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RESUMO 

 

ROCHA, Marcos Van-Basten de Souza. Análise da Mobilidade Urbana na Cidade de Bom 

Jesus Da Lapa/BA Durante o Período da Romaria. 2019. 210 f. Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Eunápolis, 2019. 

 

Boas condições de mobilidade urbana nas cidades garantem a qualidade na troca de 

bens, serviços, cultura, conhecimentos e valores entre seus habitantes. Em busca desses 

princípios, este trabalho tem como área de estudo a cidade de Bom Jesus da Lapa. 

Principalmente nos períodos de romaria, o local sofre com problemas relacionados à mobilidade 

urbana, pois o elevado número de veículos, pessoas, ambulantes e barreiras físicas dificultam 

os deslocamentos pelas ruas. Assim, este trabalho objetiva: diagnosticar o tráfego de veículos 

no período de romaria em Bom Jesus da Lapa e sugerir alternativas para melhoria da mobilidade 

urbana. Nesse sentido, foram elaborados estudos bibliográficos sobre planejamento urbano, 

planejamento de transportes e mobilidade urbana, importantes para análise da área de 

intervenção. A partir daí, atendendo as características do local de estudo, foram elaborados 

trinta indicadores sustentáveis como ferramenta de análise da situação da mobilidade urbana 

local, que em associação com os registros fotográficos, mostraram a necessidade de melhorias 

urbanas na área de estudo. Para coletar informações sobre o tráfego de veículos e seu respectivo 

impacto na mobilidade urbana foram definidos 6 postos de contagem, 3 deles são referentes às 

rodovias que dão acesso ao município, os demais são relacionados aos locais de entrada e saída 

para os hotéis que ficam próximos ao Santuário. Assim, na romaria do Bom Jesus, foram 

contabilizados nos seis pontos de coleta mais de 60.000 veículos ao longo das 12 horas diárias 

ininterruptas entre os dias 28 de julho a 03 de agosto de 2018, confirmando o grande fluxo no 

período. A partir dos dados coletados, percebe-se que para a área de estudo, é necessário 

direcionar investimentos relacionados ao planejamento urbano e a mobilidade, através de ações 

associadas ao Plano Municipal de Mobilidade Urbana que deve ser criado conforme lei nº 

12.587/2012. 

 

Palavras-chave: Engenharia de transportes, planejamento urbano, indicadores de mobilidade 

urbana sustentável, contagem volumétrica de veículos. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.587-2012?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.587-2012?OpenDocument


 

 

 

ABSTRACT 

 

ROCHA, Marcos Van-Basten de Souza. Analysis of Urban Mobility in the City of Bom Jesus 

da Lapa/BA During the Period of the Pilgrimage. 2019. 210 p. Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Eunápolis, 2019. 

 

Good conditions of urban mobility in cities guarantee quality in the exchange of goods, services, 

culture, knowledge and values among its inhabitants. In search of these principles, this research 

has as study area the Bom Jesus da Lapa city. Particularly, during the pilgrimage periods, the 

area suffers from problems related to urban mobility, as the high number of vehicles, people, 

ambulances and physical barriers make it difficult to move around the streets. Thus, this work 

aims to: diagnose vehicular traffic during the pilgrimage period in Bom Jesus da Lapa and 

suggest alternatives for improving urban mobility. In this sense, bibliographical studies on 

urban planning, transportation planning and urban mobility were developed, important for the 

analysis of the intervention area. From that point of view, considering the characteristics of the 

place of study, thirty sustainable indicators were developed as a tool to analyze the situation of 

local urban mobility, which together with the photographic records, showed the need for urban 

improvements in the study area. In order to collect information on vehicle traffic and its impact 

on urban mobility, 6 counting stations were defined, 3 of which refer to the highways that give 

access to the municipality, the others are related to the places of entry and exit to the hotels that 

remain near the Sanctuary. Thus, in the pilgrimage of Bom Jesus, more than 60,000 vehicles 

were counted in the six points of collection during the 12 continuous hours a day between July 

28 to August 3, 2018, confirming the great flow in the period. From the data collected, it is 

noticed that for the study area, it is necessary to direct investments related to urban planning 

and mobility, through actions associated with the Municipal Urban Mobility Plan that should 

be created according to the Law 12.587/2012. 

