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1. APRESENTAÇÃO 

 
O presente documento apresenta o Produto 07 – Tomo II – Relatório de Diagnóstico do 

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Volume VII – Diagnóstico da Circulação 

Viária, parte integrante do sexto relatório técnico do Contrato no 019-35/2018, firmado entre 

a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista e a Fundação Escola Politécnica da Bahia – 

FEP, tendo como objeto a elaboração do Plano Estratégico Vitória da Conquista 2020 – 

Etapa I, concebido como um elenco orgânico e estruturado de projetos e ações a serem 

implementados no período 2017/2020 pela nova Administração Municipal. 

A Etapa I do Plano 2020, objeto do Contrato atual, compreende o desenvolvimento dos 

seguintes produtos: Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano; Plano Diretor Distrito 

Aeroportuário; Agência Reguladora Municipal e Termos de Referência para os Planos 

Municipais de Saneamento Básico, Meio Ambiente e Mineração. 
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2. INTRODUÇÃO 

O presente documento apresenta Diagnóstico Circulação Viária do município de Vitória da 

Conquista (BA) realizado até o mês de abril de 2019. Esse diagnóstico é a primeira etapa do 

Plano de Circulação Viária do município. 

A elaboração do Plano de Circulação Viária, consiste na identificação de soluções para o 

sistema viário e o trânsito da área urbana de Vitória da Conquista (BA) e que identificará 

soluções a serem adotadas a curto, médio e longo prazos, e que poderá subsidiar a definição 

de programas de investimentos da administração municipal para a mobilidade urbana, 

infraestrutura viária e sinalização viária, bem como dar suporte na elaboração do Plano 

Municipal de Mobilidade Urbana, e/ou Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, nas 

questões relativas ao sistema viário e ao trânsito na área urbana do município. 
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Figura 1 - Localização do Município de Vitória da Conquista 

 

Fonte: IBGE (2010) 
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3. DADOS DO MUNICÍPIO 

O município de Vitória da Conquista é o terceiro maior município do estado da Bahia, distante 

509km de capital Salvador e tem uma população estimada de 338.885 habitantes (projeção 

IBGE, 2018). 

O município tem a seguinte localização: latitude -14.861752°, longitude -40.844360° e uma 

altitude média de 923m; uma área total de 3.204,838km² (dados do IBGE) e é acessado pela 

rodovia federal BR-116/BA e pelas rodovias estaduais: BA-262 (coincidente com a BR-

407/BA), BA-263 e BA-265 (coincidente com a BR-415/BA). 

O município tem um Anel Rodoviário que permite a interligação das diversas rodovias que 

acessam a cidade evitando a circulação de tráfego pesado por vias do sistema viário urbano. 

O município de Vitória da Conquista tem como municípios limítrofes: 

 Cândido Sales. 

 Belo Campo. 

 Anagé. 

 Planalto. 

 Barra do Choça. 

 Itambé. 

 Ribeirão do Largo. 

 Encruzilhada. 

 

O município de Vitória da Conquista tem os seguintes distritos: 

 Bate-Pé. 

 Cabeceira da Jiboia. 

 Cercadinho. 

 Dantelândia. 

 Iguá. 

 Inhobim. 

 José Gonçalves. 

 Pradoso. 

 São João da Vitória. 

 São Sebastião. 

 Veredinha.
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4. EVOLUÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS 

Segundo dados do Denatran, a evolução da frota no município de Vitória da Conquista e 

no estado da Bahia nos últimos cinco anos é mostrada nos gráficos a seguir. 

 

Figura 2 - Frota do município de Vitória da Conquista 

 

Fonte: Denatran (20?) 

Figura 3 - Frota do estado da Bahia 

 

Fonte: Denatran (20?) 
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Figura 4 - Comparativo do aumento da frota 

 

 

Os gráficos demonstram um percentual maior de crescimento do município de Vitória da 

Conquista em relação ao estado da Bahia. 

No próximo gráfico é mostrada a composição da frota no município de Vitória da Conquista. 

Verifica-se um grande percentual de motocicletas em circulação, o que resulta em um 

elevado número de acidente com graves consequências. 

 

Figura 5 - Composição da frota em Vitória da Conquista 

 

  

--- Vitória da Conquista 
--- Bahia 
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5. ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO EXISTENTE 

 

5.1. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL EXISTENTE RELATIVA AO TEMA  

1. Lei nº. 1.385/2006 – Institui o Plano Diretor do Município de Vitória da Conquista e dá 

outras providências.  

2. Lei nº. 1481/2007 – Institui o Código de Ordenamento do Uso do Solo e de Obras e 

Edificações Município de Vitória da Conquista. 

3. Lei nº. 762/94 – Sistema de ocupação rotativa de vias e logradouros públicos – Zona 

Azul. 

Transcrevemos na sequência as questões que têm relação com o sistema viário e o trânsito 

urbano e que são abordadas nas referidas leis. 

5.1.1. Lei nº. 1.385/2006 – Institui o Plano Diretor do Município de Vitória da 
Conquista e dá outras providências 

Capítulo I – Disposições Preliminares 

Art. 1º. Fica aprovado e instituído o Plano Diretor do Município de Vitória da Conquista, 

instrumento normativo da política de desenvolvimento urbano, com abrangência de todo o 

território do município. 

Art. 2º. Esta Lei contém, como instrumentos básicos de política urbana: 

I. Os princípios, diretrizes e instâncias de planejamento para o acompanhamento e controle 

social do Planejamento Urbano de Vitória da Conquista e, em especial, o Plano Diretor 

Urbano; 

II. O partido urbanístico e elementos estruturadores do espaço urbano; 

III.  As diretrizes para a aplicação dos instrumentos de política urbana, previstos no Estatuto 

da Cidade; 

IV. Políticas setoriais e projetos estratégicos; e 

V. As diretrizes para a política habitacional de interesse social. 

Art. 3º. Integram esta Lei os seguintes Anexos: 
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Anexo I – Plantas; 

Anexo II – Projetos Estratégicos 

Seção II – Macrozoneamento da Ocupação do Solo na Sede Municipal 

Art. 22. Como elemento de estruturação e organização do espaço urbano, ficam instituídas 

as seguintes macrozonas de ocupação, indicadas na “Planta 01, do Anexo I” desta Lei: 

I. Áreas de Ocupação Consolidada; 

II. Áreas de Adensamento Controlado; 

III. Áreas de Adensamento Condicionado; 

IV. Áreas de Expansão Urbana Condicionada; 

V. Áreas de Expansão Urbana Preferencial I e II; e 

VI. Áreas de Expansão Urbana Rarefeita. 

Parágrafo Único. As macrozonas correspondem à divisão de bairros da Cidade, objeto das 

Leis nº 798/95, e 850/96, e configuram unidades de análise, em relação às ações de 

planejamento e intervenções do Poder Público. 

Figura 6 - Macrozoneamento de Uso e Ocupação do Solo 

 

Fonte: PMVC/PDDU (2006) 

 

Seção VII – Sistema Viário 
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Art. 46. Fica instituído o Sistema Viário, para organizar as vias da Cidade indicadas na 

“Planta 04, do Anexo 1”, desta Lei, segundo suas funções hierárquicas e suas 

características geométricas, em acordo com as categorias estabelecidas pela Lei Federal 

nº. 9.503/97: 

I. Sistema Viário Principal: 

a) Via de Trânsito Rápido (VR), caracterizada por acessos especiais, com trânsito livre, 

sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de 

pedestres em nível; 

b) Via Arterial (VA), caracterizada por interseções em nível, controlada ou não por 

semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais; 

c) Via Arterial Especial (VAE), caracterizada por se situar em área de proteção ambiental, 

com traçado adequado às características ambientais e morfológicas; 

d) Via Coletora (VC), caracterizada por coletar e distribuir o trânsito de acesso às Vias de 

Trânsito Rápido (VR) ou Vias Arteriais (VA); e 

e) Via Local (VL), caracterizada por interseções em nível e pela ausência de semáforos, 

sendo destinada apenas ao acesso local ou acesso a áreas restritas; 

II. Sistema Viário de Veículos a Propulsão Humana: 

a) Ciclovia (CV), pista própria caracterizada por se destinar à circulação de bicicletas e por 

ser separada fisicamente das vias de tráfego comum; e 

b) Ciclofaixa (CF), parte da pista de rolamento destinada à circulação exclusiva de ciclos, 

delimitada por sinalização específica. 

III. Sistema de Vias e Áreas de Pedestres (VP), via ou conjunto de vias caracterizadas por 

se destinarem à circulação prioritária de pedestres; e 

IV. Sistema de Estacionamentos de Uso Público. 
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Figura 7 - Proposta de Sistema Viário 

 

Fonte: PMVC/PDDU (2006) 

 

Subseção I – Viário Principal 

Art. 47. A gestão do Sistema Viário Principal indicado na “Planta 04, do Anexo I”, desta Lei, 

tem como diretrizes: 

I. A adequação funcional dos trechos das rodovias BR-116 (Av. Presidente Dutra), BR-415 

(Av. Juracy Magalhães), BA-262 (Av. Brumado), BA-265 (Av. Presidente Vargas) ao 

sistema viário urbano, mediante articulação com os Governos Federal e Estadual, 

incluindo: 

a) a coibição do tráfego rodoviário de passagem e privilégio do tráfego local, mediante 

medidas disciplinadoras de tráfego; 

b) a construção de pontes e viadutos, para permitir transposições em desnível; 

c) a reserva de áreas, para a implantação de vias arteriais ou de trânsito rápido, nos 

espaços vazios entre a área urbana contínua e o Anel Rodoviário; 

d) a manutenção da integridade da faixa de domínio do Anel Rodoviário, mediante a 

erradicação e relocação de edificações que a ocupem; e  
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e) definição, no Anel Rodoviário, dos pontos de transferência do tráfego rodoviário de 

acesso à Cidade, que se processará em desnível e através de via marginal. 

II. A implantação de uma Via Arterial Especial (VAE), ao longo das margens do Córrego 

Verruga, envolvendo, no seu percurso, as áreas encharcadas do Bairro e da Lagoa da 

Jurema, até atingir, após contornar o aeroporto, a área das Bateias; 

A complementação de obras em vias que, por sua capacidade física e locacional, 

funcionem ou possam vir a funcionar como Vias Arteriais (VA); e 

A melhoria, a adequação ou a implantação de vias localizadas, em áreas adensadas. 

Subseção II – Sistema Viário a Propulsão Humana 

Art. 48. A gestão do Sistema Viário de Veículos a Propulsão Humana tem como diretrizes: 

I. A reserva de pista própria ou de faixa destinada a esta função, nos projetos de novas 

vias do sistema viário principal; e 

II. A adaptação do sistema viário principal existente, para incluir, onde for possível, pista 

ou faixa protegida por sinalização específica para a circulação de ciclos. 

Subseção III – Sistema de Vias e Áreas de Pedestres 

Art. 49. A gestão do Sistema de Vias e Áreas de Pedestres, indicado na “Planta 02, do 

Anexo I”, desta Lei, tem como diretrizes:  

I. Para os passeios e calçadas: 

a) o dimensionamento, com reserva do espaço necessário para arborização e 

equipamentos e mobiliário urbanos; 

b) a coibição de desníveis dos passeios em patamares que impeçam o livre trânsito de 

pedestres e cadeiras de rodas; 

c) a construção de rampas para travessia das vias, por pessoas portadoras de 

necessidades especiais; e 

d) a implantação de pisos táteis, em áreas de grande circulação de pessoas portadoras de 

deficiência visual; 

II. A construção de passarelas, para travessia de pedestres, em Via de Trânsito Rápido 

(VR) e em pontos críticos de tráfego. 
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Parágrafo Único. As passarelas deverão ter acesso por rampas ou outro equipamento que 

faculte o trânsito seguro de pessoas portadoras de necessidades especiais. 

