ruaviva.org.br 
139  

Figura 77: Sistema Integrado Proposto 
 

 
Os terminais da região da orla serão ligados ao terminal central por duas linhas troncais, uma 
das quais ligará a orla ao centro pela BA-530 (Via Atlântica/Cetrel) e outra linha fará a ligação 
utilizando a BA-531 (Via Abrantes/Cascalheira). 
Todas as linhas que operam na região da sede terão pontos de embarque/desembarque no 
terminal localizado no centro, possibilitando a integração física entre os diversos serviços da 
sede e da orla além de facilitar o deslocamento entre os bairros da sede do município. 
A região do Distrito de Monte Gordo, será atendido por um conjunto de linhas que ligará as 
localidades deste distrito ao terminal localizado na região  da intercessão da BA-530 (Via 
Atlântica/Cetrel) com a Rodovia BA-099 (Estrada do Coco).  
O Distrito de Abrantes será atendido por um conjunto de linhas que ligarão as localidades ao 
terminal de integração localizado na região da intercessão da BA-531 (Via 
Abrantes/Cascalheira) com a BA-099 (Estrada do Coco).  
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Uma destas linhas irá operar fazendo a ligação entre os dois terminais de integração 
localizados nos distritos da orla. 
O modelo de rede proposto proporcionará melhor adequação entre a demanda por serviços 
de transporte público e a oferta dos mesmos:  

 A substituição de parte de linhas diametrais por linhas radiais no distrito sede, resultará 
em serviços de menor extensão e com menor tempo de ciclo. Além deste aspecto, o 
seccionamento das linhas permitirá oferecer serviços em volumes compatíveis com a 
demanda de cada bairro.  

 O seccionamento das linhas que atendem aos Distritos de Abrantes e Monte Gordo 
permitirá a formulação de políticas tarifárias mais benéficas aos moradores destas 
regiões, pois, implicará na redução da extensão das linhas e consequentemente do 
custo destes serviços. 

 A criação de linhas troncais ligando a orla à sede trará maior racionalidade ao 
sistema. O sistema agregará os usuários oriundos das diversas localidades em um 
ponto do qual partirão linhas ligando os terminais. Este modelo permite melhor 
aproveitamento da frota, pois a relação passageiros/viagem tenderá a aumentar. 

A área de cobertura da rede atual foi mantida na rede proposta. Conforme foi descrito no 
diagnóstico do transporte coletivo, a rede operada atualmente apresenta cobertura espacial 
compatível com os desejos de deslocamento dos usuários do transporte publico no município. 
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Figura 78: Rede de Transporte Proposta 
 

  
 

4.5.1. Avaliação do Trem regional de passageiros no Eixo Urbano 
 
Em 2013 foi publicado um estudo de viabilidade para implantação do sistema de transporte 
ferroviário de passageiros. 
 O estudo foi realizado através de uma parceria entre o Ministério dos Transportes, Secretaria 
Política Nacional de Transportes, Universidade Federal da Bahia (UFBA), Centro de Estudos 
de Transportes e Meio Ambiente (CETRAMA).  
A linha proposta interliga o trecho entre Conceição da Feira e Alagoinha, passando por 
Salvador.  
O projeto previsto foi considerado viável nos aspectos técnico, econômico, social, ambiental 
e jurídico pelo estudo apresentado.  
Cabe ressaltar, entretanto, que toda análise realizada considera o aspecto macro, não 
abordando aprofundadamente os impactos em cada cidade do percurso.  
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Por outro lado, as considerações feitas e números expostos mostram implicitamente as 
dificuldades que o pleno uso da ferrovia existente no transporte de passageiros culminaria 
para a população local, isto é, seus reflexos urbanos. 
A linha férrea em questão passa por Camaçari, notadamente no centro da cidade, dividindo-
a em duas partes.  
Como pode ser visto no mapa a seguir, há várias interseções em nível no trecho urbano. 
Inclusive, algumas das principais vias de Camaçari cruzam a linha férrea ou são paralelas a 
ela. 
Levando isso em conta, a implantação de um sistema de transporte ferroviário de passageiros 
que atenda efetivamente a população metropolitana e das demais cidades envolvidas no 
projeto demandaria a duplicação de um trecho considerável da ferrovia para permitir fluidez 
em ambos os sentidos.  
Além disso, também deve ser considerado o uso compartilhado entre o transporte de cargas 
e passageiros, o que intensifica ainda mais o tráfego de trens em Camaçari. 
Isso gera um efeito em cadeia indesejável, uma vez que as passagens em nível ficam 
interditadas por mais tempo, se não inviabilizadas.  
Neste caso, haveria a necessidade de construção de viadutos ou túneis para permitir fluidez 
simultânea entre transporte ferroviário regional e os diversos modos de transporte urbano de 
Camaçari. 
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Figura 79: Sistema de Transporte Ferroviário de Passageiros Regional 

  Passagens e cruzamentos em nível em áreas urbanas [Fonte: Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica, Social, Ambiental e Jurídico-Legal para Implantação de Sistemas de Transporte Ferroviário de Passageiros de Interesse Regional Trecho: Conceição da 
Feira (BA) – Salvador (BA) – Alagoinhas (BA) -VOLUME I 
 
No cenário em que tal situação se concretize, devem ser consideradas outras questões além 
da mobilidade.   
A área urbana ao entorno da linha férrea já está consolidada, sendo adensada em diversos 
trechos. É possível encontrar vários usos nas edificações ao redor, como institucional, 
residencial, comércio e serviços. As ocupações irregulares são encontradas em vários trechos 
da linha férrea em Camaçari.  
Levando em conta os custos reais para desapropriações ou reassentamentos justos, as 
despesas seriam altas.  
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Cabe ressaltar que as pessoas que vivem nestas áreas não o fazem por escolha ou 
contraversão, mas porque é o que resta para aqueles desprovidos de recursos para ter acesso 
a áreas mais apropriadas para habitação.  
Além disso, há um ônus social com a desconstrução de unidades de vizinhança formadas 
através de processos históricos de ocupação irreprodutíveis. 

 
  Figura 80: Cruzamento em nível - Av. Eixo Urbano Central – Centro Camaçari 

   As áreas não edificadas são espontaneamente apropriadas pela população. Mesmo sem 
tratamento urbanístico prévio contemplando esses usos do dia a dia, os espaços nos quais 
ocorrem desempenham uma importante função social.  
É justamente a intensidade baixa de trânsito de trens que permite as faixas laterais à ferrovia 
serem ocupadas temporariamente. Chama-se atenção para a permeabilidade de pedestres e 
veículos possibilitada por esta característica da ferrovia, ou seja, ela não é um elemento 
segregador da cidade atualmente. Essa situação mudaria com sua duplicação e aumento do 
fluxo, pois neste caso haveria o isolamento da ferrovia e faixas lindeiras, devendo ser 
transpostas por meio de passarelas e viadutos. Essa configuração urbana divide a cidade em 
duas e empobrece as relações sociais no traçado ferroviário. 
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Figura 81: Av. Eixo Urbano Central - Centro Camaçari 

   
 

  Figura 82: Circulação de pedestres sobre a linha - Centro Camaçari 
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Figura 83: Comercio informal entorno da linha férrea 

   
Considerando os aspectos apresentados, percebe-se que para a dinâmica urbana de 
Camaçari não é interessante que o transporte intermunicipal de passageiros utilize a 
infraestrutura existente.  
Ela apresenta uma vocação de elemento articulador da cidade, já exercendo essa função 
mesmo necessitando de mais investimentos.  
Entre as possibilidades com potencial para melhorar a mobilidade e a qualidade de vida da 
população, parques lineares, ciclovias, calçadões e projetos viários que visem melhorar a 
segurança e fluidez do trânsito, principalmente para o transporte coletivo. 
As próprias propostas de intervenção urbanística feitas pelo “Estudo de Viabilidade Técnica, 
Econômica, Social, Ambiental e Jurídico-Legal para a Implantação de Sistemas de Transporte 
Ferroviário de Passageiros de Interesse Regional” evidenciam o conflito entre a implantação 
de um sistema de ferroviário de passageiros utilizando a infraestrutura existente em Camaçari.  
Foi proposto o alargamento de passeios e a implantação de ciclovia nas imediações da 
ferrovia, principalmente na Estação Camaçari. São intervenções importantes para a promoção 
da diversidade modal nos deslocamentos realizados no município. Entretanto, é necessário 
um estudo de viabilidade dessa proposta que comprove que esta intervenção em conjunto 
com a duplicação da ferrovia e aplicação de sua faixa de domínio seja possível sem 
comprometer a mobilidade urbana, principalmente quanto ao transporte coletivo.  
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Outra questão proposta pelo estudo da UFBA e órgãos parceiros que merece uma reflexão é 
a promoção da centralidade comercial no eixo ferroviário e a promoção de estacionamento 
em seu entorno.  
Considerando que o sistema viário será diminuído pelas intervenções listadas anteriormente, 
aumentar a disponibilidade de vagas tende a causar maiores retenções no tráfego e 
comprometer a mobilidade urbana. 
O estudo faz ainda recomendações de aplicação de instrumentos urbanísticos e revisão do 
Plano Diretor. Uma das recomendações é “o incentivo ao aproveitamento do potencial 
construtivo através da utilização dos coeficientes permitidos”.  
Nota-se que visa fomentar o transporte ferroviário intermunicipal de passageiros mas que, por 
outro lado, tende a aumentar o número de deslocamentos na própria cidade, gerando, em 
conjunto com os outros fatores analisados, um cenário de regressão na qualidade da 
mobilidade urbana de Camaçari. 

 Figura 84: Ferrovia margeada por vias urbanas 

  
   

Frisa-se que estas constatações não querem dizer que o transporte ferroviário regional 
passando por Camaçari não seja viável. 
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Devido à importância turística, viagens pouco frequentes com foco nesta demanda poderiam 
ser administradas compartilhando a via existente com o transporte de cargas, embora este 
cenário exija um planejamento detalhado.  
Entretanto, para viabilizar o modal ferroviário como sistema de transporte intermunicipal de 
passageiros, uma alternativa hipotética, a qual necessitaria de um estudo de viabilidade 
próprio detalhado, seria a construção de um anel ferroviário desviando o fluxo intenso de trens 
do centro de Camaçari. Vale ressaltar que, caso o estudo comprove a viabilidade desta ideia, 
a  nova estação deve ser integrada ao transporte coletivo municipal de forma que quem chega 
ou deixa Camaçari tenha meios práticos de realizar os deslocamentos necessários dentro da 
cidade. 
 