 

Keywords: Transport engineering, urban planning, indicators of sustainable urban mobility, 

volume counting of vehicles. 
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2 INTRODUÇÃO  

 

A proposta desenvolvida no presente Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é a 

aplicação de indicadores urbanos sustentáveis como forma de analisar a qualidade da 

mobilidade urbana em Bom Jesus da Lapa no estado da Bahia. A cidade está localizada 

no Centro-Oeste baiano às margens do Rio São Francisco, distante 773 km de Salvador e 

conhecida nacionalmente pelo seu turismo religioso que atrai milhões de visitantes todos 

os anos (SANTOS, 2018).  

A partir desse trabalho, realizado no centro da cidade e nas principais vias de 

acesso, foi possível diagnosticar problemas físicos, ambientais e sociais que mais 

impactam a infraestrutura urbana e que interferem no desenvolvimento da mobilidade 

urbana sustentável da cidade. 

A busca pelo desenvolvimento sustentável está presente em grande parte dos 

discursos de diferentes setores da sociedade contemporânea com o ideal de que é possível 

satisfazer as necessidades atuais sem sacrificar o futuro da humanidade. Esse conceito foi 

difundido através do Relatório Brundtland, conhecido também pelo título Our Common 

Future, de 1987 no qual a sustentabilidade foi definida como: “aquela que atende às 

necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 

atenderem às suas próprias necessidades” (CMMAD, 1991, p. 430). 

No cenário das cidades, o planejamento urbano é uma forma prevenir problemas 

futuros e intervenções desnecessárias. Segundo Costa (2008, p. 2), as “preocupações 

relacionadas aos transportes e à mobilidade são de especial interesse para o 

desenvolvimento urbano sustentável”, já que esses afetam diretamente na economia, meio 

ambiente e qualidade de vida dos cidadãos.  

Segundo Dias (2014, p. 106), devido as áreas comerciais e de serviços, o centro 

das cidades podem gerar e atrair uma grande quantidade de deslocamentos. Essa realidade 

pode ser observada em Bom Jesus da Lapa onde o centro possui uma maior atratividade, 

uma vez que, além dos comércios e serviços implantados, existe o principal polo de 

atração turística da região: o santuário. Assim, essa grande movimentação concentrada 

no centro da cidade, juntamente com a carente infraestrutura local, desencadeia 

complicações relacionadas à mobilidade urbana, implicando em problemas físicos, 

econômicos, sociais, ambientais e culturais que prejudicam a população lapense. 
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2.1 JUSTIFICATIVA  

O município de Bom Jesus da Lapa possui uma das maiores romarias religiosas 

do Brasil. Segundo Santos (2018, p. 56), a cidade recebe por ano de 1,5 a 2 milhões de 

visitantes que são atraídos principalmente pelas celebrações religiosas promovidas pelo 

santuário. A principal comemoração e a que atrai o maior número de devotos é a romaria 

do Bom Jesus que ocorre entre os dias 28 de julho e 6 de agosto. Na figura 1 pode-se 

observar uma celebração na esplanada durante esse período. 

 

 
Figura 1 – Festa do Bom Jesus da Lapa, 2018 

Fonte: Autor 

 

Considerando o turismo religioso, a cidade recebe muitos romeiros nos períodos 

de festas, esses visitantes chegam na cidade através de veículos de passeio, vans, ônibus, 

paus de arara (Figura 2), animais (Figura 3) e até mesmo a pé. Grande parte desses 

devotos, seguem em direção à região central da cidade, onde está localizado o Santuário 

do Bom Jesus e a maior quantidade de hotéis.  
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Figura 2 – Chegada de romeiros em caminhão pau de arara, 2018 

Fonte: Autor 

 

 
Figura 3 – Chegada de romeiros em calvagada, 2018 

Fonte: Autor 
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O Santuário do Bom Jesus é o Marco Zero da cidade, onde nascem algumas vias 

que se estendem para múltiplas direções. Porém, como mostra a Figura 4, nessa área 

central, que além do Santuário, possui influências do comércio, hotelaria e residências, é 

limitado pela área de várzea do Rio São Francisco, bairro Nova Brasília e Morro da Lapa, 

restando assim poucas alternativas de acessibilidade viária.  

 

 
Figura 4 – Zonas de influência da área central de Bom Jesus da Lapa, 2019 

Fonte: Google earth, modificado pelo autor 

 

Nessa área, principalmente em épocas de romaria, existe um grande fluxo de 

pessoas que circulam pelos pontos turísticos e de oferta de comércios e serviços. Assim, 

as pessoas dividem o limitado espaço das vias com ônibus, caminhões, carros, bicicletas 

e ambulantes, que associados com a falta de infraestrutura viária, geram problemas para 

a mobilidade urbana de Bom Jesus da Lapa.  

