
118

III. CONFIGURAÇÃO URBANA

III.3 MOBILIDADE URBANA

1. INTRODUÇÃO

Para a elaboração do diagnóstico da mobilidade do

município de Teófilo Otoni, foram realizadas as se-

guintes formas de levantamento de dados: pes-

quisa de percepção do usuário, cadastro da sinal-

ização de trânsito existente, levantamento das ca-

racterísticas do uso do solo ao longo das principais

vias, caracterização de aspectos significativos da

geometria viária, além de pesquisa sobre o trans-

porte coletivo, junto ao usuário.

Todas as avaliações realizadas levaram em conta,

dentre outros fatores, a rede de transporte coletivo e

seus pontos de parada, a circulação de ciclistas de

pedestres e a oferta dos diversos tipos de vagas de

estacionamento ao longo das vias. 

No aspecto mobilidade o Plano Diretor deve apre-

sentar um conjunto de diretrizes e ações de trans-

porte, trânsito e sistema viário, com o objetivo de: 

- Atender às necessidades de mobilidade da maio-

ria da população;

- Promover padrões sustentáveis de mobilidade;

- Qualificar a circulação das pessoas e do transporte

de bens e mercadorias;

- Promover o desenvolvimento coletivo, através de

definição de uma política de organização urbana,

numa ação conjunta entre o poder público e as enti-

dades econômicas e sociais de Teófilo Otoni;

- Requalificar o espaço viário.

Para tanto, adotou-se como premissas:

- O comprometimento com a mobilidade sustentável,

aqui compreendida como a adoção de modelo de cir-

culação que privilegie a circulação das pessoas, com

apropriação eqüitativa do espaço e do tempo na cir-

culação urbana. Priorizam-se os modos de transporte

coletivo e os modais não motorizados, tais como a pé

e por bicicleta, com conforto e segurança; 

- A compatibilização e o respeito ao meio ambiente

natural e construído; 

- A promoção da requalificação do espaço viário co-

mo local de convivência harmônica entre seus usu-

ários e demais habitantes da cidade;

- A adoção de novos padrões de geometria das vias,

que estimulem atitudes e comportamentos adequa-

dos por parte dos usuários;

- A requalificação da paisagem, através de adoção

de padrões estéticos que valorizem os locais das in-

tervenções, sobretudo o patrimônio histórico, cultu-

ral, artístico, arquitetônico e natural da região.

Ao assumir essas premissas, o tema adquire um ca-

ráter inovador em relação aos estudos tradicionais,

geralmente direcionados à melhoria da fluidez do

tráfego de automóveis, muitas vezes em detrimento

da segurança e do conforto dos pedestres ou com a

adoção de soluções que podem comprometer pro-

fundamente a qualidade da paisagem urbana. 

2. MACROAACESSIBILIDADE

Distante 450 km de Belo Horizonte, o município Teó-

filo Otoni encontra-se situado no Nordeste do Esta-

do de Minas Gerais, no Vale do Mucuri. É conside-

rado um centro macro-regional, e encontra-se no

entroncamento das rodovias BR-116, que liga o nor-

deste brasileiro à região sul e sudeste do país, e a

BR-418, que faz a ligação da BR-116 com o sul da

Bahia, via Nanuque. 

A BR-116 é uma das principais rodovias do país, ten-

do inicio em Fortaleza e término na cidade de Ja-

guarão, no Rio Grande do Sul, com aproximada-

mente 4385 km, passando por 10 estados brasi-

leiros, ligando cidades importantes como Porto Ale-

gre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza.

O Vale do Mucuri possui 27 (vinte e sete) municí-

pios: Águas Formosas, Ataléia, Bertópolis, Cam-

panário, Carlos Chagas, Catuji, Crisólita, Frei Gas-

par, Fronteira dos Vales, Itaipé, Itambacuri, Jampru-

ca, Ladainha, Malacacheta, Machacalis, Nanuque,

Ouro verde de Minas, Pavão, Pescador, Poté, Serra

dos Aimorés, Teófilo Otoni, Umburatiba e mais qua-

tro municípios que foram criados em 1995: Francis-

cópolis, Novo Oriente de Minas, Santa Helena de

Minas e Setubinha. 

O Município é composto por 5 (cinco) distritos: Pe-

dro Versiani, Crispim Jacques, Rio Pretinho, Mucuri

e Topázio, compreendidos em uma área de 3.243

km2 conta com uma população em torno de 127.530

habitantes de acordo com o IBGE (Censo 2000).

3. DADOS DA MOBILIDADE

3.1 - Frota de Veículos

A frota total de veículos registrada no município é
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de 19.441 unidades, sendo a 11.183 automóveis,

conforme dados do IBGE/2004.

A tabela abaixo apresenta índices de motorização de

Teófilo Otoni e de alguns municípios de Minas Gerais.

Na distribuição da frota de Teófilo Otoni chama

atenção o elevado número de motocicletas,

sendo 30% da frota total de veículos. Segundo

dados do DENATRAN, a maior parte dos aci-

dentes de transito com vítimas fatais e lesões

graves nas cidades brasileiras envolvem motoci-

cletas. Esse problema geralmente acontece pela

disputa de espaço na via, e pela questão mer-

cadológica onde o motoboy é contratado para

fazer entregas com velocidade, o que os leva a

criarem regras próprias de conduta no transito

infringindo as regras do Código Brasileiro. 

Tabela 1 - Índices de Motorização de Teófilo

Otoni e de Outros Municípios

Figura 1 - Índice de Motorização e Renda 

Per Capita

Constata-se que quanto maior a renda per capi-

ta de um município maior é o número de au-

tomóveis em circulação na cidade. Os índices

apurados em Teófilo Otoni se encontram dentro

do padrão, não havendo nenhuma distorção sig-

nificativa.
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Figura 2 – Distribuição da frota

3.2 - Como e Porque se Locomove em 
Teófilo Otoni

Não existem dados que permitam analisar o padrão
de mobilidade da população, mas uma pesquisa jun-
to aos usuários do transporte coletivo nos dá uma
idéia de como as pessoas se deslocam. O usuário
do sistema de transporte coletivo representa em mé-
dia 70% da população urbana nas cidades brasi-
leiras e, portanto, é um bom indicativo do padrão de
mobilidade da cidade.

- 63% dos usuários usam o transporte coletivo diaria-
mente e 14% usam no mínimo 3 vezes por semana;

- 73% dos usuários diários correspondem a es-
tudantes com menos de 18 anos; 

- O transporte coletivo apresenta um forte pico entre
as 12:00 e 14:00 horas pois o porte da cidade e a
capacidade do sistema viário favorecem o retorno à
residência no horário de almoço;

- 8% necessitam pegar 2 linhas para chegar ao seu
destino, pagando duas tarifas para tal;

- 23% da amostra têm como motivo da não utiliza-
ção de ônibus a falta de opção de transporte para
determinadas regiões da cidade;

- Quando não utilizam o ônibus, o modal moto-táxi é
a opção para 40% da amostra e o modo a pé a
opção para 27%;

- A bicicleta é utilizada mais de 4 vezes por se-
mana por 80% da amostra.

- 50% das pessoas, na amostra, fazem opção pelo
deslocamento a pé por falta de dinheiro, ou por falta
de opção para determinadas regiões da cidade;

- 20% daqueles que utilizam automóveis, o fazem
em função do conforto e horários mais adequados.

4 - Sistema Viário e Trânsito

O sistema viário, compreendido por todas as vias
destinadas aos seus diferentes usos - tráfego de au-
tomóveis, ônibus, bicicletas e pedestres - deve indu-
zir o comportamento adequado dos seus usuários.
O tratamento urbanístico, o pavimento, os diversos
tipos de sinalização e a circulação são importantes
fatores que determinam esse comportamento.