4.5.2. Terminais Urbanos e Rodoviários  
 Terminais Urbanos 

A Rede de Transporte Coletivo que será licitada prevê a implantação de 3 terminais de 
características urbanas, dois na Orla e um na sede. 
Os terminais da região da orla serão ligados ao terminal central por duas linhas troncais, uma 
das quais ligará a orla ao centro pela via CETREL e outra linha fará a ligação utilizando a via 
Cascalheira. 
Todas as linhas que operam na região da sede terão pontos de embarque/desembarque no 
terminal localizado no centro, possibilitando a integração física entre os diversos serviços da 
sede e da orla além de facilitar o deslocamento entre os bairros da sede do município. 
A região do distrito de Monte Gordo, será atendido por um conjunto de linhas que ligará as 
localidades deste distrito ao terminal localizado na região  da intercessão da Via CETREL com 
a Rodovia BA-099 (Estrada do Coco).  
O distrito de Abrantes será atendido por um conjunto de linhas que ligarão as localidades ao 
terminal de integração localizado na região da intercessão da via Cascalheira com a BA-099. 
Uma destas linhas irá operar fará a ligação entre os dois terminais de integração localizados 
nos distritos da orla. 
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O  terminal de Abrantes será construído em Jauá, 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). 
O Terminal Central na Sede será localizado junto ao atual Terminal Rodoviário. 
Terminal Rodoviário 
O atual Terminal Rodoviário de Camaçari esta localizado na área central da sede do município 
no final da avenida Comercial. 
O Terminal pertence a prefeitura e é operado por uma empresa privada através de um contrato 
de concessão. 
O PDDU - PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CÓDIGO URBANÍSTICO 
E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI em seu ANEXO III - PROGRAMAS, 
PROJETOS, AÇÕES E PRIORIDADES, item 3. PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PARA 
A QUALIFICAÇÃO DA ESTRUTURA URBANA propõe em relação ao Terminal Rodoviário a 
realização de estudos para avaliar a viabilidade e identificar alternativas de localização de um 
novo terminal rodoviário, atribuindo um caráter complementar ao terminal existente.  
Foram sugeridas duas possibilidades de localização para ser estudadas: a Via Parafuso e a 
BA-512 no trecho a Noroeste da cidade.  
Atualmente além das linhas urbanas de Camaçari, as seguintes linhas tem ponto final ou de 
passagem no Terminal: 

 808I Camaçari x Lapa via Parafuso   
 812 Camaçari x Simões Filho via BA 093 
 836 Camaçari x São Francisco do Conde via BA 093 
 836A2 Camaçari x Santo Amaro via São Francisco do Conde 
 348 Feira de Santana x Camaçari via Pólo Petroquímico 
 714 Feira de Santana x Camaçari via São Sebastião do Passé 
 720 Alagoinhas x Camaçari 
 800 Salvador x Camaçari via BR 324 
 800A.URB Camaçari x Lapa via BR 324 
 800A2 Salvador x Pólo Petroquímico via BR 324 
 814A Camaçari x Calçada via parafuso 
 844 Camaçari x Nova Dias D'Ávila via BR 093 
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 845 Camaçari x Nova Dias D'Ávila via pólo petroquímico 
 845A Camaçari x Bonfim de Mata via Dias d'Avila 
 845I Camaçari x Nova Dias D'Ávila via Fábrica da Ford 
 865 Camaçari x São Sebastião do Passé via complexo básico 
 878 Camaçari x Simões Filho via Radial Leste 
 05-1198-00 Camaçari x São Paulo 

A pesquisa Origem/Destino realizada em Camaçari mostra que a principal troca do município 
é com a cidade de Salvador utilizando linhas metropolitanas de característica urbana 
operadas pelas Cooperativas ou empresas gerenciadas pela AGERBA. 
Estas ligações de características urbanas precisam operar próximo ao centro ou dos principais 
corredores, devendo continuar a operar nos terminais urbanos. 
A tabela a seguir mostra as zonas externas consideradas na pesquisa O/D: 

Zona Nome 
100 Lauro de Freitas / Salvador / Municípios ao Sul 
101 Simões Filho / Candeiras /Feira/SP/ Municípios Sudoeste 
102 Dias Dávila/ Candeias/NE/ Municípios Oeste e Noroeste 
103 Mata de São João /SE/ Municípios ao Norte 

 
As linhas de características rodoviárias que operam a partir de Camaçari, tem como origem 
ou destino as regiões Sudoeste, Oeste e Noroeste da cidade, utilizando para tal as BAs 524 
e 519, indicando que a melhor localização para o Novo Terminal Rodoviário de Camaçari seja 
a região do entroncamento entre as rodovias estaduais BA-93, BA-512, BA-519 e BA-524. 
Esta localização pode facilitar também para que as linhas de passagem pela região possam 
ter um ponto de embarque e desembarque no Terminal, facilitando o acesso para os 
moradores da sede de Camaçari. 
 

4.6. Polos Geradores de Trafego 
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Conforme o Manual do Denatran, Polos Geradores de Tráfego são empreendimentos de 
grande porte que atraem ou produzem grande número de viagens, causando reflexos 
negativos na circulação viária em seu entorno imediato e, em certos casos, prejudicando a 
acessibilidade de toda a região, além de agravar as condições de segurança de veículos e 
pedestres. 
Os impactos sobre a circulação ocorrem quando o volume de tráfego nas vias adjacentes e 
de acesso ao polo gerador de tráfego se eleva de modo significativo, devido ao acréscimo de 
viagens gerado pelo empreendimento, reduzindo os níveis de serviço e de segurança viária 
na área de influência. 
Tal situação produz muitos efeitos indesejáveis, tais como:  

 Congestionamentos, que provocam o aumento do tempo de deslocamento dos 
usuários do empreendimento e daqueles que estão de passagem pelas vias de acesso 
ou adjacentes, além do aumento dos custos operacionais dos veículos utilizados;  

 Deterioração das condições ambientais da área de influência do polo gerador de 
tráfego, a partir do aumento dos níveis de poluição, da redução do conforto durante os 
deslocamentos e do aumento do número de acidentes, comprometendo a qualidade 
de vida dos cidadãos; 

 Conflitos entre o tráfego de passagem e o que se destina ao empreendimento e 
dificuldade de acesso às áreas internas destinadas à circulação e ao estacionamento, 
com implicações nos padrões de acessibilidade da área de influência imediata do 
empreendimento.  

Com relação ao aumento da demanda de estacionamento, os efeitos serão indesejáveis se o 
projeto do polo gerador de tráfego deixar de prever um número suficiente de vagas de 
estacionamento em seu interior, conduzindo o usuário ao uso irregular da via pública e, 
consequentemente, restringindo a capacidade da via, visto que os veículos passam a ocupar 
espaços até então destinados à circulação, e uso local reduzindo a qualidade de vida dos 
moradores e da fluidez do tráfego. 
Em Camaçari, a questão dos polos geradores de trafego, precisam restituir a mesma fluidez 
de antes da instalação dos mesmos e por isso é preciso ter  atenção especial tendo em vista 
o grande numero desses tipos de empreendimentos (shopping, conjuntos habitacionais, 
centros religiosos, etc) já implantados ou em processo de instalação na cidade. 
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A definição dos procedimentos de licenciamento para a implantação de polos geradores de 
trafego deverá ter como diretrizes: 

 Transparência e rigidez na aprovação e no monitoramento público das exigências; 

 Facilidade de interpretação das regras; 

 Planejar e antever problemas urbanos a partir da implantação de empreendimentos 
privados (relatório de impacto no trânsito, RIT); 

 Mitigação dos impactos e publicitação das exigências de mudanças exigidas. 
O Código Urbanístico e Ambiental de Camaçari – Lei Complementar 913/2008 - classifica 
todos os tipos de  empreendimentos segundo o porte (micro, pequeno, médio, grande e 
excepcional), definindo dependendo do grau de impacto ao meio ambiente e a estrutura 
urbana as exigências dos estudos necessários para a obtenção do licenciamento. 
São exigidos EIA - Estudo de Impacto Ambiental dos empreendimentos considerados como 
potencialmente causadores de significativa degradação ao meio ambiente e EIV - Estudo de 
Impacto de Vizinhança dos empreendimentos considerados como potencialmente causadores 
de incômodos no tráfego, comprometimentos paisagísticos ou adensamento da área. 
Dentro do EIV são analisadas diversas questões inclusive os impactos no sistema de 
circulação e transportes, no tráfego gerado, acessibilidade, estacionamento, carga e descarga 
e embarque e desembarque. 
O PlaMob Camaçari deverá criar procedimentos no processo de licenciamento exigindo o 
Relatório de Impacto no Trânsito - RIT,  com a finalidade de conhecer, avaliar, quantificar e 
delimitar o alcance dos impactos da implantação do empreendimento no sistema viário e, a 
partir dessa avaliação, determinar as medidas mitigadoras, necessárias para garantir a 
qualidade da circulação urbana no local. 
As medidas mitigadoras poderão ser internas ou externas ao lote e passiveis de serem 
adotadas durante a obra e/ou com a atividade em funcionamento. 
A legislação proposta deverá prever: 
  No caso de exigência do RIT o mesmo deverá ser elaborado por profissional técnico 

habilitado, com a apresentação da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica 
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– ART ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), sendo o mesmo responsável 
pelos resultados e análises apresentadas.  

 O RIT deverá identificar os impactos gerados pela Implantação do empreendimento 
ao sistema viário do entorno, ficando sob responsabilidade da Secretaria de 
Transportes a análise e a definição das medidas mitigadoras e/ou compensatórias a 
serem implantadas a fim de minimizar tais impactos.  

 Caso o RIT apresentado seja julgado insuficiente pela Diretoria de Mobilidade Urbana, 
o responsável pelo empreendimento deverá refazê-lo, a expensas do empreendedor, 
e reapresentá-lo para avaliação, no prazo máximo de 30 dias corridos, sob pena do 
Indeferimento do pedido e arquivamento do processo. 

 Nos casos em que a análise do RIT indicar a necessidade da execução de obras e/ou 
serviços relacionados à operação do Sistema Viário, o empreendedor arcará com as 
despesas que couberem.  

 

4.7. Gestão da Mobilidade Urbana 
 A gestão de transportes e trânsito, baseada apenas na gestão da oferta, ou seja, no 

atendimento à demanda por transporte público - através do acompanhamento dos contratos 
de concessão e permissão -, e na administração do sistema viário  e do trânsito de veículos, 
através de obras de infraestrutura viária, de sinalização viária e de fiscalização, não têm sido 
suficientes para reduzir os acidentes e os congestionamentos crescentes pelo uso intensivo 
do automóvel como base do sistema de mobilidade nas cidades.  
O atendimento à demanda crescente de viagens por automóveis, através da oferta de mais 
espaço viário, exige do poder público grandes investimentos para atender à uma minoria. O 
aumento da oferta de sistema viário leva a um aumento ainda maior das viagens por 
automóveis e a uma ineficiência do sistema. Ou seja, é um ciclo vicioso que não se resolve 
apenas com o aumento da oferta, levando à insustentabilidade do sistema.  
Esses investimentos não são apropriados com justiça por todos os cidadãos, uma vez que 
grande parte da população depende do transporte coletivo e utiliza meios não motorizados 
para se deslocar.   
A essa parcela, em geral, não é destinado investimento e espaço adequado. 