Dessa forma, esses transtornos (Figuras 5 e 6), geraram uma inquietação que se 

transformou numa busca de informações, em meios digitais, em órgãos públicos e no 

santuário, sobre a mesma problemática vivenciada todos os anos. Porém não foram 

encontrados dados concretos e expressivos sobre a mobilidade urbana e tráfego de 

veículos na cidade, inclusive em épocas de romaria. Portanto, esse é o primeiro trabalho 
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com análises e propostas embasadas em indicadores de mobilidade urbana sustentável 

referente à cidade de Bom Jesus da Lapa. O mesmo nasceu com o intuito em contribuir 

de forma significativa para o desenvolvimento urbano e social deste lugar amado.  

 

 
Figura 5 – Transtornos no tráfego urbano em Bom Jesus da Lapa, 2018 

Fonte: Autor 

 

 
Figura 6 – Transtornos no tráfego urbano em Bom Jesus da Lapa, 2018 

Fonte: Autor 
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2.2 OBJETIVO  

2.2.1 OBJETIVO GERAL  

Analisar a mobilidade urbana e propor melhorias fundamentadas em indicadores 

sustentáveis na cidade de Bom Jesus da Lapa/BA. 

 

2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

I. Estudar a mobilidade urbana no centro e nas principais vias de ligação da 

cidade;                                                                                                                                                                                          

II. Elaborar indicadores sustentáveis apropriados para a mobilidade urbana 

local; 

III. Diagnosticar detalhadamente, através dos indicadores, os problemas mais 

graves de mobilidade na cidade;  

IV. Propor soluções, fundamentadas nos indicadores selecionados, para o 

desenvolvimento da mobilidade sustentável. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

3.1 MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL 

A mobilidade urbana é um atributo associado à cidade e definida pela Lei nº 

12.587 (BRASIL, 2012), como a “condição em que se realizam os deslocamentos de 

pessoas e cargas no espaço urbano”. Esses deslocamentos são realizados a pé ou através 

de veículos que utilizam toda a infraestrutura urbana de vias, calçadas, sinalização, 

iluminação, etc. Desse modo, a utilização adequada dos equipamentos estruturantes, 

possibilita boas condições de mobilidade urbana, na qual garante qualidade na troca de 

bens e serviços, cultura, conhecimentos e valores.  

Nos últimos anos houve um aumento do fluxo de pessoas e de bens nas cidades, 

entretanto as mesmas não foram preparadas, logo, desencadeou impactos negativos como 

congestionamentos, emissão de poluentes, ruído, acidentes e desperdício de energia. Isso 

provoca problemas no meio ambiente, na qualidade de vida da população e no rendimento 

econômico das cidades (COSTA, 2008, p. 8).     

Segundo Morais (2012, p. 18), “o planejamento de transportes tradicional tem 

enfoque em melhorias relacionadas aos veículos”, beneficiando os meios de transportes 

individuais e desfavorecendo as pessoas que utilizam os transportes não motorizados e 

coletivos. Assim, “esse tipo de planejamento acaba se tornando restrito, sem ênfase para 

os problemas sociais, econômicos, ambientais e culturais que envolvem a mobilidade 

urbana de cidades”. A partir disso, passa a existir a necessidade de uma nova abordagem 

para o desenvolvimento da mobilidade urbana, aderindo a conceitos de sustentabilidade 

que envolvem os campos econômico, ambiental e social.  

Dessa forma, no fim do século passado a mobilidade urbana sustentável teve seu 

valor reconhecido internacionalmente e foi definida pela World Business Council for 

Sustainable Development (2001, apud MORAIS, 2012, p. 18), como:  

 

A capacidade de satisfazer desejos e necessidades da sociedade para se 

locomover livremente, obter acesso, comunicação, comércio e estabelecer 

relações sem sacrificar outros valores fundamentais humanos ou ecológicos, 

hoje ou no futuro. 

 

A partir dessa evolução, foi possível descobrir a importância da mobilidade urbana 

para a sociedade, visto que, problemas nessa área não envolvem apenas meios de 
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transporte, mas também aspectos urbanos mais complexos. O acesso ao emprego, saúde, 

lazer, moradia e demais serviços dependem diretamente das condições de transporte. As 

atividades comerciais, industriais, educacionais, recreativas, entre outras que são 

fundamentais para viver nas cidades, só são possíveis através do deslocamento de pessoas 

e de produtos.  