Na análise do sistema viário existente na cidade de
Teófilo Otoni foi diagnosticada a presença de uma ma-
lha radial concêntrica de traçado bastante irregular,
com a forte marca da descontinuidade física, topografia
acidentada e inadequação entre as características fun-
cionais e as características físicas das vias.

O tráfego de veículos na região central é caracteri-
zado por importantes binários que exercem o impor-
tante papel de propiciar as trocas entre os fluxos
provenientes das diversas regiões da cidade, assim
como a distribuição do trânsito na área central.

Apresenta o problema de transposição do Rio Todos
os Santos e das rodovias, que constituem barreiras
físicas dificultando a acessibilidade e a segurança; a
carência de vias periféricas interligando as vias radi-
ais e a necessidade de fortalecimento de ligações lo-
cais, principalmente na área rural e nos bairros mais
distantes do centro.

Outro ponto diagnosticado é a incompatibilidade fun-
cional do uso de vias que causa de conflitos entre o
uso do solo e a circulação de pedestres, ciclistas,
transporte coletivo, caminhões e automóveis.



121

4.1 - Classificação da Rede Viária Principal

Para o desenvolvimento do presente estudo esta-
beleceu-se uma classificação da rede viária urbana
principal, de acordo com as novas especificações
determinadas pelo Código de Trânsito Brasileiro -
CTB e com as condições físicas, operacionais e fun-
cionais das vias existentes. Essas condições das
vias foram definidas a partir da:

- Elaboração de cadastro viário da rede viária do cen-
tro da cidade e corredores urbanos principais para ca-
racterizar seus aspectos físicos e operacionais. Foram
considerados o número de faixas de circulação de
veículos, a existência de calçadas e suas condições
físicas, de acostamentos, o sentido de circulação do

tráfego, os estacionamentos, os semáforos etc.;

- Análise de volume de tráfego;

- Reuniões com a equipe técnica da Prefeitura para

obter informações relativas à operação do tráfego;

- Vistorias em campo;

- Documentação fotográfica.

Com base nessas informações, desenvolveu-se a

hierarquização da rede viária urbana principal, con-

forme os critérios apresentados na Tabela 2, e prin-

cipalmente conforme a utilização funcional da via na

cidade de Teófilo Otoni. O mapa de hierarquização

viária do município está apresentado em Anexo.

Tabela 2 – Classificação da Rede Viária Principal
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4.2 - Pontos Críticos

Não existe uma série histórica de acidentes de trân-

sito em Teófilo Otoni que possibilite determinar os

pontos críticos no sistema viário. Porém, através de

dados disponibilizados pela Policia Militar, referentes

aos acidentes de trânsito ocorridos no período de

janeiro a setembro de 2005, podemos verificar que

as vias com maior incidência de acidentes de trânsi-

to são também as vias de maior importância dentro

do sistema viário.

O fato de essas vias possuírem maior volume de

tráfego não justifica a maior ocorrência de acidentes,

mas possibilita identificar os pontos nos quais é

necessário fazer melhorias. Esses problemas de

conflito e insegurança se devem mais à questão de

ordenação do tráfego do que propriamente aos

problemas relacionados com a saturação da capaci-

dade viária.

O elevado número de bicicletas sem o tratamento

viário que o priorize, obriga os ciclistas a trafegarem

desordenadamente no meio do trânsito de veículos

motorizados, comprometendo as condições de flu-

idez do trânsito e aumentando os riscos de aci-

dentes. Segundo contagem volumétrica, realizada

em algumas interseções do centro da cidade, em

setembro de 2005, existem aproximadamente 700

bicicletas/hora, por cruzamento.

Alguns pontos críticos são apresentados a seguir:

- O sistema viário principal de Teófilo Otoni apresen-

ta tratamento geométrico e calçadas inadequadas

para a circulação segura de veículos e pedestres;

- A sinalização vertical e horizontal é insuficiente

para a ordenação do trafego e compromete a segu-

rança dos pedestres e a fluidez do trânsito;

- O transporte por bicicletas não possui tratamento

viário que o priorize. Sendo assim, os ciclistas

trafegam desordenadamente, disputando o mesmo

espaço viário com os veículos motorizados;

- O sistema de transporte coletivo, na maioria das

vezes, não possui nenhum tratamento preferencial

no sistema viário;

- As transposições do sistema viário com as rodovias

BR-418 e BR-116, que constituem barreiras físicas,

dificultam a acessibilidade a diversos bairros do mu-

nicípio, sem nenhuma segurança, principalmente

para os pedestres;

- A pesquisa de opinião realizada pela Prefeitura, em

fevereiro de 2007, indica os problemas citados,

mostrando que a população está consciente da situ-

ação das vias;

- Os entrevistados reclamam do excesso de carros,
da falta de estacionamento, dos ciclistas, da falta de
policiamento e da falta de educação dos pedestres e
dos motoristas, principalmente nas áreas de tráfego
mais intenso.

Transcrevemos as questões identificadas pela pes-
quisa:

- Na Av. Getúlio Vargas e na Rua Epaminondas
Otoni há excesso de bicicletas, grande quanti-
dade de automóveis, carros estacionados o dia
inteiro nas ruas;

- Há caminhões na Av. Luiz Boali fazendo carreto e
impedindo o acesso das pessoas que vão fazer
compras;

- O policiamento de guarda de trânsito é deficiente;

- Existem pessoas que não conhecem o significado
dos sinais;

- A ciclovia no Bairro Marajoara não é utilizada pelos
ciclistas;

- As ruas são estreitas;

- Não há boa sinalização na Avenida Luiz Boali;

- O acesso pela José Luiz Tanure é desordenado, a
via de mão dupla dificulta o trânsito;

- Na Avenida Floriano Peixoto há excesso de veícu-
los, falta de educação no trânsito e desrespeito aos
pontos de ônibus;

- Em todas as vias do centro da cidade e vias auxi-
liares, na Avenida Floriano Peixoto, e Rua Engen-
heiro Argolo há desobediência no respeito aos aces-
sos de pedestres, falta de policiamento, falta de in-
fra-estrutura de escoamento do trânsito. Segundo
depoimento, a “estratégia de estacionamento da
cidade é péssima, não faz um trabalho de criar for-
mas de fluir o trânsito, por exemplo, é estaciona-
mento dos dois lados da rua, pessoal fazendo fila
dupla e a política não cobrando e por aí vai”;

- Na Avenida Júlio Rodrigues, nas ruas próximas ao
Fórum e próximas à Praça Lions Clube, além das
ruas e avenidas próximas ao Supermercado
Simões, carros, motos e bicicletas se misturam na
mesma via, falta sinalização, os estacionamentos
são inadequados e as ruas estreitas;

- A Rodovia BR 116 encontra-se “maltratada”;

- No acesso ao Bairro Bela Vista há incidência de
lama, muito buraco e falta sinalização;
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- Na Avenida Getulio Vargas e na Rua Epaminondas

Otoni há muito trânsito e estreitamento das vias.

- Na Rua Benedito de Oliveira há pouca sinalização,

muita poeira e muitos buracos.