 

Subseção IV – Sistema de Estacionamento de Uso Público 

Art. 50. A gestão do Sistema de Estacionamentos de Uso Público, indicado na “Planta 02, Anexo I”, 

desta Lei tem como diretrizes: 

I. A revisão do serviço de estacionamento rotativo na área central; 

II. A construção de estacionamentos em áreas onde se concentrem atividades 

diversificadas; 

III. A reserva de espaços, vagas e horários para carga e descarga de mercadorias; e 

IV. A implantação de sinalização horizontal e vertical, com a demarcação de vagas e 

indicação do tipo de estacionamento, quantidade de vagas disponíveis, horário de 

funcionamento e outras informações necessárias. 

Seção VII – Estudo de Impacto de Vizinhança 

Art. 71. Os empreendimentos e atividades privados ou públicos, que dependerão de Estudo 

de Impacto de Vizinhança (EIV) para obter as licenças ou autorizações de construção, 

ampliação ou funcionamento, serão definidos no Código de Ordenamento do Uso e da 

Ocupação do Solo e de Obras e Edificações, que também definirá os critérios e 

procedimentos para análise pelos órgãos municipais competentes e em conformidade com 

os arts.. 36 a 38, do Estatuto da Cidade. 

Art. 72. O Estudo de Impacto de Vizinhança será executado de forma a contemplar os 

efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade, compreendendo, no 

mínimo, os seguintes aspectos: 

I. Adensamento populacional; 

II. Demanda de equipamentos urbanos e comunitários; 

III. Alterações no uso e ocupação do solo; 

IV. Valorização imobiliária; 

V. Geração de tráfego e demanda de transporte público; 

VI. Interferências na ventilação e iluminação natural; 
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VII. Alterações na paisagem e obstrução de marcos visuais significativos da imagem da 

Cidade; 

VIII. Geração de ruídos e emissão de resíduos sólidos e de efluentes líquidos e gasosos; 

IX. Conservação dos valores ambientais e culturais; 

X. Impactos sociais e econômicos, inclusive segurança; e 

XI. Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos e potencializadoras dos 

impactos positivos. 

Será obrigatória a publicidade dos documentos integrantes do EIV, que ficarão disponíveis 

no Centro de Informações do Município, para consulta, por qualquer interessado. 

A elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança não substitui a elaboração e aplicação 

de Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA), requerido nos termos da legislação 

ambiental. 

Capítulo VIII – Dos Projetos Estratégicos 

Art. 84. Ficam estabelecidos os projetos estratégicos constantes do Anexo II, desta Lei, em 

acordo com as seguintes prioridades estratégicas: 

I. No Distrito Sede: 

a) implantação e consolidação: 

1. de um novo aeroporto; 

2. de um Centro de Convenções e Feiras; 

3. de um Centro de logística; 

4. da Cidade universitária; 

5. do Eixo Industrial, Comercial e de Serviços Sul. 

b) transformação da BR-116 em avenida urbana; 

c) criação da Área de Proteção Ambiental/APA das Lagoas e Vales de Vitória da Conquista; 

d) habitação de interesse social no Cinturão Panorama/Santa Cruz. 

Anexo II – Projetos Estratégicos 

Transformação do Subtrecho Urbano da BR-116 em Avenida Urbana 
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Descrição: 

Integrar este segmento rodoviário de forma mais franca à vida urbana, por meio de projetos 

de engenharia de tráfego, medidas moderadoras, instalação de conjuntos semafóricos, 

construção de obras d’arte (viadutos, túneis, passarelas) para permitir transposições em 

desnível, que privilegiem o tráfego local e gerem desestímulo ao tráfego de passagem, 

acompanhados de um programa de requalificação da Avenida Presidente Dutra, passo 

importante para a integração sócio espacial entre o Leste e o Oeste da Cidade. 

Justificativa: 

Há que se ressaltar a importância do sistema rodoviário no desenvolvimento e expansão 

da Cidade, reforçada, sobremaneira, pela conclusão da pavimentação da BR-116, na 

década de 1960, e a implantação da BR-415 e das rodovias estaduais BA-262 e BA-265, 

que a transformaram em entroncamento de serviços de transportes e contribuíram para a 

sua integração no território nacional e afirmação como líder regional. 

A expansão da malha urbana e a consequente incorporação à mesma de subtrechos das 

rodovias fizeram com que a Cidade se ressentisse do pesado tráfego de passagem, cujos 

atritos com o tráfego urbano emprestam a este segmento de rodovia o caráter de barreira 

que segrega a Região Leste da Cidade (mais rica) da Região Oeste (mais pobre), criando 

uma verdadeira periferia interna. 

A Cidade, até hoje, não resolveu seus problemas de convivência com a rodovia, que 

apresenta sinais de degradação em muitos subtrechos na sua extensão urbana. 

A intervenção no trecho que vai da Avenida Brumado à Avenida Bartolomeu de Gusmão 

terá grande impacto na vida da Cidade, no sentido da ampliação do centro, e da 

consequente recentragem da Cidade, articulando a parte mais antiga com o patrimônio 

urbano dos últimos 50 anos, criado depois da BR-116. 

Ações: 

 Captação de recursos junto a fontes de financiamento setoriais; 

 Contratação de projeto executivo para requalificação do subtrecho urbano da BR-116; 

 Estímulos à transferência do apoio rodoviário da BR-116 para áreas no Anel 

Rodoviário, por meio da legislação do PDDU; 

 Atração de empreendimentos de comércio e serviços; 
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 Atração de capitais imobiliários, promoção de acordos entre proprietários de imóveis e 

compradores/incorporadores. 

Agentes Potencialmente Envolvidos: 

 Prefeitura Municipal; 

 Governo Federal; 

 Setores produtivos em geral; 

 Empresários do comércio e serviços rodoviários; 

 Setor imobiliário. 

Fontes de Recursos: 

 Iniciativa privada; 

 Ministérios Federais. 

5.1.2. Lei nº. 1481/2007 – Institui o Código de Ordenamento do Uso do Solo e 
de Obras e Edificações Município de Vitória da Conquista do Município 
de Vitória da Conquista. 

Seção II – Polos Geradores de Tráfego 

Art. 30. São considerados Polos Geradores de Tráfego os usos urbanos que, pela sua 

capacidade de atração e geração de viagens, causam reflexos negativos na circulação 

viária, demandando parâmetros diferenciados para exigências mínimas relativas aos 

acessos de veículos e pedestres, às áreas para acumulação de veículos, estacionamentos, 

embarque e desembarque de passageiros, carga e descarga de mercadorias. 

Art. 31. Dependendo de sua área de influência, os Polos Geradores de Tráfego podem ser 

de Nível Local, Municipal ou Regional e, conforme estabelecido no Quadro 2.2, Anexo II e 

3.4 do Anexo III, se enquadram como: 

I. Tipo P1, configurados por atividades com área de influência de Nível Local, funcionando 

em empreendimentos de pequeno e médio portes; 

II. Tipo P2, configurados por atividades com área de influência de Nível Municipal, 

funcionando em empreendimentos de pequeno e médio portes; 
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III. Tipo P3, configurados por atividades com área de influência de Nível Regional, 

funcionando em empreendimentos de médio e grande portes. 

 

Nos empreendimentos onde está previsto o funcionamento de dois ou mais Tipos, serão 

consideradas as exigências estabelecidas para cada um, separadamente. 

Para os Polos Geradores de Tráfego, dos tipos P2 e P3, o Poder Executivo exigirá que o 

responsável arque com todas as despesas provenientes das melhorias públicas e da 

execução de obras ou serviços públicos relacionados à operação do sistema viário, 

necessários à qualificação da estrutura urbana para sua implantação, abrangendo os 

seguintes aspectos: 

I. adaptação geométrica do sistema viário do entorno; 

II. sinalização viária horizontal e vertical de regulamentação, advertência, orientação e 

semafórica; 

III. adaptação e/ou complementação do sistema viário inserido no entorno imediato atingido 

pelo empreendimento, conforme avaliação do órgão municipal competente; 

IV. implantação de sistemas e equipamentos necessários à: 

a) circulação no entorno do Polo, em especial de apoio ao transporte público; 

b) monitoramento e gerenciamento de trânsito. 

III. que requerem Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) 

Art. 32. Entende-se por Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) o documento técnico que 

deverá ser elaborado e submetido à aprovação do órgão licenciador, quando do pedido de 

licenciamento para construção, reforma, ampliação ou para o funcionamento de atividades 

previstas nesta Lei e no Código Municipal do Meio Ambiente. 

Art. 33. Os usos submetidos à aprovação do EIV são: 

I. os classificados como geradores de Poluição Ambiental de nível médio (M) e alto (A), 

constantes do Quadro 3.3, do Anexo III, em áreas residenciais; 

II. os Conjuntos Habitacionais, a partir de 500 (quinhentas) unidades; 

III. o parcelamento do solo com área superior a 20.000 m² (vinte mil metros quadrados); 
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IV. os Polos Geradores de Tráfego (PGT), tipos P2 e P3, conforme o Quadro 3.4 do Anexo 

III;  

V. os situados em áreas de proteção ambiental. 

Art. 34. O Estudo de Impacto de Vizinhança deverá conter, no mínimo: 

I. planta gráfica, delimitando a área sob impacto do uso, inserindo, no mínimo, os imóveis 

da quadra em questão, bem como da quadra oposta em relação à via pública, as vias 

utilizadas para estacionamento de veículos e as que lhe dão acesso, desde o sistema viário 

principal, considerando os imóveis lindeiros a este, indicando o uso do solo, localização e 

porte da vegetação, localização dos monumentos tombados ou de valor histórico e cultural; 

II. análise quanto ao adensamento habitacional, por meio do cálculo da densidade prevista 

do empreendimento, que não deverá exceder a prevista no Plano Diretor; 

III. análise quanto à capacidade de atendimento das redes de infraestrutura (esgoto, água, 

telefone, drenagem, energia elétrica, gás canalizado) em face da demanda adicional 

gerada, solicitando parecer das concessionárias; 

IV. análise quanto à demanda gerada no tráfego e no sistema de transporte e o 

atendimento do sistema viário do entorno, a capacidade do estacionamento e dos acessos; 

V. análise quanto às alterações no meio ambiente: emissões atmosféricas, ruídos, 

efluentes líquidos e sólidos e risco de segurança, bem como movimentos de terra; 

VI. análise quanto ao impacto em relação às atividades vizinhas, referente ao uso e 

ocupação do solo e às demandas por equipamentos urbanos e comunitários, adensamento 

populacional, geração de empregos e alterações no valor dos imóveis e na economia local; 

VII. análise de compatibilidade com a paisagem urbana, com o patrimônio natural e cultural; 

VIII. anuência das associações locais, que representem os moradores da área sob impacto, 

legalmente reconhecidas há pelo menos 02 (dois) anos. 

O EIV deverá ser elaborado por profissionais habilitados nas áreas de interesse da análise. 

No documento técnico deverão ser apontadas medidas mitigadoras dos impactos 

considerados negativos, as quais serão submetidas à avaliação do órgão responsável pelo 

licenciamento de construção e atividades do Município. 
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O proprietário e/ou interessado na implantação do uso arcará com o ônus para a execução 

das medidas mitigadoras julgadas cabíveis. 

O EIV deverá ser apresentado juntamente com os elementos gráficos exigidos, conforme 

estabelecido nesta lei. 

 

Art. 35. A elaboração do EIV não substitui a elaboração e aprovação do Estudo Prévio de 

Impacto Ambiental (EIA), requerida nos termos da legislação ambiental. 

Seção V – De Vias 

Art. 40. Toda via a ser aberta, integrante ou não de parcelamento, será enquadrada em 

uma das categorias constantes da Lei do Plano Diretor, devendo obedecer aos padrões 

técnicos constantes do Quadro 3.5 do Anexo III.  