Desse modo, de acordo com Ferraz e Torres (2001), “o transporte urbano é tão 

importante para a qualidade de vida da população quanto os serviços de abastecimento de 

água, coleta de esgoto, fornecimento de energia elétrica e telefonia”. Nesse sentido, a 

mobilidade urbana sustentável foca em aspectos como transporte não-motorizado, 

coletivo, eficiência energética, novas tecnologias, impactos ambientais, estratégias de 

gerenciamento da demanda por transportes e integração entre o planejamento de 

transportes e uso do solo. Portanto, assegurar para todas as classes sociais a mobilidade 

em um ambiente adequado é uma forma de inclusão social e de geração de riqueza nas 

cidades.  

 

3.2 INDICADORES DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL 

A ampliação dos conceitos de mobilidade urbana sustentável fez com que fossem 

criados indicadores que permitem avaliar o grau de sustentabilidade nas cidades 

estudadas de forma adaptável as características locais. Assim, mesmo que de forma 

modesta, nos últimos anos o Brasil tem ampliado a utilização e o desenvolvimento de 

indicadores para a monitoração das políticas e estratégias implementadas.  

Segundo Pontes (2010, p. 55), com o significado de revelar ou indicar, anunciar 

ou tornar público, o indicador tem a função de revelar as mudanças que ocorrem em 

determinado sistema de maneira operacional, devendo medir o estado atual e futuro do 

sistema em estudo. Ela afirma que “dificilmente um único indicador poderá fornecer o 

retrato completo de uma situação, assim é usual a utilização de um conjunto de 

indicadores para caracterizar as diversas dimensões de um problema”. 

Assim sendo, os indicadores são recursos utilizados para diminuir o número de 

informações em uma quantidade adequada de critérios que serão utilizados para análise e 

tomada de decisão. Ou seja, “sua utilização permite revelar condições e, ao mesmo tempo, 

tendências apontando aspectos deficientes ou que necessitam de intervenção” (COSTA, 

2003, p. 26). 

O uso de indicadores de mobilidade urbana está sendo aplicado para avaliação e 
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monitoração nas políticas de transportes, principalmente com o intuito de comparar o 

desenvolvimento dos sistemas ou políticas públicas ao longo do tempo. Mas, esse 

conjunto de indicadores possuem desafios como representar a situação do presente e de 

cenários futuros, considerando as dimensões social, econômica, ambiental e institucional 

(GUDMUNDSSON, 2004, apud COSTA, 2008, p. 51). 

Nesse sentido, a utilização de indicadores sustentáveis é uma ferramenta essencial 

do planejamento da mobilidade urbana, já que permite “analisar a estrutura das cidades, 

identificar oportunidades e deficiências e acompanhar a implementação e impactos das 

estratégias visando a mobilidade sustentável” (COSTA, 2008, p.51). Ou seja, tem 

auxiliado a alcançar objetivos econômicos, sociais e ambientais, propostos por panoramas 

alternativas e pacotes de políticas, sendo assim é um dispositivo integrado para avaliação 

da sustentabilidade urbana.  

 

3.3 ÁREA DE INTERVENÇÃO 

3.3.1 BREVE HISTÓRICO 

A área onde está situada a cidade de Bom Jesus da Lapa no Oeste da Bahia tem 

sua história registrada a partir do final do século XVII com as atividades promovidas 

pelas bandeiras de Antônio Guedes de Brito (grande latifundiário do período colonial 

proprietário da sesmaria da Casa da Ponte) para a dominação do interior do território 

brasileiro (IBGE, 2017). Assim, a partir da expansão do comando português, o sertão 

baiano passou a ser ocupado também por bandeirantes que se instalavam nas fazendas de 

gado, entre elas a fazenda denominada de “Morro” que mais tarde originou no povoado 

Bom Jesus. Antes disso, a área era ocupada apenas por índios Tapuias (expressão utilizada 

para designar as populações indígenas não pertencentes às tribos Tupi-Guarani), de 

acordo com informações disponibilizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE 2017) e estudos realizados pelos pesquisadores Kocik (2000), Oliveira 

(2008), Segura (1937) e Alves (2014). 