- Há locais com topografia acidentada e trânsito in-

tenso (Avenida Getulio Vargas, Rua Epaminondas

Otoni). Devem-se retirar os caminhões e carretas do

Centro;

- Existe um conflito no cruzamento, na Praça An-

tônio Carlos com Av. Luiz Boali;

- A ausência de calçamento dificulta a passagem de

veículos na rua atrás do Campo do América (Rua

José Roberto Ramos);

- Na Rua José Luiz Tanure há problemas provoca-

dos por ruas estreitas, com excesso de carros e o

fluxo escolar; 

- Falta pavimentação na Rua Ewald Modeidorf;

- O asfalto está em más condições na Rua Pantanal;

- Falta pavimentação na Rua Coronel Mário

Cordeiro;

- No bairro Turma 37 há alagamento nas ruas e fal-

ta pavimentação; 

- Há buracos na Rua Ewald Modeidorf;

- Falta calçamento nas ruas dos bairros Santa Clara

e Jardim Floresta;

- Na Av. Getúlio Vargas e na Rua Epaminondas

Otoni não há locais para estacionamento; 

- Há fluxo intenso de carros, motos e ciclistas na Av.

Sidônio Otoni, na entrada do bairro Bela Vista. 

- As ruas Teófilo Rocha, Gustavo Kern, Chagas

Dória e Epaminondas Otoni são estreitas;  

- Nas ruas Carlos Langkammer, Chagas Dória e Av.

Floriano Peixoto há tráfego intenso de veículos pe-

sados e bicicletas;

- Nas ruas Wenefredo Portela e Teodorico Tourinho

o trânsito é lento e há excesso de bicicletas; 

- Na Av. Getúlio Vargas e Rua Epaminondas Otoni

há estacionamento nas duas mãos, impedindo o

fluxo de carros. Na Av. Getúlio Vargas e na Rua Es-

pírito Santo o calçamento é irregular, com buracos;

- Na Rua José Luiz Tanure a terra escorre dos mor-

ros quando chove; 

- Na estrada do bairro Bela Vista, a Av. Sidônio

Otoni, falta sinalização; 

- Falta sinalização na Rua Padre Eustáquio; 

- Rua Joaquim Marques de Aguiar é estreita e pos-
sui cruzamento fechado e curva fechada;

- Falta de transporte coletivo no bairro São
Francisco; 

- Falta pavimentação na Rua Victor Renault;

- A Rua Coronel Ramos é estreita e sem calçadas;

- Os passeios estão obstruídos no cruzamento da
loja Citycol (Rua Minervino de Castro Pinto com Rua
Epaminondas Otoni) trazendo perigo para os
pedestres e carros; Na região do mercado central há
carga e descarga em horários indevidos e animais
nas ruas;

- Na Rua Altamiro Nunes Leite há curvas acentu-
adas e perigosas; 

- Há alagamento e excesso de lama na Rua Altamiro
Nunes Leite;

- As travessas do bairro Concórdia são estreitas e
sem saídas;

- No Bairro Soares da Costa e na Avenida Alfredo
Sá há buracos, pouca sinalização e falta ciclovia.

Quanto à transposição das rodovias, a opinião dos
moradores reforça os problemas apontados neste
diagnóstico. São citados diversos problemas na BR
116 e na Estrada do Boi (BR 418), entre eles:

- As rodovias, no Bairro Soares da Costa, precisam
de radar e quebra - molas;

- Faltam passarela e viadutos na BR 116;

- A Av. Sidônio Otoni apresenta grande fluxo de
veículos e pedestres; 

- Nas duas rodovias, a BR 116 e a BR 418, o fluxo
de veículos é grande e falta sinalização e pas-
sarelas;

- Um dos entrevistados acha que deveria ser feito
um desvio fora da cidade para passagem dos ônibus
e carros;

- A passagem do Centro para o Bairro Concórdia
atravessa a Rodovia (BR 116), causando pro-
blemas;

- Faltam passarelas e sinalização adequadas na
Rodovia BR 116; 

- Faltam sinalização e passarela na Av. Sidônio
Otoni, que dá acesso a Nanuque; 

- É necessário colocar sinalização na BR 116, nos
cruzamentos de acesso aos bairros Concórdia e
Bela Vista.



124

4.3- Sinalização

A sinalização tem papel fundamental na ordenação
geral do tráfego de veículos e pedestres, facilitando o
entendimento das regulamen-
tações estabelecidas. Orienta os
motoristas a se posicionarem cor-
retamente no fluxo de veículos,
destacando onde se deve circu-
lar, onde é permitido ou não parar,
estacionar, etc. Uma sinalização
qualificada torna-se um forte in-
dutor de comportamentos ade-
quados, tanto por parte de mo-
toristas como pelos pedestres.

Em Teófilo Otoni, de maneira
geral, o desempenho do tráfego
se deve mais ao fato dos usu-
ários conhecerem bem o fun-
cionamento da cidade e os lo-
cais perigosos do que à regula-
mentação implementada pela
sinalização. A sinalização hori-
zontal encontra-se desgastada e
insuficiente para o volume de
veículos e pedestres que circulam na região; limita-
se a pinturas de faixas de travessia de pedestres,
faixas de estacionamento e algumas retenções. A
falta de sinalização horizontal compromete as con-
dições de segurança e, muitas vezes, faz com que a
capacidade viária não seja totalmente aproveitada,
comprometendo o rendimento geral da interseção e
a segurança dos pedestres.

A sinalização vertical mostra-se deficiente quanto à
clareza e ao rápido entendimento dos usuários. Pla-
cas novas estão misturadas com placas antigas. Uti-
liza-se uma nomenclatura que já não é recomenda-
da pelo Novo Código de Trânsito Brasileiro. Não há
uniformidade, o que compromete a respeitabilidade
da sinalização implantada.

As poucas placas de orientação existentes (placas
indicativas) encontram-se em mau estado de con-
servação, não apresentam continuidade nas infor-
mações, têm pouca visibilidade e estão totalmente
fora dos padrões no que se refere à cor, tamanho,
diagramação e tamanho de letra utilizada.

Nas interseções semaforizadas não existe um pa-
drão quanto à colocação das placas regulamentan-
do os movimentos permitidos. Ora elas estão posi-
cionadas nos braços projetados, ora em balisas ou
postes da rede elétrica.

Dentre os diversos problemas verificados com relação
à sinalização vertical implantada, podemos citar al-
guns exemplos que se verificam em mais de um local:

Av. Getúlio Vargas x Travessa Ouvidor

- Inexistência de placa “Pare” em interseções im-
portantes.

Rua Pastor Mário Campos x Rua Epaminondas
Otoni

- Dupla regulamentação de estacionamento, geran-
do dúvidas e desrespeito por parte dos usuários.

Rua Dr. Manoel Esteves

- Sinalização confusa e com pouca visibilidade.

Av. Getúlio Vargas

- Sinalização com trecho de “proibido estacionar” in-
definido. Placa dupla de ponto de ônibus, gerando
dúvidas e desrespeito no local.

- Início e término de regulamentação de estaciona-
mentos desrespeitando o afastamento de cinco me-
tros das esquinas e conflitante com a sinalização
horizontal implantada;
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Rua Epaminondas Otoni entre Rua
Dr. M. Campos e Av. Francisco Sá

- Dupla regulamentação para o mesmo

local e conflitante com o paraciclo.

Av. Luiz Boali x Rua Pe. Virgulino

- Outra situação observada dentro da

área de estudo, e que acontece com

muita freqüência, são os diversos ca-

sos de privatização do espaço público.

São os casos de vagas para carga e

descarga privativas de determinadas

lojas, vagas exclusivas para auto esco-

las, vagas para embarque e desembar-

que de hóspedes de hotéis, vagas sen-

do utilizadas como vitrine de estabele-

cimentos comerciais, carga e descarga

de valores, farmácias etc.

Av. Getúlio Vargas

- Sinalização vertical em desacordo

com os movimentos permitidos na

interseção.
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Rua Frei Gonzaga - Praça Tiradentes

Av. Getúlio Vargas

Rua Dr. Teodorico Tourinho - 
Credivale



127

Um outro problema diagnosticado, principalmente

na área central, refere-se ao estacionamento de veí-

culos. Os vários tipos de regulamentação adotados

implicam na utilização excessiva de placas, frag-

mentando o uso do espaço viário e dificultando a o-

peração e o entendimento por parte dos usuários.