Quando da abertura de vias, deverão ser assegurados espaços, passeios e/ou quaisquer 

logradouros exclusivos para pedestres, de modo a propiciar segurança contra veículos 

motorizados e mecânicos. 

Os espaços destinados a pedestres deverão assegurar a circulação de pessoas portadoras 

de necessidades especiais, através da adequação do projeto às necessidades do usuário 

atendendo à legislação específica. 

As vias deverão ser arborizadas em toda a sua extensão, conforme projeto apresentado 

juntamente com o projeto viário. 

A abertura de vias deverá incluir o mobiliário urbano necessário, nos espaços destinados 

a pedestre, tais como bancos, abrigos em pontos de parada de transporte coletivo, locais 

para caixa de correio, pontos destinados a hidrantes anti-incêndio, coletores de lixo e, 

quando julgado conveniente, pelo órgão competente, instalações sanitárias e previsão de 

instalação móveis e pontos para comércio ambulante. 

Quando da abertura de vias fica limitado o desmatamento tão somente às áreas 

absolutamente necessárias à implantação das vias e seus equipamentos. 

Quando houver necessidade de remanejamento das redes de serviços públicos existentes 

ou da implantação de novas redes, a nova localização dar-se-á em áreas próprias, em um 

dos lados da via e protegidas contra impactos e esforços atuantes, devendo as faixas, onde 
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se implantarem essas redes, ser recobertas, de preferência, por vegetação, para favorecer 

a sua conservação e manutenção. 

O projeto de drenagem deverá atender a vazões máximas resultantes das chuvas críticas 

na área. 

Art. 41. Os projetos para abertura de vias, integrantes ou não de parcelamento, atenderão 

às condições estabelecidas neste Código:  

O acesso aos terrenos lindeiros e às Vias Arteriais I (VA-I) somente será permitido através 

da Via Marginal (VM), devendo ser reservada faixa para sua implantação, dentro do próprio 

terreno; 

Caso as condições topográficas não permitam a implantação da VM, o acesso aos 

empreendimentos lindeiros dar-se-á através de sistema viário interno existente ou 

projetado, hipótese em que será exigido recuo mínimo frontal de 14,00m (quatorze metros), 

contados a partir do bordo externo da pista de rolamento. 

O acesso lindeiros às Vias Arteriais II (VA-II) poderá ser direto. 

As vias de circulação de veículos situadas em regiões acidentadas poderão ter rampas de 

até 15% (quinze por cento) em trechos não superiores a 100,00m (cem metros). 

O raio mínimo de concordância do alinhamento entre Vias Locais (VL) será de 5,00m (cinco 

metros), e o do alinhamento destas com as vias de hierarquia imediatamente superior será 

de 6,00m (seis metros). 

As vias sem saídas deverão: 

I. garantir que no leito carroçável do dispositivo de retorno possa ser inscrito um círculo de 

raio igual ou superior à largura da via; 

II. contornar todo o perímetro do dispositivo de retorno por passeios com largura mínima 

de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros), respeitada a largura do passeio da via 

que lhe dá acesso; 

Em avenidas ou ruas, com existência de canteiro central, a posteação das redes de 

distribuição de energia elétrica, deverá ser implantada nos dois lados, não sendo permitida 

a instalação de postes no interior do canteiro, nem o cruzamento de fios elétricos, isolados 

ou não. 
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Em áreas não caracterizadas como de interesse social, os padrões de entrada de energia 

elétrica, deverão ser fixados em muros ou nas paredes das unidades de consumo, e tão 

somente nessas áreas será permitido o uso de kits metálicos implantados isoladamente. 

Em áreas arborizadas, localizadas em parques e no entorno de praças, as redes de 

distribuição de energia elétrica deverão ser executadas com cabos e fios isolados. 

Art. 42. As vias existentes ou projetadas serão enquadradas por ato do Poder Executivo, 

acompanhado de mapas e plantas elucidativas, em obediência às categorias e 

características referidas no Plano Diretor e constantes do Quadro 3.5, do Anexo III.  

Seção VI – De Garagens 

Art. 43. O estacionamento em vias públicas atenderá: 

I. ao disposto no Quadro 3.5, do Anexo III; 

II. determinações do Poder Executivo em alterar as condições contidas no Quadro 

mencionado, desde que pautadas em decisões técnicas justificadas, sob a 

responsabilidade do órgão disciplinador da circulação urbana. 

Art. 44. O número de vagas corresponderá ao estabelecido no Quadro 3.6, do Anexo III e 

poderá ser oferecido na forma de estacionamento ou de garagem. 

Para a instalação de atividades em edificações existentes, anteriormente à vigência desta 

Lei, o empreendedor poderá, na impossibilidade de atendimento, na própria edificação, à 

quantidade de vagas de que trata o artigo anterior, oferecê-las em outra área, desde que 

localizadas a uma distância máxima de 400,00m (quatrocentos metros) e seja legalmente 

vinculada à edificação. 

Desobrigam-se das exigências de vagas para estacionamento de veículos os usos 

residenciais, nas seguintes condições: 

I. em vilas, cujo acesso ao logradouro tenha largura inferior a 2,50m (dois metros e 

cinquenta centímetros); 

II. quando o acesso for efetuado por vias de circulação de pedestres. 

Art. 45. Os estacionamentos e garagens atenderão, quanto aos acessos e à circulação 

interna, às normas e critérios estabelecidos, respectivamente, nos Quadros 3.7 e 3.8, do 

Anexo III.  
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Art. 46. Os empreendimentos de estacionamentos e garagens deverão atender a todas as 

exigências do Quadro 3.4, do Anexo III, referentes a Polos Geradores de Tráfego (PGT). 

Art. 50. Poderão situar-se na área de recuo: 

I. marquise, somente no pavimento térreo, no máximo, metade do recuo; 

II. abrigo de medidores, abrigo de coletores de lixo, de hidrantes; caixa e tubos de água, 

esgoto, energia; reservatório enterrado; saída de incêndio (na parte exterior à projeção da 

edificação) e abrigo de bombas; 

III. acessos à edificação ou passagens externas, com pérgolas vazadas, com o mínimo de 

50% (cinquenta por cento) da área, ou cobertas, sendo a largura dos acessos ou soma 

destes, igual ou menor que 1/6 (um sexto) da testada do terreno e a largura de cada 

passagem entre 1,00m (um metro) e 3,00m (três metros); 

IV. bilheterias, portarias, guaritas, desde que o somatório de suas áreas úteis cobertas seja 

menor que 0,5% (meio por cento) da área ocupada pela edificação, respeitando o limite 

máximo de 10,00m² (dez metros quadrados); 

V. placas com nome ou número da edificação, muros, bancos, espelhos d'água, 

equipamentos descobertos de lazer, inclusive piscinas; 

VI. rampas, passarelas e escadas de acesso da rua à edificação, desde que correspondam, 

no máximo, à metade da área do recuo, não se admitindo cobrir qualquer cômodo da 

edificação; 

VII. estacionamento descobertos, desde que seja mantido livre acesso para pedestres, com 

largura mínima de 2,00m (dois metros). 

Art. 57. Serão analisados, quanto ao impacto que causam na paisagem urbana, os 

empreendimentos que apresentem as seguintes características: 

I. gabarito de altura superior a 20 (vinte) pavimentos; 

II. fachada com extensão superior a 60,00m (sessenta metros); 

III. construída superior a 10.000,00m² (dez mil metros quadrados), em edificações com 

apenas um bloco; 

IV. construída superior a 20.000,00m² (vinte mil metros quadrados), em edificações com 

mais de um bloco; 
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V. empreendimentos de uso residencial com mais de 100 (cem) unidades, ou que ocupem 

mais de uma quadra; 

VI. corte de terreno superior a 10,00m (dez metros). 

Subseção VIII – Polos Geradores de Tráfego (PGT) 

Art. 95. São elementos complementares do projeto, a serem fornecidos pelo interessado, 

especificamente para empreendimentos classificados como Pólos Geradores de Tráfego 

(PGT) os seguintes documentos, em número de vias a ser fixado pelo Poder Executivo: 

I. para os Polos Geradores de Tráfego - Tipo PGT-1 e PGT-2: 

a) planta de localização do empreendimento na escala de 1:5.000, com escala gráfica, 

destacando o sistema viário principal do entorno e os demais empreendimentos 

impactantes, num raio demarcado aproximado de 500 m; 

b) projeto arquitetônico completo, conforme definido por esta Lei; 

c) planta do estacionamento, contendo o layout básico, com especificação do tipo de 

controle e sua localização, quando houver; 

d) detalhes dos acessos, especificando as áreas destinadas aos acessos de pedestres, 

veículos leves e veículos pesados; 

e) atendimento das exigências constantes no Quadro 3.4, do Anexo III desta Lei; 

II. para os Polos Geradores de Tráfego - Tipo PGT-3 e PGT-4: 

a) planta de localização do empreendimento na escala de 1:5.000 ou similar com escala 

gráfica, destacando o sistema viário do entorno, num raio demarcado aproximado de 

1.000m (mil metros); 

b) projeto arquitetônico completo, conforme definido por esta Lei; 

c) planta na escala de 1:10.000 apresentando área de influência (região de origem da 

demanda), prevista para o empreendimento, com o sistema viário estrutural de acesso; 

d) planta na escala de 1:5.000 com identificação dos usos do solo predominantes num raio 

de 500m (quinhentos metros) do entorno do empreendimento; 

e) planta do estacionamento com disposição e dimensionamento de vagas por tipo de 

veículos, indicação de área para carga e descarga e embarque e desembarque de 

passageiros; 
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f) detalhes dos acessos, especificando as áreas destinadas aos acessos de pedestres, 

veículos leves e veículos pesados e correspondentes área de acumulação, especificação 

do tipo de controle e sua localização, quando houver; 

g) atendimento das exigências constantes no Quadro 3.4, do Anexo III desta Lei; 

h) indicação de circulação interna de veículos e pedestres e as declividades de rampas e 

acessos, quando existentes; 

i) Relatório de Impacto no Trânsito, referindo-se a: 

1. localização do empreendimento; 

2. caracterização do PGT, conforme Quadro 3.4, do Anexo III desta Lei; 

3. análise e definição da área de impacto do PGT; 

4.análise das principais interseções possuidoras de semáforos, pertencentes à área de 

impacto do PGT, entendidas como as áreas de origem da demanda prevista; 

5. implantação do empreendimento relacionando os acessos, a circulação viária da área 

de impacto, as vias de acesso, a segurança do pedestre e de veículos e o sistema de 

transporte coletivo; 

6. dados do atual movimento do tráfego nas vias lindeiras; 

7.o fluxo de veículos e pedestres nas vias de acesso, definindo o número de viagens 

geradas pelo PGT e a forma de alocação e distribuição espacial das viagens geradas; 

8. medidas internas e externas ao empreendimento visando mitigar os impactos 

identificados e compromisso com a sua implementação. 

Parágrafo Único. Caso seja comprovada, a qualquer tempo, a falsidade das informações 

fornecidas pelo requerente, o Poder Executivo cassará o Alvará de Localização, 

Implantação e de Operação do empreendimento ou atividade. 

Art. 106. A Análise de Viabilidade Prévia para Polos Geradores de Tráfego deverá conter, 

além da análise dos elementos enumerados no art. 100, no mínimo, o seguinte: 

I. definição das características geométricas, localização dos acessos de veículos e 

pedestres, faixas de aceleração e desaceleração, dimensionamento da área de 

acumulação, tipo de controle do acesso de veículos e disposição, quantidade e 

dimensionamento de vagas, vias internas de circulação, raios horizontais e declividades 
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transversais em rampas e acessos, pátios e número mínimo de vagas para carga e 

descarga, áreas para embarque e desembarque, pontos de paradas de ônibus urbanos ou 

especiais, táxi e veículos especiais; 

II. análise do impacto sobre o sistema viário de acesso e definição de respectivas medidas 

mitigadoras, em função da provável geração de pontos críticos de circulação, 

principalmente no sistema viário estrutural da cidade, aspectos de segurança para veículos 

e pedestres, possibilidades de ocorrência de congestionamento nas vias que lhes dão 

acesso e inadequação da oferta de vagas de estacionamento. 