No entanto, mesmo com essas primeiras ocupações, o local só se estabeleceu 

como povoado a partir da chegada de Francisco Mendonça Mar, mais conhecido como 

padre Francisco da Soledade, que passou a residir na área no ano de 1691. Cumprindo 

penitência, o religioso despossou-se de todos os seus bens materiais e iniciou uma 

caminhada em direção ao sertão baiano, conduzindo uma imagem do Senhor Bom Jesus e 

outra de Nossa Senhora da Soledade, até encontrar uma aldeia de índios Tapuias, situada 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Senhor_Bom_Jesus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nossa_Senhora_da_Soledade
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entre uma grande formação rochosa e o Rio São Francisco, onde se instalou na gruta mais 

oculta do morro de calcário (KOCIK, 2000).  

O pesquisador Jânio Roque Barros de Castro afirma que existem outras versões 

míticas-folclóricas do catolicismo popular que também remontam a origem do santuário 

e da cidade. “Algumas pessoas acreditam que a gruta foi descoberta por um vaqueiro 

perseguindo um boi, que teria se desgarrado do rebanho” (CASTRO 2008, p.34). 

Entretanto, continua o autor: 

 

A versão histórica mais aceita é a aquela que consta nas publicações dos padres 

redentoristas e de Kocik (2000) que relata a saga do ourives português 

Francisco Mendonça Mar que, após sair da prisão, teria se deslocado como 

andarilho pelo sertão baiano quando encontrou as grutas da Lapa onde 

depositou as imagens de Jesus Cristo e de Maria que carregava (CASTRO, 

2008, p. 34). 

 

Sendo assim, a história conta que às margens do Rio São Francisco o religioso 

passou a viver como um eremita até que foi descoberto por trabalhadores do garimpo que 

“espalharam a notícia da existência de um homem santo que habitava uma gruta” (IBGE, 

2017). Nos anos seguintes, comovidos por seu exemplo de fé, pessoas passaram a visitar 

a gruta, onde Francisco Mendonça Mar realizava obras de caridade, evangelizando os 

índios e dando abrigo aos enfermos e desabrigados. No ano de 1705 foi ordenado como 

sacerdote católico, tornando-se ainda mais conhecido pelas pessoas que viajavam pelo rio 

ou que se deslocavam em direção à Minas Gerais no final do século XVII, início do XVIII, 

em busca de ouro (CASTRO, 2008, p. 34). 

Dessa forma, com o passar do tempo, o morro se caracterizou como um local de 

convergência de pessoas, dando início a um “movimento peregrinatório de mais de três 

séculos e determinando a formação do embrião urbano da cidade de Bom Jesus da Lapa” 

(CASTRO, 2008, p. 34). Conhecido pelo seu santuário, o arraial de Bom Jesus da Lapa 

foi elevado à categoria de vila, pelo ato estadual de 18 de setembro de 1890, assinado 

pelo então governador do Estado da Bahia, Dr. Virgílio Clímaco Damásio, que também 

criou o respectivo município, formado pelos distritos da Lapa e Sítio do Mato 

(OLIVEIRA, 2008, p. 05). A delimitação atual de Bom Jesus da Lapa foi estabelecida 

somente no ano de 1923 pelo Decreto nº 1.682, de 31 de agosto, assinado pelo então 

governador do estado José Joaquim Seabra. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Presb%C3%ADtero
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica
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3.3.2 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

Bom Jesus da Lapa está situada na região Oeste do estado da Bahia no semiárido 

brasileiro, área fisiográfica do Médio São Francisco, com todo o seu território contido no 

polígono das secas na mesorregião Vale São-Franciscano, limitando-se pelos municípios 

de Paratinga, Riacho de Santana, Sítio do Mato, Malhada, Macaúbas e Serra do Ramalho 

(IBGE, 2017). Essa delimitação resulta em um município com área de aproximadamente 

4.115,511 km² localizado à 773 km da capital, Salvador, e a 691 km de Brasília. Segundo 

dados do último censo realizado pelo IBGE em 2010, a densidade demográfica do 

município é de 15,11 hab/km² com população residente de 63.480, além disso estima-se 

que em 2018 esse número seja de 68.609 - 30º maior cidade do estado e 1º da sua 

microrregião. Nas Figuras 7 e 8 pode-se observar a localização do município de Bom 

Jesus da Lapa no estado com o panorama da distribuição da população no território a 

pirâmide etária que evidencia a predominância de crianças e jovens no local. 