Como conseqüência, são comuns os trechos de vias

da área central onde não fica claro para os usuários

qual a regulamentação no local.

Para se ter uma noção exata da proporção de casos

duvidosos, e mesmo da distribuição geral das va-

gas, apresentamos abaixo gráficos demonstrativos

das regulamentações nas três vias mais solicitadas

da área central, ou seja, Av. Getúlio Vargas, Rua

Epaminondas Otoni e Av. Luiz Boali. 

Av. Getúlio Vargas

A Av. Getúlio Vargas, no trecho entre a Av. Luiz Boali

e Rua Pastor Hollerbach, apresenta estacionamento

dos dois lados da via, com exceção apenas da Praça

Tiradentes e da quadra anterior, onde é proibido

estacionar dos dois lados. Na Praça Tiradentes, um

lado é reservado para o embarque e desembarque

de transporte coletivo e o outro lado não é utilizado

para estacionamento, embora não exista nenhuma

placa definindo a regulamentação da quadra.

Rua Frei Gonzaga - Hotel
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Pode-se observar, inicialmente, que 54% do es-

paço total disponível para vagas ao longo da via é

utilizado pelo estacionamento rotativo. Na verdade,

esta porcentagem é um pouco maior: dos 23% que

constituem trechos sem regulamentação, parte é

utilizado como rotativo. 

Fato relevante, e que merece destaque é a área

disponível para estacionamento na Av. Getúlio

Vargas, com problemas de sinalização, gerando

dúvidas, uso inadequado e, principalmente, perda

de credibilidade na sinalização.

Com relação à privatização do espaço público, foi

contabilizado um total de 4%, sendo 2% para farmá-

cia, 1% para auto escola e 1% para carga e descar-

ga exclusiva. 

Rua Epaminondas Otoni

A Rua Epaminondas Otoni, por ter uma caixa viária

menor, apresenta estacionamento permitido apenas

de um lado da via.

Ao longo da via tem-se 46% onde é proibido esta-

cionar, mas que não existe nenhuma placa regula-

mentando tal proibição. Isto significa que, se uma

pessoa de fora do município, ou mesmo qualquer

usuário que queira estacionar em alguma das

quadras, poderá fazê-lo sem ser multado. 

Retirando-se do total disponível estes 46% de esta-

cionamento proibido, verifica-se que o estaciona-

mento rotativo utiliza 53% das vagas.

Os trechos sem regulamentação somam apenas 1%
e o de privatização do espaço público chegou a 5%,
sendo 2% farmácia, 2% carga e descarga exclusiva
e 1% de carga e descarga de valores.

Av. Luiz Boali

Foi avaliado o trecho dessa avenida próximo à sede
da Prefeitura Municipal. Nesse trecho não existe
estacionamento rotativo e o que predominam os
estacionamentos de caminhões e carretas.

Uso da via - R. Epaminondas Otoni

Uso da via - Av. Luiz Boali
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Como não existe estacionamento rotativo, os 48%

sem regulamentação representam as vagas dispo-

níveis para o estacionamento de veículos privados.

Entretanto, a sensação que se tem quando se tran-

sita pela avenida é que não existe disponibilidade

para estacionamento. Isso se deve ao grande nú-

mero de vagas destinadas aos diversos tipos de car-

ga e descarga que fragmentam e confundem a re-

gulamentação da via.

O total de vagas utilizadas por caminhões e carros

de aluguel chega a 34%, sendo 13% para carga e

descarga, 12% para camionetes de aluguel, 6% para

carga e descarga exclusiva e 3% para Kombi de

aluguel.

Pólos Geradores de Viagens

A região central da cidade caracteriza-se como o

grande pólo atrativo de viagens do município, uma

vez que concentra a maioria das atividades comerci-

ais, bancárias e de prestação de serviços. Essa ca-

racterística se reflete na rede de transporte coletivo:

as linhas de ônibus são, quase que em sua totali-

dade, radiais (bairro-centro-bairro). Além disso,

vários pólos de interesse e geradores de tráfego es-

tão situados nessa área, tais como a Prefeitura, a

Câmara Municipal, o Mercado Municipal, a Cemig, o

Supermercado Araújo, o Cine Palácio, a Matriz e a

Escola Estadual Alfredo Sá.

Outro pólo gerador de viagens é a Região da

Rodoviária, uma vez que a cidade situa-se no en-

troncamento de grandes rodovias, além de ser pó-

lo regional.

As faculdades e escolas também constituem pólos

de viagem, acarretando um grande volume de tran-

sito local, nos horários de entrada e saída das aulas,

que geralmente coincidem com  os horários de picos

de fim de expediente e horários de almoço.

5 – TRANSPORTE MOTORIZADO

5.1 – Transporte Coletivo Municipal

Os dados analisados nesse documento foram cole-

tados na pesquisa Sistema de Transporte Coletivo

por Ônibus, realizada no terminal rodoviário da cida-

de, na Praça Tiradentes e nos pontos finais das li-

nhas que operam o sistema, além de pesquisa rea-

lizada junto a Prefeitura.

O transporte coletivo é realizado por apenas uma

empresa, a Viação Vale do Mucuri, com uma frota

operacional de 31 veículos, distribuídos em 24 li-

nhas que atendem a diversos bairros da cidade.

Essas linhas são predominantemente radiais.

O quadro seguinte apresenta os dados referentes a

cada linha:
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Cobertura da Rede

Determina-se o grau de cobertura do serviço na

cidade considerando o deslocamento de 600 metros

como referência aceitável para que se acesse a rede

de transporte coletivo. O mapa a seguir apresenta,

de forma esquemática, a cobertura de 200, 400 e

600 metros. O mapa da cobertura da rede é apre-

sentado a seguir:

Mapa da Cobertura da Rede Considerando o 

Deslocamento de 600 Metros.



131

É bom observar que esse mapa não determina a

qualidade da rede de transporte, no que concerne

ao acesso ao universo total da cidade, à eficiência

do quadro de horários e ao número de viagens, de-

terminantes para a qualificação da rede de trans-

porte. Esses requisitos serão avaliados no próximo

item do diagnóstico.

Avaliação do Sistema de Transporte Público

Segundo a pesquisa realizada junto aos usuários do

sistema de transporte coletivo, no ano de 2005, que

parte significativa dos usuários considera o trans-

porte regular. As avaliações positivas atingem 37%

da amostra contra 14% das ruins.

Os tópicos abordados pelos usuários foram: o tempo

de espera nos pontos, o cumprimento dos quadros

de horários, a lotação dos veículos, o conforto, a e-

ducação dos operadores (motoristas e cobradores),

a existência e o respeito aos lugares reservados

para idosos, a facilidade de identificação visual do i-

tinerário das linhas no pára-brisa dos veículos e os

tempos de viagem (percurso).
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Pode-se perceber que os itens relacionados ao tem-

po de viagem, à educação dos operadores, à con-

servação, à limpeza e ao itinerário são bem avalia-

dos. Os principais problemas apontados referem-se

à lotação dos veículos, ao tempo de espera nos

pontos e ao local reservado aos idosos.

Segundo pesquisa de opinião realizada pela Pre-

feitura (fevereiro de 2007) o transporte coletivo é

considerado insuficiente e apresenta os seguintes

problemas:

- Poucas linhas nos fins de semana e feriados;

- Superlotação em horári-

os de pico;

- Dificuldade de acesso a

regiões periféricas da ci-

dade e a algumas locali-

dades rurais;

- Falta de ônibus que cir-

culem entre os bairros;

- Alto custo da passagem;

- Falta de concorrência;

-Também falta de conforto

nos ônibus.