Art. 107. O prazo para a expedição da Análise de Viabilidade Prévia é de 30 (trinta) dias, 

contados a partir da data registrada no protocolo, desde que apresentados todos os 

documentos exigidos, para parcelamentos e usos especiais ou de impacto, e de 20 (vinte) 

dias para os demais, interrompidos quando a análise depender de informações 

complementares por parte do requerente. 

1º. Nos casos de projetos que necessitem análise ambiental, o prazo poderá ser dilatado 

até que sejam efetuados os estudos necessários para a apresentação do Parecer Técnico 

ou de Resolução, pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente. 

2º. Na hipótese do interessado não prestar as informações ou anexar os documentos 

requisitados, abandonando o processo por mais de 30 dias, este será arquivado, sem 

prejuízo das sanções cabíveis, podendo, entretanto, ser reaberto, caso não fira direitos de 

terceiros adquiridos durante o tempo de arquivamento, e mediante pagamento de nova 

taxa de viabilidade. 

Art.108. A validade da Análise de Viabilidade Prévia é de 180 (cento e oitenta) dias. 

5.1.3. Lei nº. 762/1994 – Sistema de Ocupação Rotativa de Vias e Logradouros 
Públicos – Zona Azul 

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a implantar Sistema de Ocupação 

Rotativa de espaços nas vias e logradouros públicos para estacionamento de veículos 

automotores. 

Parágrafo Único – Este sistema de ocupação será denominado Zona Azul. 

Art. 2º. A ocupação de cada vaga componente do sistema de Zona Azul terá duração de 

02 horas contínuas para cada veículo. 
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I. Quando o usuário permanecer na mesma vaga por período superior ao fixado no caput 

deste artigo, este excesso será considerado como uma segunda ocupação, o qual não 

poderá ultrapassar 60 minutos. 

II. Finda a duração normal e o excesso, o usuário será compelido a se deslocar para uma 

nova vaga iniciando-se novo processo de ocupação. 

III. Os veículos em operação de carga e descarga com capacidade de até 4 toneladas 

poderão utilizar vagas do sistema de ocupação Zona Azul, pelo período máximo de até 

60 minutos. 

Art. 3º. A utilização das vagas do sistema Zona Azul será remunerada ao Município pelo 

usuário na forma de tarifa fixada pelo Chefe do Executivo Municipal, inclusive o período do 

excesso de ocupação enumerado no item III do art. 2º. 

Art. 4º. A tarifa será cobrada do usuário mediante cartão próprio, adquirido diretamente aos 

operadores do sistema. 

Art. 5º. Não será cobrada tarifa pela utilização da vaga quanto ao serviço, de ambulância, 

veículos do serviço de água, luz e comunicações, veículos da Polícia Militar e Corpo de 

Bombeiros, veículos da Administração Municipal, e veículos pertencentes aos Poderes 

Legislativo e Judiciário. 

Art. 6º. Na fixação da tarifa devem ser levadas em consideração as despesas necessárias 

à manutenção do sistema, incluindo despesas de pessoal, encargos trabalhistas, 

obrigações sociais, bem como material destinado à sinalização das vias e logradouros 

públicos, onde o sistema foi implantado. 

Art. 7º. A definição das áreas para implantação do sistema será de competência exclusiva 

do executivo municipal, inclusive a fixação dos horários de funcionamento. 

Art. 8º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei 

Municipal nº. 611 de 27 de novembro de 1991. 

Prefeito Municipal de Vitória da Conquista em 06 de julho de 1994. 
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5.2. ANÁLISE EM RELAÇÃO À LEGISLAÇÃO VIGENTE 

 

5.2.1. Lei nº. 1.385/2006 – Institui o Plano Diretor do Município de Vitória da 
Conquista e dá outras providências 

A Lei do Plano Diretor de Vitória da Conquista é de 2006, e atualmente um novo Plano 

Diretor está em processo de desenvolvimento, cuja reunião de lançamento ocorreu em 

fevereiro de 2019. 

A lei vigente em seus artigos a seguir relacionados Institui o Sistema Viário, e define: as 

diretrizes para a gestão do Sistema Viário Principal; as diretrizes para a gestão do sistema 

viário de veículos de propulsão humana; as diretrizes para a gestão do sistema de vias e 

áreas de pedestres; as diretrizes para a gestão de estacionamentos de uso público, e 

remete ao “Código de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo e de Obras e 

Edificações”, a definição de critérios e de procedimentos para análise pelos órgãos 

municipais competentes, e em conformidade com os Art. 36 a 38, do Estatuto da Cidade, 

de empreendimentos e atividades privados ou públicos, que dependerão de Estudo de 

Impacto de Vizinhança (EIV) para obter as licenças ou autorizações de construção, 

ampliação ou funcionamento.  

Resumo da Abordagem no Plano Diretor 

 Em seu art. 46, a Lei do Plano Diretor institui o Sistema Viário, para organizar as 

vias da cidade indicadas segundo suas funções hierárquicas e suas características 

geométricas, em acordo com as categorias estabelecidas pela Lei Federal n.º 

9.503/97. 

 Em seu art. 47, a Lei do Plano Diretor define as diretrizes para a gestão do sistema 

viário principal. 

 Em seu art. 48, a Lei do Plano Diretor define as diretrizes para a gestão do sistema 

viário de veículos de propulsão humana. 

 Em seu art. 49, a Lei do Plano Diretor define as diretrizes para a gestão do sistema 

de vias e áreas de pedestres. 
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 Em seu art. 50, a Lei do Plano Diretor define diretrizes para a gestão de 

estacionamentos de uso público. 

 Em seu art. 71, a Lei do Plano Diretor remete ao “Código de Ordenamento do Uso 

e da Ocupação do Solo e de Obras e Edificações”, a definição de critérios e de 

procedimentos para análise pelos órgãos municipais competentes, e em 

conformidade com os arts. 36 a 38 do Estatuto da Cidade, de empreendimentos e 

atividades privados ou públicos, que dependerão de Estudo de Impacto de 

Vizinhança (EIV) para obter as licenças ou autorizações de construção, ampliação 

ou funcionamento.  

Conclusão 

Esta abordagem no Plano Diretor vigente contempla as questões relativas ao sistema viário 

como um todo, no entanto devido a defasagem de tempo e de não ter havido uma revisão, 

não prevê diretrizes para novas vias para a ampliação do sistema viário como alternativas 

a alguns corredores principais e em áreas de expansão. 

 

5.2.2. Lei nº. 1481/2007 – Institui o Código de Ordenamento do Uso do Solo e 
de Obras e Edificações do Município de Vitória da Conquista 

Esta Lei em seus artigos a seguir mencionados, definem os usos urbanos que são 

classificados como Polos Geradores de Tráfego; abordam questões relativas a Estudos de 

Impacto de Vizinhança – “EIV”; e definem elementos complementares do projeto, a serem 

fornecidos pelo interessado, especificamente para empreendimentos classificados como 

Polos Geradores de Tráfego (PGT), dentre outras questões. 

Resumo da Abordagem 

A Seção II, dos arts.30 a 39, abordam questões relativas a Polos Geradores de Tráfego e 

de Estudos de Impacto de Vizinhança. 

 Art. 30. São considerados Polos Geradores de Tráfego os usos urbanos que, pela 

sua capacidade de atração e geração de viagens, causam reflexos negativos na 

circulação viária, demandando parâmetros diferenciados para exigências mínimas 

relativas aos acessos de veículos e pedestres, às áreas para acumulação de 
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veículos, estacionamentos, embarque e desembarque de passageiros, carga e 

descarga de mercadorias. 

 A Subseção VIII, art. 95, define elementos complementares do projeto, a serem 

fornecidos pelo interessado, especificamente para empreendimentos classificados 

como Polos Geradores de Tráfego (PGT). 

 Na Seção V, dos arts.40 a 42, são definidos parâmetros para a implantação de vias. 

 Na Seção V, dos arts.43 a 46, são definidos parâmetros para estacionamentos e 

garagens relacionados as atividades. 

 O art. 50. define o que poderá situar-se na área de recuo e no item VII, são liberados 

estacionamento descobertos, desde que seja mantido livre acesso para pedestres, 

com largura mínima de 2,00m (dois metros). 

Conclusão 

A Lei que Institui o Código de Ordenamento do Uso do Solo e de Obras e Edificações 

Município do Município de Vitória da Conquista, trata dentre outras questões de Polos 

Geradores de Tráfego; define parâmetros para a implantação de vias; define parâmetros 

para estacionamentos e garagens relacionados as atividades, e trata da questão de uso 

de recuos em edificações, principalmente da liberação de estacionamentos descobertos. 

Recomendamos que, no novo Plano Diretor e no Plano de Mobilidade seja revisada a 

questão da liberação do estacionamento em áreas de recuo, definindo parâmetros para 

que esta modalidade de estacionamento não interfira na segurança de pedestres. 

5.2.3. Lei nº. 762/1994 – Sistema de Ocupação Rotativa de Vias e Logradouros 
Públicos – Zona Azul 

A Lei que instituiu o estacionamento de veículos nas vias e logradouros públicos definiu os 

princípios básicos do sistema e o seu funcionamento e operação tem sido regulamentado 

através de decretos e portarias. 
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5.2.4. Legislação de Trânsito 

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana – SEMOB, responsável pela gestão do 

trânsito urbano em Vitória da Conquista não tem por norma a emissão de atos normativos 

regulamentando as ações relativas ao trânsito urbano, tais como:  

 Sentidos de trânsito. 

 Restrições ou regulamentação de estacionamento. 

 Restrições quanto à circulação de determinados veículos. 

 Serviço de carga e descarga de mercadorias. 

 Definição de vias preferências, dentre outras. 

A emissão de ato normativo para a regulamentação de ações relativas ao trânsito, além de 

se constituir em informação para a gestão do trânsito, servem de embasamento para 

eventuais solicitações do Poder Judiciário em ações relativas a questões de trânsito. 

6. ESTRUTURA E HIERARQUIA VIÁRIA EXISTENTE 

 

6.1. SISTEMA VIÁRIO REGIONAL 

O município é acessado pela rodovia federal BR-116/BA e pelas rodovias estaduais: BA-

262 (coincidente com a BR-407/BA), BA-263 e BA-265 (coincidente com a BR-415/BA). 

As rodovias fazem ligação aos seguintes municípios: 

 BR-116/BA – no sentido Norte liga com os municípios de Planalto e Poções e no 

sentido Sul liga com o município de Cândido Sales e o estado de Minas Gerais. 

 BR-407/BA coincidente com a BA-262 – no sentido Oeste liga com os municípios 

de Anagé e Brumado. 

 BR-415/BA – no sentido Leste liga com o município de Barra do Choça. 

 BA-263 – no sentido Leste liga com os municípios de Itambé e Itapetinga. 
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6.2. ANEL RODOVIÁRIO 

O Anel rodoviário permite a interligação das diversas rodovias que acessam a cidade 

evitando a circulação de tráfego pesado por vias do sistema viário urbano.  

6.3. SISTEMA VIÁRIO URBANO 

O sistema viário constitui-se em um elemento ordenador das atividades urbanas, 

estruturando os deslocamentos, promovendo a circulação de pedestres, o trânsito de 

veículos automotores, o transporte coletivo e as ciclovias. 