                         

Rua Bueno Brandão, nº 307 – Bairro Floresta – CEP 31.010-060 B.H. / M.G. – Email – ruaviva@ruaviva.org.br 
154  

O transporte coletivo urbano, tratado como bem de mercado, 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.   
As calçadas, na maioria das cidades brasileiras são de responsabilidade dos proprietários dos 
imóveis, tendo sua implantação, manutenção e uso inadequados para a circulação confortável 
e segura dos pedestres, sendo inacessíveis para pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida, aí incluídas as pessoas idosas, as grávidas, os obesos e as crianças.  
As ciclovias, ciclofaixas ou rotas cicláveis são poucas ou inexistentes e muitas vezes 
descontínuas, deixando os ciclistas expostos a todo o tipo de riscos e insegurança.  
Além de tudo isso, as externalidades negativas do uso intensivo do automóvel, como 
congestionamentos, poluição do ar e acidentes vêm comprometendo seriamente o ambiente 
urbano.  
Essa realidade indica a necessidade de interferir no modelo vigente.  
Para isso, a gestão dos transportes e do trânsito deve ser ampliada para uma visão mais 
abrangente incluindo instrumentos de gestão da demanda por viagens, com vistas à maior 
equidade na apropriação do espaço público, através do incentivo aos modos não motorizados 
e da prioridade ao transporte público, reduzindo o número de viagens individuais motorizadas. 
 

4.7.1. A Gestão da Demanda 
 A oferta de transportes e trânsito se compõe das infraestruturas e serviços de transportes 

disponíveis para cada um dos modos: pedestres, bicicletas, ônibus, caminhões, automóveis 
e motos.   
Para a alteração do modelo atual de mobilidade, a gestão da oferta deve se basear na 
melhoria da qualidade dos serviços de transporte público e das infraestruturas dedicas aos 
modos não motorizados.  
A demanda por transportes é definida como as viagens urbanas, motivadas por necessidades 
e escolhas da forma de deslocamentos das pessoas.  
A demanda sempre foi encarada como um dado para dimensionar a oferta, ou seja, os 
serviços de transportes e as infraestruturas.  



                         

Rua Bueno Brandão, nº 307 – Bairro Floresta – CEP 31.010-060 B.H. / M.G. – Email – ruaviva@ruaviva.org.br 
155  

Na década de 1990, surgiu na Europa o conceito de Gestão da Demanda de Transporte, que 
preconizava a integração do planejamento e da gestão dos transportes e do uso do solo como 
forma de equilibrar a demanda por transporte nas cidades, contribuindo para sua 
sustentabilidade ambiental.  
O conjunto de medidas de gestão da demanda, denominado TDM – Transportation Demand 
Management, em inglês, tem como objetivos:  

 Incentivar o uso de alternativas de transporte mais sustentáveis, reduzindo o número 
de viagens realizadas por automóvel, especialmente, as com um único ocupante por 
veículo;  

 Reduzir os congestionamentos e as emissões de poluentes locais e materiais 
particulados;  

 Melhorar a qualidade de vida das pessoas e  
 Promover o desenvolvimento econômico da cidade. 

Os instrumentos e as medidas de gestão da demanda incluem ações do poder público, 
integrando a política de mobilidade urbana com a política de uso do solo, de meio ambiente e 
as políticas sociais; a participação da iniciativa privada e da população em geral.  
As medidas de gestão de demanda são geralmente classificadas em medidas que convidam 
à mudança de comportamento, chamadas medidas de incentivo; medidas que forçam a 
mudança do padrão de viagens, chamadas de medidas de dissuasão e medidas mais 
estruturantes, que organizam ou definem a distribuição das viagens.  
Medidas que convidam à mudança:  

 Melhoramento das condições para pedestres; 
 Melhoramento das condições para ciclistas; 
 Melhoramento das condições do transporte público, incluindo coletivo, táxi e escolar; 
 Utilização de sistemas inteligentes de gestão de transportes e trânsito, como 

bilhetagem eletrônica, câmeras, internet, GPS, contador de passageiros, sistema de 
áudio; 

 Fornecimento de informações em tempo real sobre transportes e trânsito através de 
celular, painéis eletrônicos nos pontos;  

 Incentivo ao compartilhamento de viagens, como carona solidária; 
 Automóveis compartilhados; 
 Bicicletas compartilhadas; 
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 Táxi compartilhado ou táxi lotação; 
 Incentivo monetário a quem polui menos; 
 Integração de bicicletas e estacionamentos com o transporte público; 
 Planos de mobilidade corporativa para as empresas, incluindo serviços de transporte 

fretado, horários de trabalho flexíveis ou escalonados, teletrabalho; 
 Propaganda e campanhas para incentivo aos pedestres, ciclistas, usuários do 

transporte público. 
Medidas que forçam a mudança: 

 Política tarifária que privilegie o uso do transporte público e modos não motorizados;  
 Redução das velocidades permitidas; 
 Pedágio urbano;  
 Rodízio de placas; 
 Aumento do preço; redução ou regulação eficiente do estacionamento (espacial ou 

temporal); 
 Taxação do combustível (Taxas de carbono); 
 Redução das pistas de rolamento da rede viária (espacial ou temporal); 
 Implantação de vias exclusivas para pedestres e/ou ciclistas;  
 Proibição de tráfego a carros muito poluentes. 

Medidas que organizam ou medidas estruturantes: 

 Política de uso do solo que incentivem ocupação mista; 
 O adensamento no entorno dos corredores de transporte e 
 O fortalecimento das centralidades que, ao mesmo tempo impeçam ao espraiamento 

excessivo da área urbana. 
As medidas estruturantes que integram a política de mobilidade com a política de 
parcelamento, uso e ocupação do solo têm como referência o TOD – Transit Oriented 
Development, ou DOT - Desenvolvimento Orientado ao Transporte, que se constitui em uma 
série de conceitos para o desenvolvimento urbano e propõe aliar o planejamento e desenho 
urbano ao planejamento dos transportes, no sentido de alinhar estratégias que propiciem a 
melhoria da mobilidade, a redução da necessidade de viagens longas e o incentivo aos modos 
não motorizados e cujas diretrizes já foram explicitadas anteriormente e são aqui 
reproduzidas: 
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Caminhar: vias para pedestres desobstruídas, bem iluminadas e de alta qualidade aumentam 
a mobilidade básica para todos. Os equipamentos urbanos, os elementos do paisagismo e as 
fachadas ativas dos prédios transformam calçadas e passagens em espaços públicos 
vibrantes, confortáveis e seguros;  
Pedalar: um bom plano cicloviário aumenta a segurança dos ciclistas ao reduzir a velocidade 
nas faixas de rodagem ou criar pistas separadas para as bicicletas.   É essencial ter uma rede 
completa de ciclovias e ciclofaixas, além de elementos adequados para produzir sombra, 
superfícies lisas, estacionamento seguro para as bicicletas e integração intermodal;  
Conectar: uma rede densa para trajetos a pé ou de bicicleta resulta em conexões mais curtas, 
variadas e diretas, que melhoram o acesso a mercadorias, serviços e transporte público;  
Promover o transporte coletivo: um sistema de transporte rápido, frequente,     confiável 
reduz a dependência de veículos motorizados individuais. É importante planejar a localização 
de empreendimentos imobiliários de alta densidade próximos ao transporte público de alta 
qualidade;  
Compactar: a reorganização ou a requalificação do tecido urbano existente ajuda a garantir 
que os residentes morem perto dos empregos, escolas, serviços e outros destinos, reduzindo 
assim o tempo das viagens e as emissões dos veículos;  
Misturar: uma mistura diversificada de usos residenciais e não residenciais reduz o número 
necessário de viagens e garante que o espaço público seja animado e vibrante em todos os 
horários;  
Adensar: a intensificação dos usos residencial e comercial no entorno das estações e 
corredores de transporte, ajuda a garantir que todos os residentes e trabalhadores tenham 
acesso a um transporte de qualidade;  
Promover mudanças: tarifas adequadas de estacionamento e redução da oferta geral de 
vagas em vias públicas e em áreas privadas incentiva o uso do transporte coletivo, a pé ou 
de bicicleta. 
A gestão da oferta e a gestão da demanda são fundamentais e indissociáveis para uma 
mobilidade urbana eficiente, sendo que a primeira busca a melhoria da qualidade da 
infraestrutura e dos serviços oferecidos e a outra busca direcionar os investimentos e a gestão 
para influenciar o comportamento e as escolhas das viagens. 
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4.7.2. As Informações para a Gestão da Mobilidade 
 A gestão da mobilidade urbana para sua eficiência e eficácia, necessita contar com um 

sistema de informações e de indicadores que permitam o acompanhamento, e a mensuração 
de resultados para a avaliação das políticas e medidas implantadas.  
O sistema de informações para a gestão da mobilidade deve contar com informações 
atualizadas no mínimo anualmente, sendo que aquelas que dizem respeito ao transporte 
coletivo e ao estacionamento rotativo podem ser realizadas com periodicidade diária, semanal 
ou mensal, dependendo do sistema disponível. 
 

4.7.2.1. Informações sobre os Acidentes de Trânsito 
 As informações sobre os acidentes de trânsito devem ser organizadas em banco de dados de 

acidentes contendo os acidentes ocorridos no município por local, tipo, horário e número de 
vítimas fatais e não fatais.  
Essas informações são facilmente coletadas a partir de uma parceria da prefeitura Municipal 
com as Polícias Civil e Militar, podendo ser compartilhado um banco de dados, envolvendo a 
Delegacia de Acidentes de Trânsito, o Corpo de Bombeiros, o Batalhão de Polícia e a Polícia 
Rodoviária Estadual.  
Alguns bancos de dados de acidentes envolvem também parceria com as Secretarias de 
Saúde para informações das mortes e sequelas ocorridas após a entrada nos hospitais e 
atendimentos de urgência. 
 
 
 

4.7.2.2. Informações sobre o Transporte Coletivo 
 As informações sobre o transporte coletivo é que vão permitir o cálculo da tarifa, o 

cumprimento do contrato de concessão por parte das empresas operadoras e a medida da 
eficiência do sistema do ponto de vista da qualidade e do alcance do atendimento. São elas:  
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 Informações sobre a rede do transporte coletivo, contendo linhas, itinerários, 
quilometragem, número e horários das viagens; 

 Informações sobre a frota operante do transporte coletivo, como tipo e idade dos 
veículos, equipamentos de acessibilidade, ar condicionado e outros equipamentos;  

 Informações sobre o número de passageiros, por linha, por dia e horário do transporte 
coletivo;  

 Informações sobre as formas de pagamento utilizadas e sobre as gratuidades; 
 Informações sobre o cumprimento de viagens e horários do transporte coletivo. 

 

4.7.2.3. Informações sobre a Utilização da Rede Cicloviária 
  Informações sobre o número de ciclistas que utilizam a rede cicloviária incluindo vias 

compartilhadas, ciclovias, e ciclofaixas. 
 

4.7.2.4. Informações sobre o Estacionamento 
 As informações sobre os estacionamentos devem envolver o estacionamento rotativo e os 

estacionamentos privados existentes, sendo as principais: o número de vagas; o tempo de 
permanência regulamentado; o tempo médio de permanência; o índice de ocupação; o índice 
de rotatividade e o valor da hora. 
Essas informações podem ser obtidas através dos operadores do sistema, por pesquisa 
simples e permitirão as adequações quanto ao número de vagas, o tempo de permanência e 
o preço público a ser cobrado, em consonância com a política de mobilidade.  Permitirão ainda 
o cálculo do valor a ser arrecadado pelo sistema.  
O tempo médio de permanência mede o tempo médio que os veículos permanecem na vaga.  
O índice de ocupação mede durante quanto tempo do dia a vaga permaneceu ocupada.  
O índice de rotatividade mede quantos veículos estacionaram numa mesma vaga ao longo do 
dia. 
 