Tais problemas são refor-

çados na pesquisa de o-

pinião realizada por esta equipe técnica, principal-

mente no que se refere à falta de opção de trans-

porte para determinadas áreas da cidade. Vemos

no quadro a seguir que 23% dos usuários deixam

de utilizar o sistema por falta de opções de linhas.

O horário dos ônibus também é considerado um

dos principais problemas, sendo que 27% das

pessoas entrevistadas deixa de utilizar os ônibus

em função dos atrasos e 14% em função dos ho-

rários inadequados.

Figura 3 – Motivo da Não Utilização do Ônibus

6. TRANSPORTE NÃO MOTORIZADO

6.1 - Circulação de Pedestres

Importância do Transporte a Pé na Mobilidade

Urbana

O transporte a pé, que pode ser definido como o

caminhar das pessoas nas vias públicas é, em ge-

ral, pouco considerado quando se analisa a mobili-

dade urbana. Os principais focos de atenção desses

trabalhos são os transportes motorizados individual

ou coletivo, os quais requerem maiores investimen-

tos na sua infra-estrutura. Os fatores que contribuem

para que o modo a pé seja relegado são:

- A menor pressão política exercida pelos seus prin-

cipais usuários (população de baixa renda e faixas

etárias menores);

- A falta de conhecimento da grande expressividade

que o caminhar pelas vias absorve na cidade, como

modo de transporte, podendo significar o principal

modo para grandes parcelas da população;

- A falta de consciência de que praticamente todos

são pedestres em algum momento do dia, comple-

mentando suas viagens motorizadas com trechos

de caminhada;

- A cultura automobilística dominante, que cede im-

portância desproporcional ao automóvel, sobrepon-

do os interesses dos cidadãos motorizados aos in-

teresses dos cidadãos não motorizados e despro-

vendo o pedestre de status social.

Embora a cidade de Teófilo Otoni não possua es-

tatísticas que possibilitem a caracterização do trans-

porte a pé, alguns dados nacionais (pesquisas real-

izadas pela ANTP e IPEA) nos permitem refletir so-

bre o assunto. A participação média do modo a pé

no total de viagens é de 34% e o motivo educação é

responsável por mais de 50% desses deslocamen-

tos. Isso mostra que há uma grande quantidade de

jovens caminhando pelas vias em nossas cidades.
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Na faixa etária de 10 a 25 anos o modo a pé é o

mais utilizado. Nas faixas etárias seguintes, esse

modo deixa de ser o principal, mas a partir dos 65

anos, o modo a pé volta a ser o mais significativo,

em função da mudança nos padrão das atividades

cotidianas.

Quando cruzamos estas informações com as es-

tatísticas nacionais de acidentes de trânsito, consta-

tamos que são, justamente, nessas faixas etárias

que encontramos o maior número de vítimas por a-

tropelamento. Isso mostra a importância dos cuida-

dos com a infra-estrutura do transporte a pé: cal-

çadas, passeios, faixas de travessia de pedestres,

passarelas, iluminação, etc. Nas duas faixas etárias

em que essa modalidade é mais importante, os

usuários são mais vulneráveis e mais frágeis no

trânsito. As crianças e jovens são vulneráveis em

função da estatura, do estágio de desenvolvimento

da capacidade física e sensorial, do desconheci-

mento das situações de perigo ou do sentimento de

invulnerabilidade e necessidade de desafiar o peri-

go. Os idosos o são pela diminuição progressiva das

acuidades visual e auditiva, fundamentais para a se-

gurança no trânsito, pela maior dificuldade de loco-

moção e pela usual falta de consciência da perda de

suas agilidades físicas.

Cabe destacar a complementaridade entre o trans-

porte coletivo e o a pé. Na pesquisa realizada junto

aos usuários do transporte coletivo de Teófilo Otoni,

aproximadamente 75% das pessoas respondeu que

acessa os pontos de ônibus caminhando, consoli-

dando a importância do transporte a pé como com-

plemento do transporte coletivo, sem o qual esse

modo não se realiza. Pode-se falar em intermodali-

dade nas viagens. Da mesma forma, o transporte a

pé é complementar ao transporte por automóveis,

ainda que em pequenos percursos.

Condições da Rede do Transporte a Pé

No Centro há um alto volume de pedestres, diaria-

mente, voltado para os serviços básicos oferecidos.

A despeito do alto número de pedestres na Área

Central, os passeios não são adequados, pois além

de não comportarem as demandas atuais, também

apresentam muitas interferências ao longo das

calçadas.

Nesse contexto, o modo a pé assume papel pre-

ponderante e merece cuidados por parte do poder

público, para que sejam estabelecidos níveis satis-

fatórios de segurança e conforto. 

Figura 3 – Volume de Pedestres na Área Central

Figura 4 - Obstáculos nas calçadas na Área Central

Figura 5 - Calçadas não Pavimentadas e Irregulares

Esses fatores acabam dificultando os percursos e

muitas vezes compelem o pedestre a circular pela

rua, criando situações potenciais de risco de aci-

dentes. Além disso, a profusão de obstáculos atra-

vanca ainda mais os deslocamentos, como se pode

observar nas fotos a seguir:

Nos bairros fora da região central, onde o uso do

transporte a pé é grande, as calçadas são irregulares

e muitas vezes não são pavimentadas nem definidas.
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Muitas vezes existem “estreitamentos” das cal-

çadas para dar lugar ao estacionamento de au-

tomóveis, privilegiando os carros e colocando em

risco a vida dos pedestres.

A pesquisa realizada pela Prefeitura (fevereiro de

2007) mostra a insatisfação da população com a

situação das calçadas. A seguir, são apresentadas

as principais críticas citadas na pesquisa:

- O mau uso do espaço físico das ruas, a falta de

padronização das calçadas, obras inacabadas que

obrigam o pedestre a andar na rua, além de

calçadas desniveladas;

- As calçadas são praticamente inexistentes e quan-

do existem são “estouradas” (cheias de buracos); 

- O trânsito é intenso, os ciclistas não obedecem aos

sinais de trânsito, ocupando o passeio; 

- No centro da cidade, os comerciantes ocupam os

passeios; 

- Os ciclistas amarram as bicicletas nos postes; 

- Os comerciantes ocupam os passeios com mer-

cadorias;

- Os passeios da Av. Getúlio Vargas são ocupados

com vendedores ambulantes; 

- As calçadas são estreitas;

- Os entrevistados recomendam que se construa um

passeio na beira dos rios;

- Apesar das pessoas escolherem andar pela rua, as

calçadas comportam a ocupação por pedestres;

- A via de caminhada na beira do rio Todos os San-

tos, na Av. Luiz Boali é considerada perigosa;

- Faltam calçadas e várias são ocupadas pelo

comércio;

- Há veículos estacionados em calçadas (bicicle-

tas, carros e motos), além da ocupação dessas

por barracas e placas;

- As calçadas estão danificadas, são estreitas e

apresentam irregularidades.