O sistema viário é um conjunto de vias do município, devendo estas, serem classificadas 

e hierarquizadas de acordo com seu desempenho, capacidade de suporte, infraestrutura, 

uso e ocupação do solo atual e futuro, dos modos de transporte, e tráfego de veículos. 

A existência de uma hierarquia viária permite que a caracterização das vias (geometria, 

sinalização e iluminação), sejam diferenciadas, de acordo com a função que a via 

desempenha no conjunto do sistema viário, refletindo na compreensão por parte do 

motorista e consequentemente na segurança do trânsito. 

A estrutura e a hierarquia viária da área Urbana de Vitória da Conquista estão definidas pela 

Lei Municipal nº. 1.385/2006 que Institui o Plano Diretor do Município de Vitória da Conquista 

e dá outras providências, e que conforme transcrito anteriormente, institui o sistema viário, 

e, estabelece entre outras, a classificação das vias para o tráfego motorizado. 

 

6.4. PRINCIPAIS CORREDORES DEFINIDOS NO PLANO DIRETOR EM VIGOR  

 Corredor BR-116/BA / Avenida Presidente Dutra.  

 Corredor Avenida Brumado. 

 Corredor Avenida Luiz Eduardo Magalhães. 

 Corredor Avenida Olívia Flores. 

 Corredor Avenida Juracy Magalhães. 
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Figura 8 - Uso do Solo 

 

Fonte: PMVC/PDDU (2006) 

 

6.4.1. Corredor BR-116/BA / Avenida Presidente Dutra  

No trecho compreendido entre o Anel Rodoviário, o segmento da BR-116/BA e Avenida 

Presidente Dutra tem um fluxo de veículos predominante urbano, uma vez que o tráfego 

pesado de passagem por Vitória da Conquista utiliza o Anel Rodoviário. 

Existem conflitos na transposição de vias principais do sistema viário e de retornos 

existentes. 

Por ter sido uma rodovia, o uso predominante é de serviços e existindo conflitos entre 

veículos em circulação e manobras de veículos estacionados, em alguns trechos não tem 

espaços definidos para a circulação de pedestres, não havendo também qualquer prioridade 

ou condição de segurança para ciclistas. 
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O canteiro central divisor de pistas no trecho em que existe pista dupla, também carece de 

uma urbanização.  

6.4.2. Corredor Avenida Brumado 

A Avenida Brumado é o acesso da Rodovia BA-262 ao centro da cidade e a partir do Anel 

Rodoviário. Tem um trecho de duas pistas separadas por um canteiro central, e na 

sequência tem pista única com diferença de dimensão da caixa de rolamento ao longo do 

trecho, e que tem sentido único de circulação em direção ao centro da cidade, até a Avenida 

Presidente Dutra. 

Devido a diferença de dimensão da caixa de rolamento da via, tem trechos de liberação de 

estacionamento na lateral direita do sentido de trânsito e trechos com a proibição do 

estacionamento na lateral da via. 

No segmento de pista dupla existe uma ciclovia desde o Anel Rodoviário, ciclovia esta que 

a partir do início da pista única passa a ser uma ciclofaixa e que permitem o acesso de 

ciclistas de bairros situados à Oeste do Centro até a Avenida Presidente Dutra. 

É questionado, principalmente por parte dos comerciantes da via, o sentido único de 

circulação e a ciclofaixa na Avenida, questões que estão sendo avaliadas para uma posterior 

definição. 

Figura 9 - Av. Brumado 
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Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

6.4.3. Corredor Avenida Luiz Eduardo Magalhães 

Quando da elaboração do Plano Diretor, a Avenida Luiz Eduardo Magalhães não estava 

totalmente implantada. 

É uma via de duas pistas de sentidos opostos com duas faixas de circulação por sentido e 

separadas por um canteiro central divisor, canteiro este que em alguns trechos tem um canal 

para escoamento de águas pluviais a céu aberto. 

Esta avenida permite a ligação Oeste / Leste ao Sul da área central. 

6.4.4. Corredor Avenida Juracy Magalhães 

A Avenida Juracy Magalhães é o acesso da Rodovia BR-415/BA ao Centro da cidade na 

direção Sul / Norte e é uma via de duas pistas de sentidos opostos com duas faixas de 

circulação por sentido e separadas por um canteiro central divisor, canteiro este que tem 

uma ciclovia implantada. 

É uma avenida que apresenta um excesso de retornos, situação que prejudica a fluidez e a 

segurança viária. 

6.4.5. Corredor Avenida Olívia Flores 

A Avenida Olívia Flores permite a ligação entre a área central a partir da Avenida Rosa Cruz 

e a região Sudeste da cidade. 



 
 
   

 

 

40 
 

É uma via de duas pistas de sentidos opostos com duas faixas de circulação por sentido e 

separadas por um canteiro central divisor, canteiro este que em alguns trechos tem uma 

ciclovia implantada. 

O segmento entre a Avenida Rosa Cruz e Avenida Luiz Eduardo Magalhães está em 

processo de reestruturação do pavimento, urbanização do canteiro central com a 

implantação de pistas de caminhadas e de ciclovias e com a definição de áreas de 

estacionamento nas laterais das pistas de rolamento.  

Esta avenida permite o acesso a duas universidades, a um shopping center e vários órgãos 

públicos, e a partir da Avenida Luiz Eduardo Magalhães não tem outra via paralela que 

permita uma alternativa de deslocamento. 

6.5. PRINCIPAIS VIAS DE CIRCULAÇÃO 

As principais vias de circulação que formam o sistema viário básico da área urbana de Vitória 

da Conquista, e que foram identificadas em visitas de campo, estão representadas no Mapa 

01 do colume anexo, e dentre elas destacamos as seguintes:  

 

6.5.1. Rua Frei Benjamim 

É uma via que permite a ligação entre a Avenida Brumado e diversos bairros ao Sul desta 

avenida. Tem sentido duplo de circulação de veículose permite o estacionamento na lateral 

da via no sentido Norte / Sul e no sentido contrário em recuos nas calçadas. 

O uso lindeiro é predominante de comércio e serviços de bairro. A via tem um fluxo intenso 

de veículos e por esta via circulam linhas do transporte coletivo urbano, como também se 

observa a circulação de ciclistas.  

Em períodos de maior movimento a Rua Frei Benjamin apresenta lentidão no fluxo de 

veículos. 
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6.5.2. Acesso BR-415/BA / BA- 265 

 

O binário de circulação na área central através da Avenida Presidente Vargas e Rua Monte 

Castelo, permite o acesso à Rodovia BR-415/BA (coincidente com a BA-265).. 

 

6.5.3. Demais Vias Principais de Circulação 

As demais vias não elencadas, estão representadas na Prancha 01 anexa, prancha na qual 

também estão identificados os sentidos de trânsito das vias; as rótulas e os semáforos 

existentes na malha viária, além dos pontos críticos, e/ou de conflitos viários que foram 

considerados como prioridade, e, para os quais estamos apresentando propostas de 

soluções neste relatório.  

As vias pelas quais circulam as linhas do transporte coletivo urbano, estão identificadas na 

Prancha 06 anexa. 

 

6.5.4. Área Central 

Sentidos de Trânsito 

Na área central a maioria das vias tem sentido único de circulação com poucas vias 

permitindo o sentido duplo de deslocamentos. 

A Rua São Geraldo tem sentido único de circulação no trecho compreendido entre a rótula 

na confluência da Rua Lions Club e Rua Renato Vaz Rebouças / Rua Waldemar Sá Porto, 

e na sequência tem sentido duplo de circulação, com os consequentes transtornos de 

conversões que ocorrem no local. 

Em determinados períodos do dia algumas vias da área central apresentam lentidão no 

trânsito de veículos, em função do maior volume de veículos em circulação e ao desrespeito 

às normas de trânsito. 

Nos Mapas 02 e 03 do volume anexo estão identificados, os sentidos de trânsito das vias; 

as rótulas existentes, e os semáforos existentes nas vias da área central. 
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Estão também identificados os trechos de vias que tem a modalidade de estacionamento 

rotativo pago, conforme informação recebida da SEMOB. 

 

6.5.5. Vias de Acesso à Área Central 

Conforme pode ser visualizado nas Pranchas 02 e 03 anexas, os acessos à área central 

de bairros das diversas regiões da cidade podem ser realizados pelas vias a seguir 

relacionadas: 

 Ao Norte da área central – acesso pelas seguintes vias: 

o Rua Plácido de Castro / Avenida Crescêncio Silveira no sentido Centro e 

Avenida Crescêncio Silveira / Laudelino Gusmão no sentido bairro.  

o Avenida Antônio Nascimento / Rua Paulino Santos / Rua dos Fonsêcas / Rua 

Maximiliano Fernandes no sentido Centro e Rua Zeferino Correia / Rua dos 

Andrades / Rua Paulino Santos / Rua Antônio Nascimento no sentido bairro. 

o Avenida Antônio Nascimento / Rua Paulino Santos / Rua João Pessoa no 

sentido Centro e Rua Zeferino Correia / Rua dos Andrades / Rua Paulino Santos 

/ Avenida Antônio Nascimento no sentido bairro.  

 À Leste e Sudeste da área central – acesso pelas seguintes vias: 

o Rua da Corrente / Rua Paulino Santos / Rua dos Fonsêcas / Rua Maximiliano 

Fernandes no sentido Centro e Rua Zeferino Correia / Rua dos Andrades / Rua 

da Corrente no sentido bairro. 

o Rua Maria Viana / Rua João Pessoa no sentido Centro e Rua João Pessoa / 

Rua Mariana Viana no sentido bairro. 

o Rua Maria Viana / Rua Paulino Santos / Rua dos Fonsêcas / Rua Maximiliano 

Fernandes no sentido Centro e Rua Zeferino Correia / Rua dos Andrades / Rua 

Maria Viana no sentido bairro. 

o Rua Monte Castelo / Rua Odilon Correia / Rua João Pessoa no sentido Centro 

e Rua João Pessoa / Avenida Presidente Vargas, no sentido bairro. 

o Rua Monte Castelo / Rua Odilon Correia / Rua João Pessoa / Rua Coronel Gugé 

no sentido Centro. 

o Avenida Olívia Flores / Rua 10 de Novembro / Rua João Pessoa no sentido 

Centro e Rua Renato Vaz Rebouças / Rua Waldemar Sá Porto / Avenida Rosa 

Cruz / Avenida Olivia Flores no sentido bairro. 



 
 
   

 

 

43 
 

o Rua da Granja / Rua Siqueira Campos / Rua Coronel Gugé no sentido Centro e 

Rua Vivaldo Mendes / Rua Siqueira Campos no sentido bairro. 

o Rua Genézio Porto / Rua Ascendino Melo no sentido Centro e Rua Ascendino 

Melo / Rua Genézio Porto no sentido bairro. 

 Ao Sul da área central – acesso pela Avenida Bartolomeu de Gusmão nos sentidos 

Centro e bairro. 

 A Oeste da área central – acesso pelas seguintes vias: 

o Rua Nilton Gonçalves / Rua Plácido de Castro / Avenida Crescêncio Silveira, no 

sentido Centro e Avenida Crescêncio Silveira / Rua Laudiceia Gusmão / Rua 

Nilton Gonçalves no sentido bairro. 

o Rua Nilton Gonçalves / Rua Paulino Santos / Rua dos Fonsêcas / Rua 

Maximiliano Fernandes no sentido Centro e Rua Zeferino Correia / Rua dos 

Andrades / Rua São Paulino / Rua Nilton Gonçalves no sentido bairro.   

o Rua Marajó / Avenida Santa Helena no sentido Centro e Rua Santa Maria / Rua 

Pará no sentido bairro. 

o Avenida Brumado / Avenida Regis Pacheco no sentido Centro e Rua Regis 

Pacheco / Avenida Presidente Dutra / Avenida Maranhão no sentido bairro. 

o Rua Nicanor Ferreira / Avenida Fernando Spínola no sentido Centro e Rua São 

Pedro / Rua Santos Dumont / Avenida Salvador no sentido bairro. 
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A restrição quanto ao estacionamento nas vias é sempre questionada pelos proprietários 

de comércio e/ou de atividades nas quais os clientes se utilizam de automóveis para 

chegarem até os estabelecimentos. 