4.7.2.5. Informações sobre o Tráfego Geral 
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As informações sobre o tráfego geral se referem aos volumes de tráfego nas interseções mais 
importantes, classificado por tipo de veículo e por direção tomada, em um dia típico e na hora 
mais carregada. 
Outras informações como comprimento de fila pode também ser avaliada.  
Essas informações permitem o cálculo dos tempos semafóricos e a avaliação de 
congestionamentos e de novas alternativas de circulação. 
 

4.7.2.6. Informações sobre a infraestrutura 
 As informações sobre a infraestrutura viária e de transportes são importante para a 

programação e o orçamento das ações de manutenção, além de permitir o planejamento viário 
e do uso do solo e servir de subsídio para a imposição de condicionantes na implantação de 
novos empreendimentos configurados como polos geradores de tráfego. São as mais 
importantes: 

 O cadastro da infraestrutura viária deve conter os nomes das vias, tipo de pavimento, 
extensão, largura, classificação e mão direcional e a existência de ciclovias e 
ciclofaixas, além da sinalização horizontal, vertical e semafórica; 

 As informações sobre a padronização de pavimento e acessibilidade das calçadas 
que devem ser medidas a partir do estabelecimento do padrão de calçadas e poderão 
ser obtidas pela fiscalização;  

 O cadastro sobre os terminais, estações, pontos de embarque e desembarque e 
abrigos do transporte coletivo. 

 

4.7.2.7. Outras Informações 
 Outras informações podem ser levantadas com periodicidade maior:  

 Pesquisas de opinião sobre a percepção dos usuários sobre o sistema de mobilidade 
urbana;  

 Atualização das Pesquisas de Origem e Destino domiciliar, que são muito 
dispendiosas e podem ser realizadas decenalmente. No caso de Camaçari, essas 
pesquisas devem envolver a Região Metropolitana sendo mais apropriado que sejam 
realizadas pelo Governo do Estado, através da Agência Metropolitana. 
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4.7.3. A Estrutura Organizacional para Gestão da Mobilidade 
 A complexidade de elementos e suas inter-relações, relacionados á 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: 

 Coleta e sistematização das informações da mobilidade; 
 Acompanhamento dos indicadores da mobilidade; 
 Planejamento, projeto, implantação e manutenção de projetos de infraestrutura viária;  
 Planejamento, projeto, implantação e manutenção de sinalização horizontal, vertical e 

semafórica; 
 Planejamento, projeto e operação do estacionamento rotativo; 
 Fiscalização do trânsito;  
 Planejamento, projeto e operação do transporte coletivo; 
 Planejamento, projeto e operação do táxi e do transporte escolar;  
 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.   

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.   
A política de mobilidade pressupõe ainda 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 das centralidades; 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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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 de sua implementação através do Plano de 
Mobilidade.  
Para garantir este acompanhamento é muita importante que o município tenha uma estrutura 
de fiscalização dos diversos aspectos que envolvem a Mobilidade Urbana. 
Assim a fiscalização precisa atuar no trânsito e nos diversos modais de Transporte 
principalmente no Transporte Publico Coletivo. 
Mas para que o Plano de Mobilidade possa atingir as metas previstas é fundamental estruturar 
a fiscalização na Secretaria de Desenvolvimento Urbano visando controlar as ocupações 
desordenadas não previstas, as edificações que não atendam a legislação local, as 
contrapartidas a serem exigidas dos empreendimentos de grande porte e a aplicação 
adequada dos alvarás de localização expedidos. 
Para realizar este controle e ao mesmo tempo prestar um serviço de qualidade ao cidadãos 
de Camaçari a Prefeitura através de seus órgãos (STT, SEDUR e outros) deverá dispor de 
tecnologia, uma realidade disponível no setor e que amplia a capacidade da fiscalização.  
Existem atualmente uma gama de equipamentos como Painéis de Mensagem Variada, 
Semáforos Inteligentes, Radares, Lombadas Eletrônicas, Painéis de Informações para os 
Usuários de Transporte Coletivo, Disponibilização de localização e previsão de chegada de 
Ônibus de linhas convencionais ou de Transporte Escolar. 
Outro instrumento fundamental é a EDUCAÇÃO em seus diversos aspectos. 
Trabalhar a educação de transito nas escolas, nas fabricas e nas grandes organizações 
criando ações efetivas para atuais e futuros condutores de veículos e atuais e futuros usuários 
de transporte publico e de sistemas não motorizados deverá ser uma meta para a prefeitura 
de Camaçari. 
A Prefeitura deverá investir na montagem de áreas educacionais voltadas para a mobilidade, 
mostrando aos futuros usuários principalmente como circular pelas vias da cidade, como 
respeitar a sinalização, como utilizar o transporte coletivo e os sistemas não motorizados. 
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5. Tratamento das Áreas Ambientais 
 A Moderação de Tráfego (traffic calming) designa a aplicação de um conjunto de técnicas e 

medidas físicas de engenharia para controlar a velocidade veicular e induzir os motoristas a 
dirigir respeitando o meio ambiente.  
Os objetivos da aplicação destas medidas são: qualificar os bairros e restituir o uso social das 
vias (jogo de futebol, e outras brincadeiras infantis, festas na rua e etc) e assim reduzir a 
severidade dos acidentes, notadamente aqueles envolvendo pedestres, diminuir os ruídos e 
a poluição do ar, humanizar as vias através do controle da velocidade dos veículos e 
ordenamento dos fluxos de tráfego - resgatando o seu papel social - e revitalizar suas 
características ambientais pela redução do domínio do automóvel.  
No seu objetivo amplo, a moderação de tráfego consolida uma política geral da mobilidade e 
de vida urbana qualificada incentivando outros modos que não o transporte motorizado 
individual. 
É consenso no meio técnico que sua adoção permite enfrentar eficientemente os problemas 
gerados pela urbanização acelerada e o crescimento significativo da frota de veículos nas 
últimas décadas integrando a vida nos bairros com a calçada atravessando a rua, criando 
assim caminhos acessíveis e seguros para idosos, pessoas com deficiência e crianças. 
Em todo o mundo, as técnicas de moderação de tráfego têm sido amplamente utilizadas em 
projetos de revitalização de áreas urbanizadas e de ordenamento do tráfego em áreas 
residenciais, como forma de reduzir acidentes de trânsito  notadamente aqueles envolvendo 
pedestres  de controlar a velocidade dos veículos, e de organizar adequadamente o fluxo de 
tráfego.  
As técnicas de moderação  baseadas no princípio de que o tráfego de veículos deve se ajustar 
de maneira equilibrada com o meio ambiente  consistem na introdução de intervenções físicas 
no sistema viário. 
Estas intervenções objetivam condicionar o comportamento dos motoristas no sentido de que 
trafeguem a velocidades moderadas, bem como objetivam desestimular o tráfego de 
passagem. 
Há uma grande variedade de medidas de moderação do tráfego que se complementam em 
termos da redução da velocidade e da revitalização das áreas urbanas. 
As medidas podem ser divididas em duas categorias:  
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 para a redução da velocidade dos veículos;  
 para a criação de um ambiente propício ao comportamento moderado e seguro na 

direção.  
Toda a área urbanizada do município de Camaçari, sede e orla, foram  divididas em áreas 
ambientais compondo bolsões de trafego, que serão tratados separadamente.  
Os mapas a seguir que também estão apresentados no Anexo 1 em formato maior, 
apresentam a subdivisão das áreas ambientais, destacando-se o sistema de vias arteriais e 
coletoras. 
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5.1. Área Ambiental 1 -  Praça Abrantes / Centro Administrativo / Rodoviária 
 

5.1.1. Caracterização 
 A Área Ambiental 1 compreende o hipercentro de Camaçari, com grande concentração de 

comercio, bancos e serviços. 
Destacam-se vários polos geradores de trafego como o Centro Administrativo, a Rodoviária, 
o Centro Comercial, o Senai, a Casa do Trabalho, o Colégio Polivalente, o Colégio Modelo 
Luis Eduardo Magalhães, o Supermercado Bom Preço e etc. 
Apresenta forte movimentação de pedestres e veículos ao longo de todo o dia. 
Os pontos de embarque e desembarque do transporte coletivo são bastante solicitados assim 
como as travessias de pedestres nas suas proximidades. 
A demanda de vagas de estacionamento é superior ao numero de vagas ofertadas na área 
enquanto o Plano de Mobilidade deve trabalhar para ampliar as áreas de estacionamentos 
pagos e que revertam recursos para um fundo de mobilidade para o transportes público e não 
motorizado. 
 

5.1.2. Diretrizes  
 Nesta área, devido à grande concentração de comércio, serviços e equipamentos urbanos, e 

portanto de grande atratividade de viagens e fluxos motorizados e não motorizados, por meio 
do transporte público e individual, devem ser priorizados os meios coletivos e não 
motorizados, embora também sejam necessárias algumas medidas para o transporte 
individual.  
São diretrizes específicas da Área Ambiental 1: 

 Priorizar o transporte público coletivo sobre o transporte individual implantando 
prioridades ao transporte coletivo em substituição aos estacionamentos ; 

 Priorizar a ocupação das ruas para calçadas e ciclovias e ciclofaixas ocupando 
espaços de estacionamentos e vias de circulação do transporte individual; 

 Implementar ações e intervenções para reforçar a segurança viária reduzindo 
velocidades nas vias e implantando medidas de traffic calming; 
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 Melhorar as condições de acessibilidade das calçadas e passeios, adequando-os as 
necessidades das pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida; 

 Priorizar os pedestres sobre os demais agentes; 
 Incentivar a realização de deslocamentos a pé;  
 Ampliar, os espaços destinados a calçadas e passeios públicos, com sinalização 

adequada e mobiliário necessário; 
 Estudar locais para implantação de calçadões e de espaços (vias) de tráfego 

compartilhado; 
 Implantar infraestrutura cicloviária (ciclovias, ciclofaixas, ciclorotas, paraciclos e 

demais estruturas e equipamentos necessários), usando áreas de estacionamentos 
nas vias pelos automóveis, de modo a incentivar a utilização do modal para 
deslocamentos de curta e média distância; 

 Estabelecer diretrizes para implantação de paraciclos para empreendimentos 
comerciais, inclusive com previsão da implantação do equipamento como medida 
mitigadora (contrapartida do empreendedor) de impactos e condição de aprovação e 
emissão de alvarás; 

 Desenvolver legislação para construção de áreas de estacionamento em terrenos 
públicos e privados de modo a taxar seu uso para criar um Fundo municipal de 
mobilidade não motorizada e dos transportes públicos e assim promover e equacionar 
a demanda de vagas de estacionamento nas áreas com grande concentração de 
comércio, serviços e equipamentos urbanos, através da realização de parcerias 
público-privadas; 

 Restringir a implantação de vagas de estacionamento em vias e locais onde sua 
existência seja um empecilho aos fluxos e modais público-coletivos e não motorizado; 

 Delimitar áreas (vias/quarteirões) de Estacionamento Rotativo; 
 Regulamentar o tráfego de cargas e caminhões na Área Central de forma a 

compatibilizá-lo com os demais fluxos e modais e com as necessidades da população 
e dos estabelecimentos. 
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5.1.3. Propostas 
 

 Implantar vias de pedestres com restrição parcial de circulação de veículos e proibição 
de estacionamento;  

 Implantar tratamentos de traffic calming nas quadras caracterizadas como vias locais; 
 Implantar faixas exclusivas nas vias mais utilizadas pelos coletivos; 
 Implantar tratamentos nos pontos de embarque e desembarque qualificando-os com 

alargamento de calçada, assentos, proteção, informações do sistema de transporte 
disponível, travessias sinalizadas de acesso, redistribuição das linhas nos pontos e 
demais melhorias que aumentem o conforto e segurança do usuário e otimizem os 
tempos das operações de  embarque e desembarque;  

 Implantar melhorias na sinalização ordenando a circulação e restringindo 
estacionamento de veículos das vias arteriais e coletoras da área e na Avenida Eixo 
Urbano Central; 

 Implantar melhorias voltadas para os pedestres nos  semáforos existentes tais como 
rebaixos, focos de pedestres e tempos apropriados para a realização das travessias; 

 Implantar novos semáforos para aumentar a segurança e fluidez tanto para veículos 
como para os pedestres, fiscalizando , iluminando e sinalizando o respeito as faixas 
de pedestres; 

 Implantar estacionamento rotativo; 
 Implantar sentido único na Rua Francisco Drumond. 