6.2 – Circulação de Ciclistas

Alguns pontos determinam o estímulo ou o desestí-

mulo ao uso da bicicleta. Cabe destacar as vanta-

gens e as desvantagens do uso da bicicleta como

meio de transporte individual:

Vantagens

- Econômica: o baixo custo de manutenção e ne-

nhum custo com combustível, sem contabilizar a

energia desprendida pelo usuário. Um dado muito

interessante é que, para uma mesma distância a

percorrer, um ciclista consome cinco vezes menos

energia que um pedestre, e cinqüenta vezes me-

nos que um automóvel pequeno. Embora o au-

tomóvel tenha uma eficiência energética seme-

lhante à do homem, a carga que ele arrasta cor-

responde a mais de dez vezes o peso de seu mo-

torista, segundo dados do Manual de Planejamen-

to Cicloviário do GEIPOT;

- Acessível: seu baixo valor de mercado permite

a aquisição sem grandes esforços financeiros, por

isso é um veículo que satisfaz o princípio da igual-

dade social;

- Flexível e Eficiente: a bicicleta oferece a seus

usuários a oportunidade de maior flexibilidade em

relação aos demais meios de transportes, poden-

do utilizar rotas, caminhos e horários alternativos

no meio urbano. Sua eficiência se dá pela rapi-

dez, já que os tempos de percurso não levam em

conta os congestionamentos, apenas os retarda-

mentos causados pelos cruzamentos, visto que

suas rotas não são pré-estabelecidas;

- Saudável: pode ser utilizado para o transporte

cotidiano e para o lazer. Em ambos contribui para

a melhoria da saúde física e mental de seus

usuários, ao contrário dos hábitos sedentários li-

gados aos veículos automotores;

- Não Poluente: a emissão de poluentes desse

tipo de transporte, em se tratando da poluição

química, sonora e visual, é nula. Quanto à etapa

de produção, a fabricação de uma bicicleta requer

somente o equivalente a 1/70 dos recursos

necessários para a produção de um automóvel, o

Figura 6 - Estreitamento de Calçadas
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da nas áreas urbanas, que afeta ciclistas,

pedestres e todos que fazem uso desse meio am-

biente. Um bom tratamento urbanístico, com ar-

borização para a proteção contra o calor demasi-

ado e outras medidas correlatas pode minimizar

bastante esse problema;

O Incentivo ao uso do modo de transporte por bi-

cicletas requer tratamento físico do meio viário,

implantação de bicicletários em locais potencial-

mente geradores de viagens, sinalização própria,

pontos de apoio para os ciclistas e outras ade-

quações que criem situações de maior segurança

para seus usuários.

Condições de Circulação dos Ciclistas

Em Teófilo Otoni, segundo vistorias em campo,

muitas pessoas utilizam a bicicleta como veículo

para as tarefas cotidianas. Normalmente, são utili-

zadas rotas compartilhadas com o tráfego de

veículos motorizados, sem qualquer adequação

para tal finalidade. Os trafegam desordenadamen-

te, disputando o mesmo espaço viário com os veí-

culos motorizados.

As únicas infra-estruturas existentes para os ci-

clistas são os paraciclos, distribuídos aleatoria-

mente na área central, mas, ainda assim, em

quantidade insuficiente. Todos os paraciclos exis-

tentes apresentam ocupação quase total ao longo

do dia e, além disso, são inúmeras as bicicletas

presas em balisas, postes e outros locais não

apropriados, o que demonstra a necessidade de

implantar tais equipamentos.

O número de bicicletas circulando na área cen-

tral diariamente é extremamente significativo.

Foram computadas, no horário de pico, 738 bici-

cletas na interseção da Rua Epaminondas Otoni

com Av. Luiz Boali, 864 bicicletas na interseção

da Av. Getúlio Vargas com Av. Luiz Boali, 709 bi-

cicletas na interseção da Av. Getúlio Vargas com

Rua Pastor Hollerbach e, mesmo com chuva no

dia da pesquisa, foram computadas 447 bicicle-

tas na interseção da Av. Luiz Boali com Rua

Alexandre Mattar.

Em Teófilo Otoni, o modal bicicleta é extrema-

mente viável, apresentando ambiente e condições

favoráveis. Os gráficos abaixo apresentam os da-

dos obtidos quando se propôs a implantação de

ciclovias: 

que implica em 70 vezes menos impacto am-

biental;

- Menos espaço e ônus público: a infra-estrutura

para a implantação de ciclovias é notavelmente

menor e menos onerosa que a implantação de in-

fra-estrutura para os outros meios de transportes,

além de ocupar bem menos espaço do que os ou-

tros veículos.

Desvantagens

- Raio de Ação Limitado: essa barreira que a

modalidade ciclística impõe é, talvez, a que cria

maior dificuldade para os usuários da bicicleta.

Porém, mesmo que o raio de ação de um ciclista

seja de aproximadamente de 5 km, a proposta de

intermodalidade dá ao ciclista a possibilidade de

alcance muito maior, através dos ônibus e outros

modais;

- Sensibilidade às Rampas: deve-se ter cuidado

especial com as rampas nas ciclovias, uma vez que

o ciclista, por ser propulsor do seu próprio veículo, é

muito sensível a esse tipo de dificuldade. Embora

nem sempre seja possível mudar o greide da via, ou

mesmo o espaço lateral onde a ciclovia será implan-

tada, é importante buscar atenuar as rampas. Caso

não seja possível fazer tal suavização do perfil da ci-

clovia em projeto, muitas vezes, é melhor abandonar

a proposta original, procurando-se uma rota alterna-

tiva para a circulação dos ciclistas.

- Vulnerabilidade: esse é um dos problemas

mais apontados em pesquisas, que reflete a situ-

ação de insegurança nas cidades brasileiras, por

conta da negligência do poder público no trata-

mento desse assunto. Muitos ciclistas não se sen-

tem confortáveis por estarem expostos a assaltos

durante o trajeto ou furto de suas bicicletas, dada

a falta de adequação dos locais para acomodação

dessas. Outra questão levantada é a falta de se-

gurança no trânsito, nos casos de vias de ciclistas

compartilhadas com o tráfego de veículos moto-

rizados. A falta de educação no trânsito imprime

grande intranqüilidade para esta modalidade de

transporte.

- Exposição às intempéries e à poluição: dos

modos de transporte, a bicicleta é o que mais

sofre com a exposição às condições climáticas.

Há, ainda, o problema da poluição mais acentua-
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Figura 10 - Quantos Dias da Semana Usa Bicicleta 

Figura 11

Figura 9 - Qual o Motivo da Viagem Figura 8 - Porque Usa Bicicleta / Ciclistas 
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A análise dos gráficos apresentados afirma o po-

tencial de utilização do modal bicicleta: 65% uti-

liza a bicicleta pela economia, sendo o maior mo-

tivo o trabalho, onde aproximadamente 50% uti-

liza a bicicleta todos os dias; o mais relevante é

que 73% da amostra diz que se existisse ciclovia

garantindo a segurança do meio de transporte us-

aria o modal todos os dias.

Algumas fotos apresentadas a seguir mostram as

condições de mobilidade por bicicletas na cidade

de Teófilo Otoni.

Compartilhamento da via com o tráfego geral sem

qualquer adequação para o modo bicicleta, que

além de criar uma alta possibilidade de risco para

o ciclista, não oferece  conforto para o desempe-

nho do percurso. 

Em Teófilo Otoni existem bicicletários para aco-

modação das bicicletas em alguns locais, porém

estes não seguem um padrão e nem atendem à

demanda, como já destacado anteriormente. Es-

ta variável é considerada pelos ciclistas como fa-

to preponderante no desestímulo do uso da bici-

cleta.

Os bicicletários, que servem para o estacionamento

das bicicletas, podem e devem ser instalados pelos

Figura 13 – Compartilhamento da via

Figura 12 – Ciclistas

Figura 14 – Bicicletários e Paraciclos
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proprietários de estabelecimentos que queiram rece-

ber ciclistas, pelos empregadores de ciclistas, bem co-

mo escolas, cinemas, bibliotecas e outros locais públi-

cos que tenham interesse em acolher o público ciclista.