Por outro lado, os usuários das vias desejam que estas tenham fluidez para que sejam 

reduzidos os tempos de deslocamentos. 

Desta forma, a autoridade municipal que tem a gestão do trânsito tem este dilema a ser 

considerado no planejamento das ações relativas à circulação viária e deve prevalecer o 

bem comum, ou seja, as que atendam a maioria dos usuários das vias. 

Um segmento de via pode possibilitar o estacionamento de algumas dezenas de veículos, 

mas que em determinados períodos prejudicam a fluidez nas vias interferindo no 

deslocamento de centenas de veículos em circulação.  

Na área central de Vitória da Conquista observa-se a proibição do estacionamento em uma 

ou nas duas laterais das vias, conforme as condições de circulação nestas vias. 

Em algumas vias é comum a parada de veículos em fila dupla com os consequentes 

problemas na fluidez e segurança do trânsito. 

Dentre outras vias em que ocorrem esta situação com maior frequência, citamos como 

exemplo a Avenida Crescêncio Silveira, via na qual é comum a parada em fila dupla 

inclusive do veículos de Transporte Rural.  

6.5.6. Estacionamento Rotativo Pago 

O estacionamento rotativo é a maneira mais eficaz de democratizar o uso do espaço 

público e melhorar as condições de fluidez do trânsito das vias, isto porque, existindo uma 

oferta de vagas de estacionamento, reduz-se a circulação de veículos em velocidade 

reduzida na procura de um espaço para estacionar na via pública próximo ao local de 

interesse. 

Na área central de Vitória da Conquista em vias nas quais é permitido o estacionamento 

de veículos e existe uma demanda maior por vagas em razão da existência de atividades 

de comércio e de serviços, está implantado o sistema de estacionamento rotativo pago 

pelo tempo de utilização, modalidade de estacionamento que funciona no período das 

08h00min às 18h00min e aos sábados o período de funcionamento é das 08h00min às 

13h00min. 
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O sistema de estacionamento rotativo está implantado nas vias identificadas na Prancha 

04 anexa. 

Figura 10 - Sinalização regulamentando o estacionamento rotativo 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 
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6.6. SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS 

Segundo o art. 3º da Lei nº. 762/1994 sobre o sistema de ocupação rotativa de vias e 

logradouros públicos – Zona Azul, os veículos em operação de carga e descarga com 

capacidade de até 4 (quatro) toneladas poderão utilizar vagas do sistema pelo período 

máximo de até 60 (sessenta) minutos. 

Observa-se na área central veículos de maior porte circulando e em operações de carga e 

descarga. 

6.6.1. Circulação de Veículos de carga  

Não existe nenhuma regulamentação sobre o trânsito de veículos de maior capacidade na 

área central. 

Oportunamente iremos propor a adoção nas vias da área central de restrições de veículos 

comerciais acima de 4 (quatro) toneladas em determinados períodos do dia. 

 

6.7. ACESSIBILIDADE 

A acessibilidade é considerada como o deslocamento a pé realizado de forma autônoma 

pelo cidadão, ainda que auxiliado por cadeiras de rodas, muletas, bengalas, etc. Toda 

pessoa que efetua um deslocamento será, em algum momento, pedestre – pois mesmo 

utilizando-se de veículos, é necessário o deslocamento a pé até o estacionamento ou o 

ponto de ônibus, por exemplo.  

A prioridade no deslocamento a pé está na base da mobilidade sustentável, e para 

incentivar esta modalidade é necessário projetar, construir e manter passeios, faixas de 

pedestres e rampas que maximizem o conforto e a segurança do pedestre. 

Observa-se a existência de rampas de acessibilidade em algumas transposições de 

pedestres, e em outras não, assim como rampas totalmente fora de parâmetros definidos 

pela NBR-9050, (norma da ABNT, sobre acessibilidade), além de não existir um padrão 

definido para o revestimento das calçadas. 
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Alguns trechos de calçadas têm dimensões reduzidas e que inviabilizam a circulação de 

pedestres, principalmente quando o encontro de pessoas caminhando em sentidos 

opostos. 

Em calçadas mais largas, é comum a obstrução das mesmas pela exposição de produtos 

a serem comercializados e/ou por placas de publicidade de empresas e/ou de produtos. 

Mesmo em vias planas, sem qualquer declividade, observam-se a existência de degraus 

na divisa de imóveis, e/ou em acesso de veículos para o interior dos imóveis.  

A diferença de nível das soleiras dos imóveis é resolvida externamente aos imóveis nas 

áreas de calçadas. 

Figura 11 - Calçadas com pouca largura 
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Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

Figura 12 - Obstrução de calçadas 

 

 

 

 

   

 

 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018)  
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Figura 13 - Degraus no passeio 

   

 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

Figura 14 - Rampa de acesso 

 

 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018)  
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Figura 15 - Degrau de acesso 

 

 

                                                                          

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

Figura 16 - Rampa de acesso de veículos 

   

 

 

 

 

   



 
 
   

 

 

51 
 

 

 

 

   

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018)  
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Figura 17 - Diversas situações de rampas para PCD – NBR 9050 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 
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6.8. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

A implantação e manutenção da sinalização horizontal e vertical do sistema viário urbano 

é atribuição da SEMOB.  

 

6.8.1. Sinalização Vertical 

A sinalização vertical normativa de trânsito em muitas vias apresenta um visível desgaste 

pela ação do tempo (vida útil esgotada), prejudicando a sua visualização e compreensão, 

principalmente no período noturno. 

Existe a falta de sinalização regulamentando a condição de via preferencial de tráfego em 

vias notoriamente preferenciais. 

Também, verificamos na sinalização existente placas fora dos padrões definidos pela 

legislação de trânsito, bem como em diversos casos em razão da utilização de mais de 

uma placa em um mesmo suporte, a altura entre a extremidade inferior da placa e o nível 

da calçada inferior a 2,00m, (altura recomendada) situação que pode contribuir para a 

ocorrência de acidente envolvendo transeuntes. 

Figura 18 - Conflito de sinalização 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 
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Figura 19 - Excesso de placas 

  

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

Figura 20 - Sinalização vertical sem padronização 
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Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

A sinalização indicativa de direções / turística existente tem dimensões e formatos diversos, não 

existindo uma padronização definida.  

 

Figura 21 - Sinalização vertical direcional sem padrão definido 
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Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

6.8.2. Sinalização Horizontal 

A sinalização horizontal implantada no sistema viário de Vitória da Conquista, em princípio 

atende ao previsto na legislação de trânsito em vigente, e em diversas vias encontra-se 

desgastada pela ação do tempo e/ou pelas condições do pavimento. 
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Figura 22 - Sinalização travessia de pedestres 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

Figura 23 - Falta de sinalização horizontal 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

 

6.8.3. Sinalização Semafórica 

Nas vias urbanas de Vitória da Conquista existem 43 interseções de vias em que o direito 

de passagem dos veículos é definido por sinalização semafórica. 

Não existe um padrão definido para a parte física dos conjuntos semafóricos, ou seja, 

postes, braços e caixas de conjuntos focais.   
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Figura 24 - Sinalização semafórica com padrões variados 
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Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

6.8.4. Sistema de Videomonitoramento 

Está em processo de implantação pela SEMOB, o monitoramento do trânsito por câmeras 

de videomonitoramento. As câmeras estão sendo implantadas na área central da cidade e 

em locais que necessitam de uma vigilância contínua, para manter uma condição de 

respeito à legislação de trânsito. 

De um total de 20 (vinte) câmeras previstas, no final de março de 2019, 4 (quatro) já 

estavam em operação e ligadas a uma central de monitoramento da SEMOB. 

Figura 25 - Central de videomonitoramento 
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Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

Figura 26 - Câmera de videomonitoramento 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 
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Figura 27 - Sinalização 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

 

6.8.5. Redutores de Velocidade 

A não observância por parte dos motoristas em circular nas velocidades regulamentadas 

para as vias e a necessidade redução da velocidade em situações com potencial risco de 

acidentes, faz com que a entidade que tenha a jurisdição sobre a via adote medidas físicas, 

e/ou eletrônicas com a finalidade de que as velocidades programadas sejam respeitadas. 

A redução de velocidade nas vias pode ser coibida de duas maneiras: 

 Com lombadas físicas. 

 Com controle eletrônico de velocidade. 

6.8.6. Lombadas Físicas 

São ondulações transversais às vias e que forçam o motorista a reduzir a velocidade, sob 

pena de sofrer um desconforto na sua transposição, além de possíveis avarias na 

suspensão do veículo.  
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As lombadas físicas são regulamentadas pelo CONTRAN (Resolução n°. 600 de 

24/05/2016) que define padrões e critérios que devem ser observados para a implantação 

deste dispositivo de redução de velocidade, inclusive exigindo estudos técnicos.  

Observa-se no sistema viário de Vitória da Conquista a utilização de uma grande 

quantidade deste dispositivo lombadas físicas (quebra-molas) para coibir o abuso em 

relação à velocidade dos veículos.  

Em algumas lombadas físicas existentes, observa-se a falta sinalização (regulamentar) 

vertical de advertência quanto a existência do dispositivo redutor de velocidade, assim 

como a sinalização horizontal inexiste por já estar desgastada. 

6.8.7. Controle Eletrônico de Velocidade 

Vitória da Conquista ainda não adotou o controle eletrônico de velocidade, como forma de 

obrigar aos motoristas a reduzir a velocidade através da penalidade (multa), pela 

desobediência em relação a não observação da velocidade programada para determinado 

trecho de uma via.  

O controle eletrônico de velocidade elimina a implantação de lombadas físicas. 

A SEMOB tem um estudo para a implantação do controle eletrônico de velocidade em no 

sistema viário de Vitória da Conquista. 

 

 

6.8.8. Uso da Bicicleta  

A bicicleta é um meio de transporte não motorizado e de baixo custo se comparado às 

motocicletas e aos automóveis, mas que não tem seu potencial aproveitado na maior parte 

das cidades brasileiras. 

A população com rendimento médio a alto considera a bicicleta como um equipamento 

esportivo, e não como um meio de transporte. A consolidação de uma rede cicloviária 

segura e a realização de campanhas educativas podem contribuir para uma mudança 

desta perspectiva. 
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Em Vitória da Conquista, em algumas ciclovias e/ou ciclofaixas observa-se um uso 

significativo de usuários desta modalidade de deslocamento, assim como a circulação de 

ciclistas em vias sem o espaço próprio para ciclistas,  

A instituição de políticas públicas de circulação não motorizada melhora os espaços 

urbanos, tem um baixo custo de implantação em relação a outros modais, principalmente 

os motorizados, e tem como foco a acessibilidade, não só a mobilidade.  

6.8.9. Ciclovias / Ciclofaixas Existentes 

Na Prancha 05 anexa estão identificadas as ciclovias e as ciclofaixas existentes no sistema 

viário de Vitória da Conquista e a ampliação na rede cicloviária prevista pela SEMOB. 

Algumas ciclofaixas existentes no sistema viário de Vitória da Conquista, tem a largura em 

torno de 3,00m, dimensão excessiva para uma ciclofaixa, e que possibilita a circulação de 

veículos no espaço próprio para ciclistas. 

Existem ainda ciclofaixas com 2,00m de largura que estão sinalizadas para sentido único 

de circulação. 