Os mapas a seguir que também estão apresentados no Anexo 1 em formato maior, 
apresentam os tratamentos propostos para a área ambiental 1. 
  



  

 

 PRAÇA ABRANTES - CENTRO ADMINISTRATIVO- RODOVIÁRIA
ÁREA  AMBIENTAL 1 - TRATAMENTOS PROPOSTOS

RUA   DO  ALECRIM     

RUA RIO MADEIRA

R.  N. ESP ERANÇ A   

RUA N. S. DE FÁTIMA

TRV.   DA  RODOVIÁRIA 

RUA GOIÁS  

R. DEL. C LA YTON L . C HAVES

RUA  PD  PAULO   M.  TONUCCI 

R. BOA ESPERANÇA    

AVENIDA   GETULIO          VARGAS

R.   S
ANTA       

       
BERNADETE       

       

AV.   EIXO   URBANO   CENTRAL 

RUA      FRANCISCO    DRUMOND   

RUA   CASTRO   ALVES    

RUA       TUPINAMBÁ    

RUA   D
O   M

IGRANTE

RUA  DOIS  DE  MAIO

TV.  
DOIS  DE  MAIO

RUA CRISTÓVÃO COLOMBO

RUA   DA  ALEGRIA  
RUA    G

OIÁS      
      

      
      

      
     

RUA  DOIS  DE  J UL HO

RUA 8 D
E DEZEMBRO 

RUA   CANUDOS       

AVENIDA   28 DE SETEMBRO

RUA   D
E   

CONT.  D
O

AV. COMERCIAL

RUA   DA   BANDEIRA  

AVENIDA  MANOEL MERCÊS

RUA       
  ADELINA   DE   SÁ 

RUA  DE CONT. DO CENTRO ADM.

AVENIDA   JORGE   AMADO

RUA SÃO 

RUA  TEN. FERNANDO  TUY

AVENIDA  DOS TUP INAMBÁS

RUA   DUQUE   DE   CAXIAS

RUA   COSTA   PINTO  

R.  ADELINA       
 DE   SÁ 

RUA   FRANCISCO  DRUMOND   
RUA  DOIS  DE  MAIO

RUA  DE  CONT. DO CENTRO ADM.

AV
EN

IDA
   S

UL

RUA  DA  NATIVIDADE

AV
.   E

IXO
   U

RB
AN

O  
 CE

NT
RA

L 

PRAÇA 
DESEMBARGADOR

MONTENEGRO

  CENTRO   C
ULTU

RAL 

RUA PARQUE CENTRAL

RUA CENTRO COMERCIAL

RUA  D A PA LHA

RUA JOÃO DÉRRICOCA
MI N

HO
 DA

 L I G
A 

RU
A   

 JO
SÉ

 N U
NE

S D
E M

AT
OS

RUA DA CICLOVIA

RUA DA CICLOVIA

VIAS COM TRATAMENTOS DE TRAFFIC CALMING 

VIAS COM TRATAMENTOS DE PRIORIDADE AO TRANSPORTE COLETIVO

IMPLANTAÇÃO DE SENTIDO ÚNICO / INVERSÃO SENTIDO ATUAL

INTERSEÇÕES ELEVADAS (PLATÔ)

SEMÁFORO EXISTENTE - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS VOLTADAS AOS PEDESTRES

SEMÁFORO PROPOSTO

VIAS DE PEDESTRES - RESTRIÇÃO PARCIAL DE VEICULOS

LINHA FERREA

RUA         PARQUE CENTRAL

PEDRO 

AV. COMERCIAL CORREÇÕES GEOMÉTRICAS

CALÇADÃO - RESTRIÇÃO TOTAL DE VEÍCULOS



  

 

 PRAÇA ABRANTES - CENTRO ADMINISTRATIVO- RODOVIÁRIA
ÁREA  AMBIENTAL 1 - HIERARQUIZAÇÃO VIÁRIA
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5.1.4. Alternativas de Circulação 
 Com o objetivo de ampliar as condições de fluidez e segurança de toda a área ambiental 1 

facilitando a circulação do transporte coletivo, algumas alternativas de circulação deverão ser 
aprofundadas e avaliados os custos de implantação e impactos gerais na área de influencia. 
Entorno da Rodoviária: 

 Implantação de sentido único na Rua Delegado Clayton Leão Chaves entre a Rua 
Goiás e a Avenida Comercial; 

 Inversão do sentido único da Travessa Comercial.   
 Rearranjo geométrico da interseção da Rua Delegado Clayton Leão Chaves com 

Avenida Comercial com aumento das áreas de calçadas e melhoria nas condições de 
circulação de pedestres e do transporte coletivo. 

 
O objetivo dessa intervenção é proporcionar melhores condições de circulação para o sistema 
de transporte coletivo e para o trafego em geral. 
Atualmente a interseção da Avenida Comercial com a Rua Delegado Clayton Leão Chaves 
opera com um semáforo de três estágios veiculares.  
São oferecidas travessias de pedestres com focos e tempos específicos em todas as 
travessias exceto na Rua Delegado Clayton Leão Chaves após a interseção. 
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Os acessos da Avenida Comercial e da Rua Padre Paulo M. Tonucci apresentam boa 
capacidade viária operando com duas faixas de trafego.  
Entretanto o acesso da Rua Delegado Clayton Leão Chaves opera com apenas uma faixa de 
trafego e atendendo também ao fluxo de ônibus proveniente da parada existente em frente à 
Rodoviária o que compromete o seu rendimento.  
No horário do pico da manhã o fluxo de veículos verificado na interseção foi de1038 veículos 
na Avenida Comercial,  805 veículos na Rua Delegado Clayton Leão Chaves e 418 veículos 
na Rua Padre Paulo M. Tonucci, demanda esta que para uma interseção operando com três 
estágios e grande movimentação de pedestres resulta numa situação próxima da saturação 
e que já apresenta problemas de fluidez.   
Com a implantação do sentido único na Rua Delegado Clayton Leão Chaves será possível 
aproximadamente triplicar a capacidade atual de escoamento desse acesso através de 
rearranjo geométrico na interseção disponibilizando duas faixas de trafego para o trafego geral 
e uma faixa para o atendimento exclusivo dos ônibus.  
O semáforo proposto na Rua Goiás facilitará a circulação dos ônibus enquanto o semáforo 
proposto na Avenida Comercial ordenará os movimentos permitidos na interseção além de 
permitir travessias seguras para os pedestres. 
Rua Duque de Caxias x Avenida Eixo Urbano Central: 

 Abertura de cruzamento na Rua Duque de Caxias com a Avenida Eixo Urbano Central. 
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Apesar da proposta implicar em mais uma abertura de passagem em nível da linha férrea, 
quando a perspectiva atual é de fechamento de algumas existentes, mas como alternativa de 
médio e longo prazo é importante ser considerada tendo em vista a não definição do uso final 
que será dado para a Avenida Eixo Urbano e levando em consideração os benefícios que a 
alternativa proporcionará. 
A abertura proposta favorecerá a recirculação do hipercentro da cidade eliminando e 
reduzindo caminhamentos mais longos que acabam sobrecarregando mais trechos do 
sistema viário central. 
Poderá também ser utilizado pelo sistema de transporte coletivo otimizando o itinerário do 
laço da área central e para o trafego de maneira geral viabilizando um anel de contorno do 
hipercentro da cidade favorecendo a microacessibilidade da região.  
 
Avenidas 28 de Setembro, Manoel Mercês e Dos Tupinambás (Radias A, B e C) entre a 
Praça Abrantes e a Avenida Rio Camaçari: 

 Implantação de sentido único na Avenida 28 de Setembro, no sentido Bairro – Centro 
entre a Praça Abrantes e a Avenida Rio Camaçari; 

 Implantação de sentido único na Avenida Manoel Mercês, no sentido Centro – Bairro 
entre a Praça Abrantes e a Avenida Rio Camaçari; 

 Implantação de sentido único na Avenida dos Tupinambás, no sentido Bairro Centro 
entre a Praça Abrantes e a Avenida Rio Camaçari; 

 Implantação de sentido único nas três pontes sobre o Rio Camaçari dando 
continuidade ao sentido único implantado nas vias. 
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Essa alternativa de circulação proposta onde os trechos iniciais das três vias partindo da Praça 
Abrantes passam a operar em sentido único tem como objetivo principal proporcionar maior 
segurança para os pedestres criando uma nova lógica de ordenação e circulação dos fluxos 
de veículos  na região. 
Se considerássemos apenas os volumes de trafego verificados e as capacidades viárias 
ofertadas nas vias, talvez essa alternativa não se justificasse. 
Entretanto em termos de segurança viária, pela simplificação das interseções envolvidas e 
pela possibilidade de implantação de prioridades ao transporte coletivo, pedestres e ao modo 
cicloviário torna-se viável.  
Das três vias a única que apresenta volumes significativos na hora de pico é a Avenida 28 de 
Setembro com 372 veículos no sentido centro-bairro e 271 veículos no sentido bairro-centro.   
Na Avenida Manoel Mercês são 101 veículos no sentido centro-bairro e 127 veículos no 
sentido bairro-centro e na Avenida dos Tupinambás são apenas 88 veículos no sentido centro-
bairro e 96 veículos no sentido bairro-centro, volumes estes compatíveis com a capacidade 
viária de uma faixa de trafego por sentido existentes nas vias. 
Entretanto ao considerarmos a movimentação principalmente nas Avenidas 28 de Setembro 
e Manoel Mercês geradas em virtude da grande concentração de comercio e serviços 
presentes nas vias  verificamos a grande insegurança para os pedestres realizarem as 
travessias, retenções constantes no trafego ocasionadas por manobras e estacionamento de 
veículos e interseções complexas com vários movimentos permitidos.   
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Num primeiro momento o que se percebe com a operação em sentido único é o aumento de 
alguns caminhamentos dos fluxos veiculares se comparados com a operação em sentido 
duplo. 
Entretanto as travessias nos trechos operando em sentido único se tornam extremamente 
mais seguras e as interseções menos complexas com menor numero de pontos de conflitos. 
Além disso se torna viável fazer uma nova distribuição da caixa viária com aumento das áreas 
de calçadas e possibilidades de atendimento ao modal cicloviario e ao transporte coletivo. 
 