Os paraciclos são suportes para as bicicletas quando

há necessidade de uma parada do ciclista sem que

seu veículo fique abandonado na via pública, arriscan-

do um caso de furto e atravancando a circulação dos

pedestres e outros veículos, mas não serve para a

acomodação das bicicletas por longos períodos.

Em ambos os casos existem inúmeros tipos e mode-

los no mercado, mas estes podem e devem ser cons-

truídos de acordo com as condições de cada lugar.

Figura 15 - Modelo de Bicicletário

Figura 16 – rebaixo de meio fio na faixa de
travessia de pedestres

6.3 - Mobilidade dos portadores de deficiência

física e com mobilidade reduzida

Avaliando as condições de mobilidade dos porta-

dores de deficiência física em Teófilo Otoni, pode-se

enumerar os seguintes aspectos:

- As calçadas irregulares e com interferências

(postes, lixeiras, bueiros, orelhões, bancas dos com-

erciantes) dificultam ou até mesmo impedem a circu-

lação das pessoas portadoras de deficiência física;

- Os semáforos não possuem sinais sonoros destina-

dos às pessoas portadoras de deficiências visuais;

- As rampas de rebaixamento do meio-fio, quando

existentes, são, em geral, construídas em desacor-

do com as normas.

- O transporte coletivo convencional não é adaptado

aos portadores de deficiência física e pessoas com

mobilidade reduzida;

- Inexistência de sinalização tátil de piso utilizada para

alertar ou direcionar portadores de deficiência visual.

7 – LEITURA COMUNITÁRIA

7.1 – Observações gerais

Uma primeira abordagem sobre o levantamento das

demandas manifestadas pela sociedade refere-se ao

paradigma do que seja o direito à mobilidade e o que

sejam condições seguras de mobilidade. Pode-se

dizer que os diferentes públicos reivindicam, priori-

tariamente, questões específicas sem ter uma visão

mais ampla da mobilidade na cidade como todo.

Os pedestres tendem a enxergar somente as calçadas

e as travessias; os taxistas os problemas de fluidez,

de estacionamento, dos cruzamentos e dos semá-

foros; os usuários do transporte coletivo, os proble-

mas de itinerário e dos pontos de embarque/desem-

barque. Poucos questionam a organização da cidade

como um todo e as prioridades na distribuição do uso

do espaço urbano. Mesmo as observações sobre a vi-

olência no trânsito são tratadas como problemas “de

falta de educação” dos condutores ou de condições

viárias, sem nenhuma vinculação de nexo causal en-

tre a publicidade dos automóveis, sinônimo de status

e poder, e a apologia à velocidade difundida larga-

mente entre nós, desde a infância.

Nossa metodologia considera a necessidade de um

diálogo com o imaginário dos problemas de mobili-

dade apontados por cada segmento. Como propor

uma reflexão sobre os problemas de mobilidade na

sua concepção e não apenas no reflexo de sua

ação? Melhor dizendo: como fazer um taxista identi-

ficar que o problema não é o excesso de semáforos,

mas a insegurança que os pedestres têm ao atra-

vessar a via, em função da potência e da aceleração

dos veículos, das dimensões das calçadas e do

comportamento pouco responsável e solidário das

pessoas que conduzem os veículos. Mais do que is-

to, como fazê-lo relacionar a segurança dos pedes-

tres com o fortalecimento do transporte individual,

na medida em que, pela ineficiência do transporte

coletivo e por ter dificuldade de circular a pé, quem

tem recursos adquire um automóvel deixando de ser

usuário dos sistemas de transporte público.

Esta relação causal entre todos os aspectos da mo-

bilidade deverá ser trabalhada entre os grupos que

reivindicam mudanças nos padrões de mobilidade,
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sob o risco de ser implementado um novo modelo

que não seja adequado à cidade como todo. 

7.2 - Questões comunitárias

Para melhor visualizar as questões levantadas pela

comunidade optou-se por sistematizá-las de acordo

com os desafios que o sistema de mobilidade de

Teófilo Otoni impõe para o futuro.

É interessante destacar que as expectativas da po-

pulação da zona rural são diferenciadas em relação

aos dos moradores da sede.

No meio rural, a manutenção do sistema viário, a

pavimentação e a abertura de vias de ligação

aparecem de forma recorrente.

Na sede, a ordenação do trânsito, a implantação

de sinalização, as medidas de geometria, o trata-

mento para pedestres e deficientes físicos e a me-

lhoria operacional do transporte coletivo aparecem

de forma mais significativa.

Outro aspecto importante refere-se ao fato de que
boa parte das solicitações estarem relacionada com
a gestão cotidiana do sistema de mobilidade. Dentre
elas, destaca-se a fiscalização do uso das calçadas,
o controle de velocidade das vias, o cumprimento
dos horários do transporte coletivo, a educação no
trânsito e o tratamento das vias para a diminuição
dos acidentes de trânsito. 

Tais questões só serão de fato equacionadas se a

Prefeitura Municipal se dotar de recursos hu-

manos e materiais adequados para atuar na ges-

tão pública do sistema.



140



141

8 – DIRETRIZES DA MOBILIDADE PARA O

DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E

ECONÔMICO

No aspecto da mobilidade, o Plano Diretor apresenta
um conjunto de diretrizes de transporte e sistema
viário. Tais diretrizes têm como objetivos atender à
necessidade de mobilidade da população, promover
padrões sustentáveis de mobilidade, qualificar a cir-
culação de pessoas e o transporte de bens e mer-
cadorias e, ainda, promover o desenvolvimento cole-
tivo através de uma política de organização urbana.

Para isso, tomam-se como premissas o comprome-
timento com a mobilidade sustentável, o comprome-
timento e o respeito com o meio ambiente natural e
construído, a requalificação do espaço viário como
local de convivência harmônica entre seus usuários
e a adoção de novos padrões de geometria e sina-
lização viária que estimulem atitudes e comporta-
mentos adequados por parte dos usuários. Tais dire-
trizes são determinantes para a qualidade de vida
da população e para o desenvolvimento sócio, am-
biental, econômico do município.

O sistema viário é formado pelo conjunto de vias

públicas, rurais e urbanas, tais como ruas,

avenidas, vielas, estradas, caminhos, passagens,

calçadas, passeios e outros.

O sistema de transporte público compreende o trans-

porte coletivo de pessoas, bens e mercadorias, sendo

constituído por ônibus, lotação, táxi, moto-táxi, veícu-

los de transporte escolar e por fretamento, terminais

de modais e intermodais, além do transporte aéreo.

O sistema de transporte privado compreende o

transporte particular de pessoas, bens e mercado-

rias, constituído por automóveis, motocicletas, bici-

cletas, camionetas, caminhões e outros.

Com a finalidade de agregar qualidade de vida para

a população, são definidas as diretrizes para a mo-

bilidade, demarcada por estes três estudos, delimi-

tando os investimentos públicos em infra-estrutura

urbana e social, ordenando o crescimento, a preser-

vação, a proteção e a renovação e ampliação do

patrimônio histórico, cultural e ambiental.

8.1 – Classificação e hierarquização viária

A proposta de classificação e hierarquização viária

para o Município apresenta diretrizes de tratamento

específicas para algumas vias de grande importân-

cia para o desenvolvimento da cidade, e diretrizes

gerais a serem adotadas por todas as vias em acor-

do com sua classificação. 

O mapa da hierarquização viária, em anexo, apre-

senta as diretrizes pontuais e gerais para a cidade e

seu desenvolvimento.