Figura 28 - Ciclovia e ciclofaixa 
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Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

7. GESTÃO DO TRÂNSITO URBANO 

A gestão do trânsito urbano em Vitória da Conquista é atribuição da Secretaria Municipal 

de Mobilidade Urbana – SEMOB.  

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana tem como atribuições planejar, organizar, 

regulamentar, especificar, medir e fiscalizar a prestação de serviços de transporte público 

de passageiros, aplicando as penalidades cabíveis; estimular o aumento permanente da 

qualidade e da produtividade dos serviços de transporte, trânsito e vias públicas, e da 

preservação do meio ambiente; e estimular a criação e fortalecer a formação de 

associações de usuários para defesa dos interesses coletivos relacionados à prestação 

dos serviços de trânsito e transporte público. Cabe a Secretaria também planejar, projetar 

e executar obras de infraestrutura viária, promover a construção, pavimentação e 

conservação das vias urbanas e implementar mecanismos permanentes de informação 

sobre os serviços prestados, visando facilitar o acesso dos usuários e da comunidade; zelar 

pela boa qualidade dos serviços prestados; receber, apurar e solucionar queixas e 

reclamações dos usuários; planejar, organizar, regulamentar, especificar, medir e fiscalizar 

as condições de tráfego em todas as artérias incluídas no território do Município, 

compreendidas como canais de circulação de tráfego. 

Além disso, compete ao setor estabelecer áreas e condições de circulação especial, 

definindo restrições e inclusões de diferentes modos de transporte, a partir de estudos 

especializados e verificação das necessidades; e planejar, projetar, regulamentar e operar 

o trânsito de veículos, de pedestres e de animais e promover o desenvolvimento da 

circulação e da segurança de ciclistas. 

Desempenha ainda outras atribuições, tais como: 
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 Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito expressas no Código 

de Trânsito Brasileiro (CTB), fiscalizando, autuando e cobrando as multas 

decorrentes da sua aplicação; 

 Analisar e aprovar a implantação de polos geradores de tráfego, mediante a 

realização de estudos técnicos de avaliação de impacto dos volumes de fluxos 

geradores no trânsito e transporte locais; 

 Administrar o Fundo Municipal de Trânsito e Transporte Público, na forma de Lei; 

 Desenvolver a política tarifária do Transporte Público do Município, através de 

parâmetros para adequação dos custos operacionais do serviço; 

 Analisar, planejar e sugerir ao Chefe do Poder Executivo a realização de novas 

concessões ou permissões para operação dos serviços de transporte coletivo, bem 

como para renovação ou denúncia daquelas já existentes, ou ainda a intervenção 

dos serviços; 

 Exercer outras atividades de planejamento, organização, gerenciamento e 

fiscalização necessárias à operação do Sistema de Transporte e Trânsito; 

 Planejar, projetar e executar obras de infraestrutura viária; 

 Promover a construção, pavimentação e conservação das vias urbanas;  

 Exercer, por fim, outras competências previstas nas Leis Municipais nº. 968/1999 e 

nº. 987/1999. 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

7.1. ESTRUTURA DA SEMOB 

A estrutura organizacional da SEMOB é dividida em 5 (cinco) coordenadorias: 

 Coordenação Administrativa – responsável por ordenar as atividades 

administrativas da Secretaria. 

 Subdivide-se em: 

o Gerência Financeira de Recursos Humanos 

o Gerência de Convênios e Contratos 

 Coordenação de Transporte – responsável pelas atividades de planejamento, 

organização, gerenciamento e fiscalização, necessárias à operação do sistema de 

transporte público 
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 Coordenação de Trânsito – tem a competência de coordenar as atividades de 

planejamento, organização, gerenciamento e fiscalização, necessárias à operação 

do sistema de trânsito, bem como projetar, implantar e administrar a sinalização 

viária e outros serviços e/ou equipamentos inerentes ao sistema de trânsito.  

 Tem os seguintes setores: 

o Gerência de Processamento e Arrecadação. 

o Defesa de Autuação. 

o Gerência de Educação.  

o Operação e Fiscalização. 

o Projetos e execução de Sinalização.  

o Logística e compras; fiscalização de Contratos. 

o JARI Trânsito. 

 Coordenação de Planejamentos e Projetos – é responsável pela execução e 

atualização e da legislação voltada para a área de mobilidade. 

 Tem os seguintes setores e equipes: 

o Gerência de Planejamentos e Projetos;  

o Equipe de Engenharia; 

o Equipe de Topografia; 

o Equipe de Desenhistas. 

 Coordenação de Infraestrutura Viária – é responsável pelos levantamentos destinados 

a elaborar o planejamento do sistema viário do perímetro urbano e núcleos urbanos 

dos distritos e povoados, bem como o gerenciamento das obras de infraestrutura do 

sistema viário. 

 Tem os seguintes setores: 

o Gerência de Manutenção Viária e Drenagem;  

o Gerência de Fiscalização. 

8. ACIDENTES DE TRÂNSITO 

 

Segundo a SEMOB a informação de que em 2018, ocorreram 2.238 acidentes de trânsito 

acidentes sem vítimas até 03/12/2018. 

 

As principais vias onde acontecem mais ocorrências são:  
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 Avenida Juracy Magalhães. 

 Avenida Frei Benjamim. 

 Avenida Olívia Flores. 

 Avenida Luís Eduardo Magalhães. 

 Avenida Bartolomeu de Gusmão. 

 Avenida Brumado. 

 Avenida Rosa Cruz. 

 

Estas informações disponíveis são dados estatísticos que mostram o número total de 

acidentes ocorridos no período, indicam as vias principais onde ocorreram os acidentes, 

sem no entanto, quantificar os acidentes por vias, e o mais importante ainda, os locais em 

que estes acidentes ocorreram, e também como também a natureza  e os envolvidos nos 

acidentes, informações que possibilitariam ao Setor de Engenharia identificar possíveis 

causas da ocorrência contínua de acidentes de trânsito em uma via ou identificar possíveis 

locais críticos, e eventualmente providenciar medidas corretivas para evitar a incidência de 

novos acidentes. 
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9. ESTUDOS E PROJETOS EXISTENTES 

 

9.1. AVENIDA OLÍVIA FLORES 

A Avenida Olívia Flores é uma avenida de pista dupla separada por um canteiro central 

divisor de pistas, com um papel fundamental na ligação do centro da cidade com a região 

situada a sudeste da área central. 

A avenida encontra-se em fase de implantação de obras e na situação anterior ao projeto 

permitia o estacionamento em ângulo no canteiro central e defronte a alguns 

estabelecimentos comerciais, o estacionamento em ângulo, ou paralelo ao meio fio (em 

fila) na área de calçada e/ou de recuo predial.  

Em trechos nos quais não tem o estacionamento em ângulo defronte a estabelecimentos 

comerciais era permitido o estacionamento paralelo ao meio fio (em fila), situação que 

permite apenas uma faixa para a circulação de veículos. 

A avenida está em um programa de obras da administração municipal, tem um projeto de 

reestruturação das pistas de rolamento e urbanização do canteiro central divisor de pistas, 

com a eliminação do estacionamento no canteiro central permitindo a implantação de pista 

de caminhada e ciclovia, no trecho entre a Avenida Rosa Cruz e a Avenida Senador Antônio 

Carlos Magalhães. 

A versão inicial previa a retirada das vagas de estacionamento do canteiro central, sem 

definir alternativas para as vagas suprimidas. 

Na revisão do projeto ficou definido a implantação de estacionamento paralelo ao meio fio 

(em fila) na lateral da via, situação que permite manter quase a totalidade das vagas 

existentes na situação sem projeto. 
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9.2. TERMINAL LAURO DE FREITAS 

O Terminal Lauro de Freitas situa-se na área central da cidade e é a estação de transbordo 

e integração entre as diversas linhas do sistema de transporte da área urbana de Vitória 

da Conquista. 

Os acessos das linhas de ônibus estão demonstrados no Mapa 07. 

No período de 12 a 15 de março último foram realizadas visitas ao terminal pela manhã no 

período das 06h30min às 8h00 e à tarde no período das 17h30min às 19h00min, sendo 

constatado que:  

 O terminal de transporte, na configuração atual com paradas nas laterais nos dois 

sentidos de circulação, permite a passagem de ônibus em apenas um dos sentidos 

no espaço central entre as paradas; 

 A configuração ocasiona bloqueios para ambos os sentidos de circulação de 

ônibus, com demoras significativas e com manobras de ônibus com riscos de 

enroscos entre si, até a liberação da passagem em um dos sentidos de 

deslocamentos; 

 As filas de passageiros nestes períodos são significativas e a segurança dos 

usuários do transporte coletivo é comprometida da forma que ocorre atualmente no 

acesso as paradas de ônibus. 

 A dimensão da área de embarque de passageiros em torno de 3,50m, também se 

torna insuficiente nos períodos de maior movimento. 

 Espaço de parada insuficiente para a frota operacional; 

  

Outras questões levantadas pela SEMOB:  

 Falta de manutenção do calçamento existente dos corredores de ônibus coletivo, 

além da falta de pavimentação em alguns corredores centrais. 

 Acessibilidade insuficiente para pessoas com necessidades especiais ou 

mobilidade reduzida. 

 Estrutura física inadequada para os usuários pedestres. 

 Pontos de parada sem sinalização. 

 Ausência de centrais de transbordo que propiciem a descentralização do fluxo 

de passageiros do transporte coletivo. 
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Figura 29 - Registros fotográficos do Terminal Lauro de Freitas 
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Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

 

9.3. PROJETO EXISTENTE DE REFORMA DO TERMINAL LAURO DE FREITAS 

O projeto inicial para a reforma do Terminal Lauro de Freitas direciona as travessias de 

pedestres para os acessos para as áreas de embarque, melhorando a segurança e a 

acessibilidade dos usuários do transporte coletivo, no entanto mantem a mesma forma 

operacional de acesso circulação e parada de ônibus, ou seja, continuariam os mesmos 

transtornos que ocorrem atualmente, para um terminal que já está saturado nos períodos 

de maior movimento, e mesmo reformulado, o terminal não teria condições de suportar um 

aumento na demanda de usuários do transporte coletivo, com uma maior frequência, e/ou 

novas linhas em operação. 

Uma nova versão do projeto contempla a pista interna ao terminal com uma maior 

dimensão, permitindo a circulação de ônibus nos dois sentidos, situação que vai ordenar a 

circulação e parada dos ônibus, evitando os conflitos que ocorrem atualmente. 

Nesta versão revisada é suprimida a rotula intermediária ao terminal, permitindo uma 

ampliação para até 19 (dezenove) plataformas para o embarque e desembarque de 

passageiros simultaneamente. 

Considerando-se que o terminal vai ser totalmente reformulado, é a oportunidade de ser 

adotada uma solução que contemple o maior número possível de plataformas para o 

embarque e desembarque de passageiros, para atender a demandas futuras, visto que o 

local em que o terminal está implantado permite a implantação de até 23 (vinte e três) 

plataformas. 
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10. INFRAESTRUTURA VIÁRIA 

 

10.1. PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS 

Vitória da Conquista tem uma boa malha viária pavimentada, sendo as principais vias 

revestidas em concreto asfáltico e existindo também algumas vias com revestimento em 

paralelepípedos. 

Em algumas vias principais de circulação o pavimento apresenta deterioração, que 

requerem uma manutenção corretiva. 
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10.2. POLOS GERADORES DE TRÁFEGO 

São consideradas como polos geradores de tráfego usos ou atividades que por sua 

capacidade de atração demandem a circulação de veículos de carga, de passeio, ou de 

transporte coletivo, e consequentemente de pedestres para a operação da atividade, e que 

tenham uma grande demanda por vagas de estacionamento.  

Além das atividades industriais, as atividades relacionadas ao comércio e à prestação de 

serviços mesmo de pequeno porte podem ser consideradas como polos geradores de 

tráfego necessitando de uma análise prévia por parte da entidade que responda pela 

gestão do trânsito.  