Rua Centro Comercial: 

 Desenvolver estudos para o aproveitamento da área existente em frente ao centro 
comercial, hoje utilizado pelos ônibus TIR e como  estacionamento de veículos. 

 Implantar sentido único de circulação na Rua Centro Comercial. 
É importante que se decida como será utilizada a área em frente ao centro comercial para 
que sejam estudadas alternativas de circulação para a Rua Centro Comercial. 
Atualmente circulam pela Rua Centro Comercial no horário do pico da manhã 136 veículos 
em direção a Avenida Eixo Urbano Central e no sentido inverso 365 veículos.  
Dentre os fatores presentes que justificam a operação em sentido único podemos citar: 

 Grande movimentação de pedestres; 
 Ponto critico na interseção da Rua do Centro Comercial com Rua Adelina de Sá e Rua 

do Telegrafo; 
 Facilitar a circulação dos ônibus; 
 Ordenação do estacionamento e melhoria das calçadas. 

 
Rua da Bandeira / Rua José Nunes de Matos 
Proposta de circulação apresentada pelo Relatório Astec 05/2016 de 21 de Julho de 2016. 
As inversões do sentido direcional das Ruas da Bandeira e José Nunes de Matos criam 
binários com benefícios para a região que merecem ser viabilizados. 
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Atualmente as duas vias operam respectivamente como apoio a Rua Duque de Caxias e a 
Av. Eixo Urbano Central e operam como alternativas de saída da área central.  
Entretanto suas inversões melhorarão a micro acessibilidade da área e reduzirão o volume 
atual de trafego que circulam pelas duas vias trazendo benefícios para a região. 
Como rebatimento, a inversão da Rua do Alecrim tem como maior beneficio, o deslocamento 
do seu fluxo em direção a Av. Comercial para a Rua das Almas acessando a Av. Comercial 
em melhores condições. 
Duas questões merecem cuidados especiais uma relativa ao tratamento necessário da 
interseção de Rua das Almas com a Praça dos 46 e outra relativa ao acesso à Rua Dois de 
Maio para os fluxos dos dois sentidos da Avenida Eixo Urbano Central que deverão continuar 
sendo executado via Rua do Alecrim e Rua do Migrante.  
A abertura da interseção na Rua Duque de Caxias com Avenida eixo Urbano Central proposto 
acima dividiria o fluxo de conversão à esquerda que estaria sendo feito na Rua do Alecrim 
proporcionando melhores condições de fluidez.   
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5.2. Área Ambiental 2 -  Avenida Concêntrica – Avenida Rio Camaçari 
 

5.2.1. Caracterização 
 A área ambiental 2, compreende a faixa entre a Avenida Concêntrica e a Avenida Rio 

Camaçari. 
Destacam-se na área a Cidade do Saber, o Horto Florestal e a Escola Denise Tavares. 
Apresenta como característica principal o contraste entre o uso e ocupação 
predominantemente comercial e de serviços das vias arteriais que cortam a área e as demais 
vias com uso exclusivo residencial. 
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5.2.2. Diretrizes 
 São diretrizes especificas para as vias arteriais da Área Ambiental 2:   Priorizar o transporte público coletivo sobre o transporte individual implantando faixas 

exclusivas quando; 
 Analisar a possibilidade de implantação de trechos exclusivos ou faixas preferenciais; 
 Implementar ações e intervenções para reforçar a segurança viária com redução das 

velocidades nas vias e implantando traffic calming ; 
 Desenvolver estudos para dotar as vias arteriais de travessias seguras, bem 

sinalizadas e fiscalizadas para os pedestres ao longo de toda a sua extensão e 
principalmente próximo aos pontos de embarque e desembarque de transportes 
coletivos; 

 Melhorar as condições de acessibilidade das calçadas e passeios, adequando-os as 
necessidades das pessoas com mobilidade reduzida; 

 Requalificar os pontos de embarque e desembarque do transporte coletivo de forma a 
melhorar o conforto e a reduzir os tempos de operação. 

São diretrizes especificas para as vias coletoras e locais da Área Ambiental 2: 

 Implementar ações e intervenções para reforçar a segurança viária com :  com a  
implantação de Zonas “30”, “40” (km/h) nas vias locais de forma a promover uma 
melhor convivência entre moradores, ciclistas, carros, ônibus (etc.)e Implantar 
medidas de “traffic calming” nas vias e locais onde for detectada necessidade e a 
ocorrência de acidentes (perto de parques, praças, creches, escolas, vias locais de 
maior circulação etc.); 

 Melhorar as condições de acessibilidade das calçadas e passeios, adequando-os as 
necessidades das pessoas com mobilidade reduzida; 

 Priorizar a circulação de pedestres sobre os demais modais; 
 Analisar a possibilidade de implantar infraestrutura cicloviária (ciclovias, ciclofaixas, 

ciclorotas, paraciclos e demais estruturas e equipamentos necessários) de modo a 
incentivar a utilização do modal para deslocamentos urbanos. 

5.2.3. Propostas 
  Implantar o projeto existente da Avenida Rio Camaçari; 

 Implantar tratamentos de traffic calming nas quadras caracterizadas como vias locais 
e de alto uso pelos pedestres; 
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 Implantar tratamentos nos pontos de embarque e desembarque qualificando-os de 
forma  a aumentar o conforto dos usuários e otimizar os tempos das operações de  
embarque e desembarque; 

 Implantar melhorias na sinalização ordenando a circulação e o estacionamento de 
veículos das vias arteriais e coletoras da área; 

 Implantar travessias seguras para os pedestres nas vias arteriais e coletoras, nos 
locais de maior demanda, próximo à escolas, praças, núcleos comerciais e nas 
proximidades dos pontos de embarque e desembarque; 

 Implantar trecho da Avenida Eixo Urbano Central até a  Avenida Concêntrica 
proporcionando articulação entre os principais corredores: Avenida Concêntrica, 
Avenida Rio Camaçari e Avenida Eixo Urbano Central.  

O mapa a seguir que também está apresentado no Anexo 1 em formato maior, apresenta a 
hierarquização viária e os tratamentos propostos para a área ambiental 2. 
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5.2.4. Alternativas de Circulação 
 Avenida Concêntrica: 

 Sentido único na Avenida Concêntrica. 
Para a viabilização do sentido único na Avenida Concêntrica é necessário que a Avenida Rio 
Camaçari esteja implantada e em operação entre a Avenida Eixo Urbano Central e a Praça 
dos 46. 

  

RIO  C AMAÇARI

R IO C AMAÇ ARI

RIO CAMAÇARI

RI O
 C AMAÇ

AR I

RIO  C AMAÇARI

R IO C AMAÇ ARI

RIO CAMAÇARI

RI O
 C AMAÇ

AR I

A C E S S O

PONTE 

RIO CAM AÇARI

RIO CAMAÇARI

RIO CAMAÇARI

RIO CAMAÇARI

RIO CAMAÇARI

 
Atualmente a Avenida Concêntrica opera em sentido duplo com uma faixa de trafego por 
sentido e sem regulamentações de estacionamento proibido. 
Apresenta seção transversal limitada e sem condições físicas de oferecer estacionamento ao 
longo de toda a sua extensão. 
Sua ocupação é predominantemente comercial e de serviços caracterizando-se pela grande 
diversificação de estabelecimentos. Esse tipo de ocupação segue com perspectiva de 
crescimento em virtude da importância da via no sistema viário da cidade.  
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Apresenta calçadas com seções variáveis e em muitos trechos a faixa livre destinada a 
circulação é inferior ao mínimo recomendado. 
Nos trechos onde as larguras são mais generosas é verificado com frequência o 
estacionamento irregular de veículos sobre as calçadas, em virtude da grande demanda por 
áreas de estacionamento ao longo da avenida.    
Os volumes de trafego na Avenida Concêntrica são significativos se considerarmos que ela 
opera com apenas uma faixa de trafego por sentido inclusive nas aproximações das principais 
interseções.  
No sentido leste-oeste no horário do pico da manhã são 343 veículos na altura da Avenida 28 
de Setembro,  265 veículos na proximidade da Avenida Manoel Mercês e 378 veículos na 
proximidade da Avenida dos Tupinambás. 
No sentido inverso, ou seja, oeste-leste, são 431 veículos na proximidade da Avenida 28 de 
Setembro, 193 veículos na proximidade da Avenida Manoel Mercês e 230 veículos na 
proximidade da Avenida dos Tupinambás.  
As interseções com a Avenida 28 de Setembro e Manoel Mercês, operam com semáforo  de 
quatro estágios veiculares e um estagio para pedestres e a interseção com a Avenida dos 
Tupinambás é controlada por mini rotatória de tachão.   
Semáforos de cinco estágios não são recomendados pois apresentam elevados tempos de 
espera e baixo rendimento principalmente quando seus acesos possuem apenas uma faixa 
de trafego.  
A alternativa da Avenida Concêntrica operar em sentido único, formando um binário com uma 
das pistas da Avenida Rio Camaçari é uma proposta no sentido de solucionar a maior parte 
dos problemas atuais da avenida. 
Dentre os problemas verificados que justificam a operação da Avenida Concêntrica em 
sentido único podemos citar: 

 Seção transversal limitada; 
 Calçadas estreitas; 
 Uso predominante comercial e de serviços; 
 Demanda por estacionamento; 
 Estacionamento sobre a calçada; 
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 Semáforos de cinco estágios; 
 Mini rotatória com capacidade de escoamento limitada e sem facilidades para a 

travessia dos pedestres; 
 Possibilidade de implantação de infraestrutura cicloviária. 

 

5.3. Áreas  Ambientais 3 a 16 (Sede) e Parafuso 
 

5.3.1. Caracterização 
 As áreas ambientais de 3 a 16 (Sede) e Parafuso, caracterizam-se por terem um uso 

predominante residencial. Os estabelecimentos comerciais e de serviços de maior destaque 
estão concentrados quase que exclusivamente nas vias arteriais, com alguma ocorrência de 
estabelecimentos isolados nas vias coletoras. 
 

5.3.2. Diretrizes 
 São diretrizes especificas para as vias arteriais das Áreas Ambientais 3 a 16 e Parafuso: 

 Priorizar o transporte público coletivo,  sobre o transporte individual implantando faixas 
exclusivas ou trechos de circulação exclusiva; 

 Implementar ações e intervenções para reforçar a segurança viária; 
 Desenvolver estudos para dotar as vias arteriais de travessias seguras implantando e 

fiscalizando faixas de pedestres ao longo de toda a sua extensão e principalmente 
próximo aos pontos de embarque e desembarque de transporte coletivo; 

 Melhorar as condições de acessibilidade das calçadas e passeios, adequando-os as 
necessidades das pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida; 

 Requalificar os pontos de embarque e desembarque do transporte coletivo de forma a 
melhorar o conforto e a reduzir os tempos de operação. 