8.2 – Diretrizes gerais

- O sistema viário municipal e o sistema de trans-

porte público deverão garantir a ampliação da mo-

bilidade, dos acessos e do bem estar dos cidadãos

ao se mover no município e para outros municípios,

sendo entendidos esses objetivos como a ampliação

da cidadania e dos instrumentos de inclusão social;

- O sistema viário e o de transporte público deverão

garantir boas condições de acessibilidade para todos,

exigindo a obediência às normas e prioridades as quais

respondem as diferentes necessidades de desloca-

mento, priorizando pessoas com mobilidade reduzida;

- Os pedestres devem ser considerados agentes

prioritários do sistema, garantindo segurança e

qualidade para o modal “a pé” e incentivando as

relações sociais urbanas;

- Os gestores deverão garantir a melhoria da co-

municação e da acessibilidade  entre as suas di-

versas regiões, procurando diminuir as desigual-

dades  regionais; 

- Os gestores deverão garantir a melhoria dos aces-

sos da cidade, propugnando, quando necessário,

junto a instituições do governo federal e estadual e

às   concessionárias, a realização das obras indis-

pensáveis à concretização desse objetivo;

- Promover a descentralização urbana, reordenando

os espaços das atividades urbanas de forma a re-

duzir as necessidades de deslocamentos motoriza-

dos e seus custos;

- Priorizar em todos os aspectos a paz no trânsito, na

circulação urbana e em particular, nas medidas de flu-

idez do tráfego e nas ações e obras no sistema viário;

- Promover a transparência e assegurar a ampla par-

ticipação popular e da sociedade no planejamento,

gerenciamento e investimento da mobilidade urbana

para um atendimento qualificado à comunidade.

8.3 – Diretrizes específicas para o sistema viário

- Qualificar as vias arteriais e coletoras situadas nas

ZUCAM, priorizando as condições do caminhar e

pedalar, e explorando o seu potencial para o turis-

mo, o lazer e o esporte; 

- Pavimentar as vias ainda de terra, priorizando aque-

las pelas quais trafegam os veículos de transporte co-

letivo, aquelas com acessibilidade mais difícil e aque-

las que estabelecem interligação de bairros; 

- Qualificar as vias da área central por meio da realiza-

ção de um plano de calçadas, de trânsito e de trans-
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porte, que valorizem o patrimônio histórico, o trata-

mento paisagístico e o desenvolvimento econômico,

possibilitando a criação de espaços de convívio; 

- Qualificar as vias arteriais municipais, com divisão

eqüitativa dos espaços, priorizando os modos de

transporte coletivo e não motorizados como o a pé e

por bicicletas. Promover o conforto e segurança

dessas vias através de geometria e sinalização que

promova padrões sustentáveis de mobilidade e in-

duzam o bom comportamento por parte dos usuários;

- Qualificar as vias de ligação regional de acesso ao

futuro pólo de expansão da cidade, dimensionando

e caracterizando a via de acordo com a demanda fi-

nal, induzindo o crescimento da região;

- Qualificar as vias de ligação com os distritos de

Teófilo Otoni, possibilitando o escoamento de produ-

tos,  diminuindo a segregação espacial e fortalecen-

do suas características de cidade pólo;

- Qualificar a via de ligação com o Aeroporto, assim

como reestruturar a pista de pouso e decolagem das

aeronaves, melhorando a mobilidade da população

e promovendo o crescimento econômico da cidade;

- Realizar um plano cicloviário que ligue os principais

pólos geradores de viagem, contemplando ciclovias,

ciclofaixas, bicicletários e paraciclos, dando condições

seguras e confortáveis ao tráfego de bicicletas.

8.4 – Diretrizes gerais para o sistema viário

Vias Locais 

- Qualificar o espaço das vias locais como espaço

de convívio, por meio da implantação de geometria

e sinalização que garanta a segurança e a baixa ve-

locidade dos veículos, privilegiando o pedestre; 

- Utilizar pavimentação que ajude na permeabilidade

do solo e ao mesmo tempo induza a baixa veloci-

dade dos veículos, como bloquetes, calçamentos

tanto para as vias como para os passeios. 

Vias de Convívio

- Qualificar como espaço de pedestre, permitindo

somente a entrada de veículos dos residentes,

principalmente para vias sem saída, becos, vielas,

transformando esta em calçada e permitindo uma

maior apropriação do espaço público por parte

dos usuários.

Vias Coletoras de Bairro

- Qualificar as vias, por meio de tratamento ge-

ométrico e sinalização, visando induzir o bom com-

portamento por parte dos usuários e garantindo a di-

visão eqüitativa dos espaços, prevendo a circulação

de pessoas e veículos motorizados ou não.

Vias Coletoras Rurais

- Melhorar as condições das principais vias rurais,

possibilitando o escoamento de produtos agrícolas e

facilitando o acesso do transporte coletivo e escolar.

Vias Arteriais Municipais

- Qualificar as vias com tratamento geométrico e de

sinalização, com um plano de calçadas e cicloviário,

que ligue os principais pólos geradores de viagem,

priorizando o transporte coletivo e melhorando as

condições de segurança e fluidez do tráfego.

Vias Arteriais Regionais

- Qualificar as vias com tratamento geométrico e de

sinalização, priorizando o transporte coletivo e priva-

do, promovendo condições seguras de travessia por

pedestres e veículos motorizados ou não.

Vias Rodoviárias

- Melhorar as condições de travessia de pessoas e

veículos, aumentando a comunicação e a acessibili-

dades das áreas segregadas pela rodovia;

- Qualificar as vias com projetos geométricos e de

sinalização, que induzam a um bom comportamento

por parte dos motoristas;

- Qualificar as vias reforçando o seu caráter de

cartão postal da cidade e promovendo o desenvolvi-

mento das áreas lindeiras.

8.5 - Diretrizes para melhorar o comportamento

e a segurança no trânsito

- Implantar um projeto de educação para o transito,

para motoristas, ciclistas e pedestres;

- Qualificar e aumentar a fiscalização no trânsito;

- Diagnosticar os pontos críticos de segurança atra-

vés de um histórico de acidentes de transito, constan-

temente atualizados pela ação conjunta da Polícia e

agentes de trânsito, sanando os problemas por inter-

venções geométricas e de sinalização viária;

- Fiscalizar o uso indevido das calçadas por garagens,

comércio, estacionamento, entulhos e mobiliários ur-

bano, melhorando a mobilidade dos pedestres;

- Qualificar a rede viária, tendo como premissa a se-

gurança dos pedestres, principalmente nas áreas de

concentração de comércio ou equipamentos urbanos;

- Qualificar as vias em áreas escolares, com proje-

tos de porta de escola que garantam a segurança

dos alunos.

8.6 – Diretrizes para o transporte

- Adequar a frota de veículos de transporte coleti-

vo por ônibus às leis de acessibilidade universal,
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garantindo a mobilidade para todos; 

- Melhorar a cobertura da rede, após uma leitura téc-

nica mais aprofundada da atual situação, aumentan-

do a comunicação e a acessibilidade entre as diver-

sas regiões da cidade;

- Realizar pesquisa de demanda para adequar

quadro de horários e frota de veículos; 

- Realizar pesquisa de origem/destino para ade-

quar itinerários e cobertura da rede de transporte

coletivo; 

- Em áreas de mais difícil acesso para o trans-

porte coletivo, principalmente em função de pro-

blemas de topografia, promover a utilização de mi-

cro-ônibus; 

- Garantir segurança ao usuário do  transporte por

moto-táxi; 

- Implantar um projeto de educação para o transi-

to, tendo como público os motoristas de taxi, mo-

to-táxi e de transporte coletivo;

- Implantar um plano de transporte de carga, definin-

do vias e horários a serem utilizadas, os respectivos

estacionamentos de carga e descarga e regulamen-

tar a circulação de bens e serviços no meio urbano,

essenciais à sustentabilidade do município e região.