Um dos exemplos refere-se aos estabelecimentos de ensino de qualquer porte que têm o 

seu pico em períodos de entrada e saída dos turnos escolares, gerando em suas áreas de 

influência movimentos acima do normal.  

As atividades de pequeno porte a exemplo de farmácias bares e restaurantes, cujo impacto 

isolado é pequeno, mas agrupado pode-se tornar significativo, também são referenciadas 

como polo gerador de tráfego.  

Empresas de grande porte geram diversos tipos de conflitos, na área de influência direta, 

nas trocas de turno, o acesso de funcionários a pé, de bicicleta, com veículo próprio, de 

transporte coletivo normal ou fretamento. Nas áreas de influência direta e indireta, a 

circulação de veículos de carga com entrada de matéria prima e saída com o produto final.  

A legislação de vigente em Vitória da Conquista define parâmetros para a análise de usos 

urbanos que são considerados como Polos Geradores de Tráfego em função do tipo e 

porte da atividade e que necessitam de Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV. 

Para atividades consideradas como Polos Geradores de Tráfego e que não se enquadrem 

nos parâmetros para a exigência do EIV, o órgão gestor do trânsito tem ainda o respaldo 

no Código de Trânsito Brasileiro no seu art.93, transcrito a seguir. 

“Nenhum projeto de edificação que possa transformar-se em polo atrativo de trânsito 

poderá ser aprovado sem prévia anuência do órgão ou entidade com circunscrição sobre 

a via e sem que do projeto conste área para estacionamento e indicação de vias de acesso 

adequadas”.  
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10.3. PONTOS CRÍTICOS 

Principais locais com pontos críticos e/ou de conflitos viários informados pela equipe da 

SEMOB: 

 CEASA. 

 Avenida Lauro de Freitas. 

 Praça da Bandeira. 

 Feira do Bairro Brasil. 

 Rua Vivaldo Mendes. 

 Rua Siqueira Campos. 

 Avenida Juracy Magalhães – Central de Abastecimento. 

 Avenida Brumado – ciclofaixa. 

 Praça Vitor Brito. 

 Avenida João Pessoa. 

 Avenida Ascendino Melo. 

 Avenida Francisco Santos. 

 Avenida Crescêncio Silveira. 

 Avenida Régis Pacheco. 

 Feira da Patagônia. 

 Rua da Misericórdia. 

 Praça Barão do Rio Branco. 

 

10.4. Solução para Pontos Críticos 

No Mapa 01 do volume anexo, estão identificados os locais conflituosos em relação à 

fluidez e/ou à segurança do trânsito e considerados como prioridades, para os quais estão 

sendo apresentadas propostas de soluções neste relatório. 

Na sequência do trabalho será realizado a análise e proposição de soluções para os 

demais locais identificados pela equipe local e/ou pela consultora. 
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As propostas de soluções apresentadas são de baixo custo, e que poderão ser 

implementadas em curto prazo, desde que possam ser incluídas em programas de obras 

da administração municipal. 

As propostas estão ao nível de projetos funcionais, com a definição da geometria e 

dimensões que permitem a sua execução, devendo no entanto, ser analisado em cada 

solução apresentada a necessidade de eventuais complementação das obras, a exemplo 

de adequação da drenagem existente, da iluminação pública de forma a permitir uma 

melhor visualização noturna e de eventuais outras questões peculiares a cada local. 

 

10.4.1. Locais críticos e/ou de conflitos que foram considerados como 
prioridades 

 Ponto Crítico 01 – Avenida Rosa Cruz. 

 Ponto Crítico 02 – Escola Nossa Senhora de Fátima 

 Ponto Crítico 03 - Retorno na Avenida Luiz Eduardo Magalhães 

 Ponto Crítico 04 - Retorno na Avenida Luiz Eduardo Magalhães 

 Ponto Crítico 05 – Contorno da Praça na Avenida Crescêncio Silveira 

10.4.1.1. Ponto Crítico 01 – Avenida Rosa Cruz  

A Avenida Roza Cruz é uma avenida que permite o deslocamento nas direções Sudeste e 

Sudoeste, tem seu segmento entre a Rua Siqueira Campos e o final da Avenida Presidente 

Vargas. 

Tem duas pistas de sentidos opostos com duas faixas de circulação por sentido e separadas 

por um canteiro central divisor, faixas estas de circulação que se transformam em faixa única 

nas três rotatórias existentes, ou seja, na confluência com a Avenida Siqueira Campos, com 

a Avenida Jorge Teixeira e com a Avenida Olivia Flores. 

A Rua Valdemar Sá Porto tem sentido centro para a Avenida Rosa Cruz e só tem acesso 

a esta avenida no sentido Sudeste, e para o sentido Sudoeste, tem que entrar à direita na 

avenida e fazer o retorno na rotatória na confluência com a Avenida Jorge Teixeira. 

O estreitamento de duas faixas para uma faixa de circulação, ocasiona lentidão no trecho 

da Avenida Rosa Cruz principalmente junto a rótula da Avenida Jorge Teixeira, e dificulta 
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a saída de veículos da Avenida Jorge Teixeira em períodos das entradas e saídas de aulas 

da Escola Nossa Senhora de Fátima. 

Figura 30 - Situação atual 

 

 

 

 

   

 

 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

Proposta (Prancha PC-01 Anexa) 

 

 Alargamento das duas pistas para ter a continuidade nas duas faixas de circulação. 

 Alargamento da pista de rolamento no contorno da rótula na confluência com a 

Avenida Olívia Flores para permitir ao movimento na rotatória em duas faixas de 

circulação. 

 A abertura do canteiro central para acesso da Rua Valdemar Sá Porto para a 

Avenida Rosa Cruz, para acesso desta via para o sentido Sudoeste; 

 O fechamento da rotatória que permite o retorno na direção sudeste/sudoeste. 
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10.4.1.2. Ponto Crítico 02 – Escola Nossa Senhora de Fátima  

A Escola Nossa Senhora de Fátima está situada na Avenida Jorge Teixeira próximo da 

Avenida Rosa Cruz. 

Nos períodos de entrada e saída de aulas é comum a parada de pais de alunos em fila 

dupla dos dois lados da via. 

 Nos períodos de entrada e saída de aulas na confluência com da Avenida Jorge Teixeira 

com a Avenida Rosa Cruz existe a dificuldade de saída da primeira para segunda avenida, 

em razão do fluxo quase contínuo na Avenida Rosa Cruz, devido estrangulamento da pista 

da Avenida Rosa Cruz, dando passagem para um só veículo. 

As intervenções propostas para a Avenida Rosa Cruz vão facilitar o acesso para aquela 

avenida. 

Figura 31 - Registros fotográficos de horário de saída de aula 

 

 

 

 

   

 

 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 
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Proposta (Prancha PC-02 Anexa) 

 

Além das intervenções na Avenida Rosa Cruz, propõe-se a proibição do estacionamento 

na Avenida Jorge Teixeira, nos períodos de entrada e saída de alunos, regulamentando 

nestes períodos o embarque e o desembarque de escolares nos dois lados da via, 

conforme pode ser visualizado na prancha anexa, e que irá possibilitar um espaço para até 

35 (trinta e cinco) veículos estacionados junto ao meio-fio na espera da saída de aulas. 

 

10.4.1.3. Ponto Crítico 03 – Retorno na Avenida Luiz Eduardo Magalhães  

Na Avenida Luiz Eduardo Magalhães existe um retorno no sentido de circulação de Leste 

para Oeste que é realizado em um local de pouca distância de visibilidade para o trânsito 

de veículos no sentido oposto. 

Este retorno é realizado principalmente por veículos oriundos da Avenida Gilelilda Alves 

que chegam na Avenida Luiz Eduardo Magalhães e tem interesse de deslocamento na 

direção Oeste. 

Figura 32 - Pouca visibilidade no retorno 

 

 

 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

Proposta (Prancha PC-03 Anexa) 

 

Propõe-se o fechamento do retorno existente e a abertura de outro retorno na confluência 

com a Avenida Gilelilda Alves, em local que irá permitir o retorno em situação segura, com 

boa distância de visibilidade e reduzindo distancias de circulação para a realização do 

retorno. 
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10.4.1.4. Ponto Crítico 04 – Retorno na Avenida Luiz Eduardo Magalhães  

Na Avenida Luiz Eduardo Magalhães existe um retorno no sentido de circulação de Oeste 

para Leste que é realizado em um local de pouca distância de visibilidade, em razão da 

topografia local, e agravado pela presença de um  guarda corpo da estrutura da ponte e de 

árvores que estão a uma distância de 40 a 80m, mas interferem na visibilidade do fluxo de 

veículos sentido leste/oeste. 

Este retorno é utilizado pelo fluxo de veículos no sentido Leste / Oeste para acessar a Rua 

São Luiz. 

Figura 33 - Pouca visibilidade da pista de sentido oposto 

 

 

 

 

Fonte: Fundação Escola Politécnica – FEP (2018) 

 

Proposta para Solução Imediata (Prancha PC-04 Anexa) 

Propõe-se a retirada do guarda corpo existente junto a estrutura da transposição do canal 

existente no local, guarda corpo este que pelas características do local não tem qualquer 

função a não ser interferir na visibilidade de quem está realizando o retorno, e também 

deverá ser realizada a poda de árvores que estão dificultando a visibilidade do fluxo de 

aproximação ao retorno. 

 

Proposta Alternativa 1 (Prancha PC-04 Anexa) 

Propõe-se, desde que a topografia do local permita a implantação de uma rampa dentro 

de padrões tecnicamente aceitáveis, a implantação do retorno Junto a Rua São Luiz.  

Para analise quanto à viabilidade desta solução deverá ser realizado levantamento 

topográfico. 
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Proposta Alternativa 2 (Prancha PC-04 Anexa) 

 

Consiste na implantação do retorno junto a Rua São Luiz, com uma via lateral a pista 

principal da Avenida Luiz Eduardo Magalhães, via esta que terá uma rampa descendente 

para vencer a diferença de nível entre as pistas da avenida.   

A viabilidade desta solução também depende de um levantamento topográfico do local. 

 

10.4.1.5. Ponto Crítico 05 – Contorno da Praça na Avenida Crescêncio Silveira 

A Avenida Crescêncio Silveira, no sentido de circulação Sul / Norte, permite o acesso à 

Rua Santa Cruz e a realização de retorno para a própria avenida, contornando uma praça 

existente no final da avenida. 

A dimensão da pista de rolamento no contorno da praça tem uma dimensão que permite 

apenas veículos de pequeno porte circular em paralelo para acesso à Rua Santa Cruz e 

realizar o retorno para a Avenida. 

 

Proposta (Prancha PC-05 Anexa) 

 

A proposta apresentada consiste no alargamento de 2,00m no contorno da praça, medida 

esta que irá possibilitar a marcação de duas faixas de circulação, disciplinando o fluxo de 

veículos no local. 
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12. APÊNDICES 

RELAÇÃO DE MAPAS 

 

01 – Estrutura Viária 

02 – Centro Expandido 

03 – Área Central 

04 – Estacionamento Rotativo 

05 – Rede Cicloviária 

06 – Trajeto do Transporte Coletivo 

07 – Terminal Lauro de Freitas – Acesso de Ônibus 

PC01 – Ponto Crítico 01 – Avenida Rosa Cruz 

PC02 – Ponto Crítico 02 – Escola Nossa Senhora de Fátima 

PC03 – Ponto Crítico 03 – Retorno Avenida Luiz Eduardo Magalhães 

PC04 – Ponto Crítico 04 – Retorno Avenida Luiz Eduardo Magalhães 

PC05 – Ponto Crítico 05 – Avenida Crescêncio Silveira 

 

 
 