São diretrizes especificas para as vias locais e coletoras das Áreas Ambientais 3 a 16 e 
Parafuso: 

 Implementar ações e intervenções para reforçar a segurança viária com a  implantação 
de Zonas “30”, “40” (km/h) nas vias locais de forma a promover uma melhor 
convivência entre moradores, ciclistas, carros, ônibus etc. 
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 Implantar medidas de “traffic calming” nas vias e locais onde for detectada 
necessidade e a ocorrência de acidentes (perto de parques, praças, creches, escolas, 
vias locais de maior circulação de pedestres; 

 Melhorar as condições de acessibilidade das calçadas e passeios, adequando-os as 
necessidades das pessoas com mobilidade reduzida; 

 Priorizar a circulação de pedestres sobre os demais modais 
 Implementar ações e intervenções para reforçar a segurança viária; 
 Melhorar as condições de acessibilidade das calçadas e passeios, adequando-os as 

necessidades das pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida; 
 Implantar infraestrutura cicloviária (ciclovias, ciclofaixas, ciclorotas, paraciclos e 

demais estruturas e equipamentos necessários) de modo a incentivar a utilização do 
modal para deslocamentos urbanos. 

 
5.3.3. Propostas 

  Implantar tratamentos de traffic calming nas quadras caracterizadas como vias locais 
e de grande uso de pedestres; 

 Implantar tratamentos nos pontos de embarque e desembarque qualificando-os de 
forma  a aumentar o conforto dos usuários e otimizar os tempos das operações de  
embarque e desembarque; 

 Implantar melhorias na sinalização ordenando a circulação e o estacionamento de 
veículos das vias arteriais e coletoras das áreas; 

 Implantar travessias seguras para os pedestres nas vias arteriais e coletoras, nos 
locais de maior demanda, próximo à escolas, praças, núcleos comerciais e nas 
proximidades dos pontos de embarque e desembarque. 

 
5.3.4. Propostas Especificas 

 
Área Ambiental 7:  
  Implantar melhorias na ligação da Rua da Prainha com a Avenida Oeste; 

 Implantar trecho da Avenida Rio Camaçari; 
 Implantar melhorias na Rua Abaré viabilizando alça de ligação da Avenida Sul com a 

Avenida Rio Camaçari e Avenida Concêntrica.  
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Área Ambiental 8:   

 Implantar Projeto de melhorias e pavimentação da Via interna de acesso a Parafuso; 
 Implantar ligação dessa via interna de Parafuso com o prolongamento da Avenida Eixo 

Urbano Central; 
 Implantar prolongamento da Avenida Eixo Urbano Central até a altura da Kimberly 

Clark. 
 

Área Ambiental 9:   

 Implantar trecho da Avenida Eixo Urbano Central. 
 

Área Ambiental 10:  

 Implantar ligação do Eixo 1 do Reserva dos Camassarys com o trevo existente da Via 
Parafuso com Via Cascalheira; 

 Implantar pistas marginais na BA - 535 (Via Parafuso). 
 

Área Ambiental 11: 

 Implantar articulação da Rua Bahia com a ligação do polo logístico a BA - 535 (Via 
Parafuso); 

 Implantar pistas marginais na BA - 535 (Via Parafuso). 
 

Área Ambiental 12: 

 Implantar ligação da área ambiental 12 com a BA - 531(Via Cascalheira). 
 

Área Ambiental 14: 

 Implantar ligação da Área Ambiental 14 com a Área Ambiental 12 
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Área Ambiental 15:  

 Implantar alternativa de circulação na região no entorno do estádio e próxima ao 
Condomínio Residencial Atlântico Life: (Proposta de circulação apresentada pelo 
Relatório Astec 05/2016 de 21 de Julho de 2016) 
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 Implantar ligação da Avenida Industrial Urbana e do Eixo 1 do Reserva dos 
Camassarys com o trevo da Via Parafuso x Via Cascalheira; 

 Implantar alças no trevo da Via Parafuso x Via Cascalheira de maneira a permitir a 
realização de todos os movimentos possíveis; 

 Implantar ligação da Avenida Industrial Urbana com a BA-535 (Via Parafuso), 
conectando na Via Parafuso mais à frente do trevo; 

 Implantar ligação da Avenida Industrial com a Avenida Sul; 
 Implantar ligação entre a Avenida Eixo Urbano Central e a  BA-535 (Via Parafuso), 

passando pelo Bairro Verdes Horizontes. 
 

5.4. Área Ambiental 17 – Polo Plástico e Logístico 
 

5.4.1. Caracterização 
 

A área ambiental do polo plástico e logístico caracteriza-se pelo uso industrial com a 
ocorrência de grandes empreendimentos e forte movimentação de veículos de grande porte. 
Figura 85: Articulação atual do Polo Logístico com a Av. Jorge Amado 

 
5.4.2. Diretrizes 

  Implementar ações e intervenções para reforçar a segurança viária; 
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 Melhorar as condições de acessibilidade das calçadas e passeios, adequando-os as 
necessidades das pessoas com mobilidade reduzida; 

 Criar condições para que o trafego pesado com origem ou destino na área circule com 
o mínimo de interferências com o trafego urbano de Camaçari; 

 Implementar medidas para priorizar o fluxo de cargas nas vias mais solicitadas; 
 Restringir o estacionamento de veículos ao longo das vias com o objetivo de facilitar a 

circulação e manobras dos veículos de carga; 
 Estimular a criação de áreas de estacionamento internas aos empreendimentos;  
 Proporcionar atendimento pela rede de transporte coletivo. 

 
 

5.4.3. Propostas 
  Criar condições seguras de articulação do polo logístico com o trevo da Avenida Jorge 

Amado com a Via Parafuso; 
 Criar condições seguras de articulação do polo plástico com o trevo da Avenida Jorge 

Amado com a Via Parafuso; 
 Criar ligação do polo plástico com a Via Parafuso; 
 Criar ligação do polo logístico com a Via Parafuso; 
 Implantar sinalização adequada ao transporte de cargas nas vias internas das áreas. 

 
Os mapas no Anexo 1 apresentam a hierarquização viária e os tratamentos propostos 
para cada uma das áreas ambientais. 
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6. Tratamento das Áreas Ambientais - Orla 
 A região da orla do município de Camaçari foi dividido em seis áreas ambientais:  

1 - Abrantes,  
2 - Jauá,  
3 - Arembepe, 
4 - Barra do Jacuípe,  
5 - Guarajuba, 
 6 - Barra do Pojuca.   
Apresentam características gerais distintas da sede com ruas estreitas e grande 
movimentação nos finais de semana. 
Caracteriza-se pela existência de um grande numero de condomínios com variedade no 
tamanhos e padrão das construções. 
O sistema viário existente necessita da criação de novas articulações e melhorias viárias no 
sentido de ampliar sua eficiência e segurança. 
O controle das demandas veiculares e estacionamentos são fundamentais para a operação e 
desempenho satisfatórios do sistema viário. 
O sistema de transporte coletivo necessita ter sua cobertura e atendimento ampliados e 
adequados a futuras necessidades.   

6.1. Diretrizes 
  Priorizar os deslocamentos não motorizados sobre o transporte individual; 

 Implementar ações e intervenções para reforçar a segurança viária; 
 Melhorar as condições de acessibilidade das calçadas e passeios, adequando-os as 

necessidades das pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida; 
 Priorizar os pedestres sobre os demais modais; 
 Incentivar a realização de deslocamentos a pé;  
 Ampliar, na medida do possível, os espaços destinados a calçadas e passeios 

públicos, com sinalização adequada e mobiliário necessário; 
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 Analisar a possibilidade de implantação de calçadões e de espaços (vias) de tráfego 
compartilhado; 

 Restringir estacionamento em vias e locais onde seja um empecilho aos fluxos e 
modais público-coletivos e não motorizado; 

 Desenvolver estudos para dotar as vias de transito rápido e arteriais de travessias 
seguras para os pedestres ao longo de toda a sua extensão e principalmente próximo 
aos pontos de embarque e desembarque; 

 Requalificar os pontos de embarque e desembarque do transporte coletivo de forma a 
melhorar o conforto e a reduzir os tempos de operação; 

 Analisar a possibilidade de implantação de Zonas “30”, “40” (km/h) nas vias locais de 
forma a promover uma melhor convivência entre moradores, ciclistas, carros, ônibus 
(etc.) e maior segurança viária; 

 Implantar medidas de “traffic calming” nas vias e locais onde for detectada 
necessidade e a ocorrência de acidentes (perto de parques, praças, creches, escolas, 
vias locais de maior circulação etc.); 

 Implantar infraestrutura cicloviária (ciclovias, ciclofaixas, ciclorotas, paraciclos e 
demais estruturas e equipamentos necessários) de modo a incentivar a utilização do 
modal para deslocamentos de curta e média distância. 

 

6.2. Propostas 
  Implantar ciclovia ao longo da orla; 

 BA - 099 (Estrada do Coco) Ver item 7.8; 
 Implantar  melhorias nos pontos de embarque e desembarque do transporte coletivo; 
 Criar normas e critérios para a articulação dos condomínios com o sistema viário 

principal através de interseções sinalizadas e pistas marginais quando for o caso e 
áreas internas de estacionamento; 

 Dotar a região da orla de atendimento local pelo sistema de transporte coletivo 
inclusive com cobertura dos condomínios existentes e futuros; (conforme previsto na 
nova rede de transporte); 

 Implantar melhorias na Rua Sucupió no Distrito de Abrantes; 
 Implantar binário na Av. Tiradentes; 
 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; 
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 Implantar passagens ecológicas - ecodutos - no corredor ecológico da orla;  
 Implantar ligação da Rua Três Lagoas à Praia de Jauá e via de contorno da lagoa com 

ênfase na qualificação ambiental e paisagística; 
 Implantar duas ligações entre a Via Parque das Dunas de Abrantes e a Rua Direta de 

Jauá. Uma utilizando a Rua São Francisco e a outra utilizando a Rua Belgrado; 
 Implantar melhorias na via que liga a BA–099 (Estrada do Coco), com a BA–531 (Via 

Abrantes/Cascalheira) – Rota de fuga do pedágio; 
 Implantar ponte permitindo a ligação de Areias a BA-531 (Via Abrantes/Cascalheira), 

proporcionando também atendimento a área rural de Piranhas;   
 Implantar ligações da BA–529 (Rua Jacaré) à BA–099 (Estrada do Coco);   
 Implantar ligação da região da Ilha do Meio em Itacimirim com a BA–099 (Estrada do 

Coco); 
 Implantar melhorias na sinalização ordenando e regulamentando o estacionamento de 

veículos nas vias arteriais e coletoras; 
 Implantar travessias acessíveis para os pedestres nos locais de maior movimentação, 

próximo à escolas, praças e núcleos comerciais; 
 Tratar o entorno das escolas e locais com concentração de comercio e maior 

movimentação de veículos e pedestres; 
 Criar áreas de estacionamento para estocagem da demanda principalmente nos finais 

de semana;  
 Estabelecer planos operacionais para os finais de semana prevendo fechamento de 

ruas, mudança de circulação, áreas de estacionamento e maior segurança para os 
pedestres.  
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7. Corredores Estruturais 
7.1. Avenida Jorge Amado 

7.1.1. Caracterização 
 
A Avenida Jorge Amado caracteriza-se como a principal via de acesso à sede do município 
de Camaçari. 
Concentra todo o trafego das Vias Parafuso, Cascalheira e Atlântica, sendo a via que 
apresenta a maior movimentação de veículos do município. 
Apresenta ao longo de sua extensão empreendimentos de grande porte, estabelecimentos 
comerciais e de serviços além de polos geradores de trafego como a Faculdade 
Metropolitana, o Hospital Geral, o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia, o Polo 
Plástico, o Polo Logístico, etc. 
Destaca-se também como sendo a via com maior incidência de acidentes com  vitimas, 
indicando a necessidade de intervenção no sentido de minimizar os seus altos índices de 
periculosidade. 
Os pedestres que circulam pela avenida enfrentam situações perigosas nas travessias e em 
diversas situações onde não existe nenhum tipo de tratamento voltado para a sua segurança. 
Figura 86: Situação de pedestres na Avenida Jorge Amado 
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Figura 87: Travessias Av. Jorge Amado 

 
 

Figura 88: Situação das calçadas - Av. Jorge Amado próximo ao Hospital Geral 

 
7.1.2. Diretrizes Propostas 

  Duplicação do Viaduto dos Trabalhadores; 
 Implantação das alças necessárias para a configuração de um trevo completo, 

permitindo a realização de todos os movimentos; 
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 Desenvolvimento e implantação de projeto de novo traçado geométrico para a avenida 
contemplando: calçadas, ciclovia, pontos de embarque e desembarque para o 
transporte coletivo, travessias sinalizadas para os pedestres, pista marginal com 
acesso aos estabelecimentos lindeiros,  bolsões de estacionamento nas pistas 
marginais e interseções semaforizadas  permitindo os movimentos de conversões para 
articulação das vias transversais e para acesso aos pontos de interesse localizados 
ao longo da avenida. 

Existe na Prefeitura de Camaçari um projeto de reformulação urbanística proposto para a 
Avenida Jorge Amado. 
Nesse projeto é criado uma área urbanizada na parte central da avenida com diversos usos, 
três faixas de trafego por sentido e pista marginal dos dois lados com ciclovia, estacionamento, 
baias para o transporte coletivo e calçadas. 
Essa área urbanizada posicionada na parte central da pista funcionará para o trafego de 
veículos como grandes rotores permitindo os movimentos de conversões a esquerda, através 
de alças com faixas de aceleração e desaceleração. 
Destacamos duas situações desfavoráveis  nesse projeto:  

 Dificuldade de acessibilidade à parte urbanizada central da pista tanto para pedestres 
como para veículos e; 

 Dificuldade de ingresso no fluxo da avenida para os veículos que realizam retorno, 
pois mesmo com a existência da faixa de aceleração projetada, o intenso fluxo de 
veículos na Avenida Jorge Amado criará dificuldades.    

Em termos conceituais uma outra alternativa a ser estudada é a transferência da área 
urbanizada da parte central da pista para as partes laterais. 
Nessa situação os movimentos de conversões a esquerda deverão ser executados através 
de alças e controle semafórico e as partes urbanizadas integradas às calçadas dos dois lados 
da avenida. 
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7.2. Avenida Eixo Urbano Central 
7.2.1. Caracterização 

 
A Avenida Eixo Urbano Central tem traçado acompanhando a linha férrea que corta a sede 
do município no sentido norte – sul. 
Apresenta pistas independentes operando em sentido único de cada lado da linha férrea 
apenas no trecho entre a Rua Delegado Clayton Leão Chaves e a Praça dos 46. 
As travessias veiculares existentes da linha férrea são realizadas com sinalização semafórica 
ou apenas com sinalização vertical. 
Para os pedestres não existe nenhum tipo de barreira limitando a sua circulação e as 
travessias são executadas aleatoriamente ao longo de toda a sua extensão.  
A faixa de domínio da linha vem sofrendo processo de ocupação irregular principalmente na 
região do Bairro Verdes Horizontes. 
Considerando-se a sua extensão, traçado e área de influência fica evidente a sua importância 
como via estruturante no sistema de mobilidade da cidade.   
 

7.2.2. Diretrizes Propostas 
  Implantação de avenida com pistas independentes dos dois lados da linha desde a 

Avenida Concêntrica ao norte até o final do Bairro Verdes Horizontes na altura da 
Kimberly Clark; 

 Implantação de ciclovia e calçadão ao longo da avenida. 
 

7.3. Avenida Rio Camaçari 
7.3.1. Caracterização 

 
A Avenida Rio Camaçari tem traçado acompanhando o leito do Rio Camaçari.  
O projeto existente da avenida compreende toda a extensão do rio na área urbanizada da 
sede, recuperando as margens, reassentando moradores e implantando infraestrutura viária. 
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Encontra-se em operação apenas no trecho entre a Rua do Telegrafo e a Avenida 28 de 
Setembro (Radial A), com pistas independentes dos dois lados do rio, calçadas, ciclovia e 
travessias elevadas. 
A importância do projeto do Rio Camaçari para o sistema de mobilidade da cidade tem que 
ser avaliado em conjunto com todas as interferências na área de influencia do projeto. 
A implantação do projeto completo com a implantação das duas pistas dotadas de ciclovia e 
calçadões, além da continuidade viária, situação carente na cidade, proporcionará também 
melhores condições de acessibilidade e implantação de binários em ambos os lados da 
avenida. 
Com a operação do trecho executado, foram detectadas deficiências relativas a seção e raios 
de giro nas pontes, posição das travessias de pedestres e continuidade da ciclovia que 
poderão ser facilmente corrigidas e incorporadas nos novos trechos a serem implantados. 
 

7.3.2. Diretrizes Propostas 
  Implantação completa do projeto existente com as devidas adequações que se 

mostraram necessárias após a operação do trecho implantado. 
 

7.4. Via Parafuso / BA - 535 
7.4.1. Caracterização 

 
A Via Parafuso constitui-se na principal ligação da sede do município  de Camaçari com a 
cidade de Salvador. 
Executa a ligação de duas importantes rodovias de Camaçari: a Via Atlântica/Cetrel e a Via 
Abrantes/Cascalheira. 
Apresenta instalado ao longo de sua extensão galpões e grandes empreendimentos 
comerciais e industriais. 
No trecho entre a Avenida Jorge Amado e a Via Cascalheira vem apresentando rápido 
processo de urbanização e ocupação com empreendimentos e polos geradores de trafego. 
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7.4.2. Diretrizes Propostas 
  Desenvolvimento e implantação de projeto de novo traçado geométrico para a via 

contemplando calçadas e pistas marginais principalmente no trecho entre a Avenida 
Jorge Amado e a Via Cascalheira; 

 Definir normas e critérios para a implantação de novos empreendimentos ao longo da 
via garantindo pista marginal de acesso e área interna de estacionamento e 
estocagem de veículos. 

 

7.5. Via Atlântica / Cetrel  - BA - 530 
7.5.1. Caracterização 

 
A Via Atlântica alem de fazer a ligação da sede de Camaçari com a parte norte da orla do 
município, constitui-se também numa importante via de acesso ao polo petroquímico e 
portanto atende a um elevado volume de trafego de veículos pesados.   
Apresenta seção transversal limitada com apenas uma faixa por sentido sem acostamento e 
pavimento não compatível com o volume que atende e portanto são frequentes a ocorrência 
de buracos tornando a via perigosa. 
 

7.5.2. Diretrizes Propostas 
  Duplicação da via com retificação do traçado e redimensionamento do pavimento 

compatível com o volume de trafego que atende; 
 Definir normas e critérios para a implantação de novos empreendimentos ao longo da 

via garantindo pista marginal de acesso e área interna de estacionamento e 
estocagem de veículos. 

 

7.6. Via Cascalheira / Abrantes - BA - 531 
7.6.1. Caracterização 

 
A Via Cascalheira constitui-se na ligação mais rápida entre a sede e a orla. 
Apresenta seção transversal limitada com apenas uma faixa por sentido e sem acostamento. 
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No trecho inicial partindo da sede apresenta ocupação de bairros residenciais e alguns 
galpões. 
Em toda a sua extensão são frequentes interseções com vias secundarias gerando 
movimentos de acesso e conversões sem nenhum tipo de tratamento. 
 

7.6.2. Diretrizes Propostas 
  Duplicação da via e redimensionamento do pavimento compatível ao volume de 

trafego que atende. 
 Tratamento das interseções com as vias secundarias mais solicitadas; 
 Desenvolvimento e implantação de projeto para o trecho inicial da via contemplando: 

calçadas, pontos de embarque e desembarque para o transporte coletivo, travessias 
sinalizadas para pedestres, pista marginal para acesso aos estabelecimentos lindeiros 
e tratamento de interseções  permitindo os movimentos de conversões e articulação 
dos dois lados da via; 

 Implantação de canteiro central e pistas marginais de acesso aos lotes lindeiros nas 
áreas urbanizadas; 

 Implantação de ciclovia; 
 Definir normas e critérios para a implantação de novos empreendimentos ao longo da 

via garantindo pista marginal de acesso e área interna de estacionamento e 
estocagem de veículos. 

 

7.7. Estrada do Coco / BA - 099 
7.7.1. Caracterização 

 
A Estrada do Coco tem traçado acompanhando o litoral do Estado da Bahia, fazendo a 
importante ligação de Salvador com todo o litoral norte do estado. 
Apresenta intenso volume de trafego ao longo das 24 horas do dia. 
Dentro do município de Camaçari opera como a principal artéria de interligação dos distritos 
da orla e de diversos condomínios residenciais.  
Atende portanto ao trafego de características rodoviárias e ao trafego urbano local. com 
grande movimentação de pedestres e de usuários do sistema de transporte coletivo. 
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As travessias de pedestres são realizadas por passarelas apenas nos locais com maior 
movimentação e  a articulação dos fluxos veiculares é feita por retornos na parte central da 
pista. 
 

7.7.2. Diretrizes Propostas 
 
  Implantar pistas marginais na BA - 099 (Estrada do Coco), criando condições de 

acessibilidade tanto pra áreas comerciais como para áreas residenciais e 
condomínios; 

 Implantar em locais estratégicos ligações entre os dois lados da BA - 099 (Estrada 
do Coco), que opere de forma independente do fluxo rodoviário. Essas ligações 
deverão ser executadas sob a rodovia em locais onde a topografia favoreça esse tipo 
de intervenção e podendo ser estudada para o atendimento de pedestres; 

 Dotar  a BA - 099 (Estrada do Coco), de travessias acessíveis que ofereçam 
segurança (passarelas ou semáforos), próximas aos pontos de embarque e 
desembarque e dos locais com maior movimentação de pedestres; 

 Criar normas que exijam que empreendimentos ao longo das marginais absorvam 
em áreas internas o estacionamento de veículos;  

 Implantar ciclovia ao longo da rodovia. 
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ANEXO 1 
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EQUIPE TÉCNICA 
Relatório 5 (Modelagem e Montagem das Alternativas)  

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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