 

 

Figura 7 – Mapa da população do estado da Bahia, 2010 

Fonte: IBGE 
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Figura 8 – Pirâmide etária Bom Jesus da Lapa, 2010 

Fonte: IBGE 

 

Quanto ao trabalho e rendimento, segundo o IBGE, em 2016 o salário médio 

mensal dos trabalhadores formais do município era de 1,9 salários mínimos. A proporção 

de pessoas ocupadas em relação à população total era de 11,7%. Já considerando os 

domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tem-se 

49,3% da população nessas condições, o que o colocava o município na posição 279 de 

417 do estado da Bahia.  

Segundo o último senso feito em 2003, o município possui também grande 

desigualdade social, comparando com os outros municípios do estado. Através do índice 

de Gini - instrumento matemático utilizado para medir a desigualdade social de um 

determinado local em uma escala que vai de 0 (quando não há desigualdade) à 1 (com 

desigualdade máxima) - verificou-se que Bom Jesus da Lapa possui um índice de 0,45, 

sendo o 42º mais desigual do estado. Na Figura 9 pode-se observar o panorama da 

desigualdade no estado no ano de 2003 segundo informações do IBGE. 
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Figura 9 – Mapa índice de GINI, 2003 

Fonte: IBGE 

 

No que diz respeito à economia, as atividades fundamentais que sustentam o 

município são:  

 

 O turismo religioso relacionado as romarias de Bom Jesus da Lapa que atraem 1,5 

a 2 milhões de pessoas por ano (SANTOS, 2018, p. 56);  

 A agropecuária, principalmente com a área irrigada do Projeto Formoso, 

coordenada pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 

Parnaíba (CODEVASF), ocupa uma área de aproximadamente 12 mil hectares, 

produzindo em 2017 cerca de 209.123 toneladas de alimentos, com isto, estima-se 

a geração de 8.523 empregos diretos e de 13.880 empregos indiretos (CODEVASF, 

2018);  

 O comércio e serviço que atraem pessoas da sua microrregião e movimentam a 

economia principalmente durante os períodos de romaria; e, por fim, a pecuária.  

 

O Produto Interno Bruto (PIB) per capita do município é de R$11.761,80 em 2016, 

o mais rico da sua microrregião e o 86º do estado, na Figura 10 pode-se observar o mapa  
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com o PIB per capita nos municípios da Bahia segundo o IBGE (2016). 

 

 

Figura 10 – Mapa PIB per capita, 2016 

Fonte: IBGE 

 

O território físico no qual o município está inserido é quase todo plano com os 

relevos caracterizados como depressão do São Francisco, pediplano sertanejo, várzeas e 

terraços aluviais (IBGE, 2017). Em decorrência de suas características físicas, a 

topografia local foi descrita como “uma vasta planície do sertão baiano, na microrregião 

do Médio São Francisco, à sua margem direita, surge um imponente e vistoso bloco de 

granito e calcário cheio de grutas e fendas estreitas” (IBGE, 2017). O morro da Lapa, 

mencionado no trecho anterior, está situado no perímetro urbano com 93 m de altura, 400 

m de largura e aproximadamente 1.000 m de extensão, a formação rochosa e suas grutas, 

envolvidas pela tradição da fé católica, se configuram como a principal atração da cidade.   

Outro destaque da cidade é o Rio São Francisco, carinhosamente denominado 

como o Velho Chico, que possui grande valor simbólico para os habitantes da região, 

percorre cerca de 156 km dentro do município, tendo como principais afluentes locais os 

Rios Corrente, das Rãs e Santana. Com altitude média equivalente à 483,82 metros, o solo 
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do local é composto principalmente por terra arenosa, com uma vegetação baixa e rala, 

característica da caatinga (IBGE, 2017).  

Já o tipo climático é semiárido, predominantemente quente e seco, com longos 

períodos de estiagem. O clima da região desperta o interesse na construção de complexos 

fotovoltaicos, já estando em operação os parques Bom Jesus da Lapa (80 MW) e a Lapa 

(78 MW) da Enel Green Power Brasil, que juntos, segundo a empresa, são capazes de 

abastecer 166 mil residências. A Atlas Renewable Energy colocou em operação o 

complexo São Pedro (67,1 MW), capaz de abastecer cerca de 82 mil residências. Além 

desses, outros parques estão por vir, como o Boca do Riacho, o Pajeu Solar e o BJL Solar, 

isso faz, com que, em curto prazo a cidade produza mais de 400 MW e continue sendo 

referência nacional na produção de energia limpa.   

A partir dessa caracterização, pode-se perceber as especificidades do município 

de estudo, considerando como elementos principais: o rio, a agricultura irrigada, a energia 

solar, o santuário e suas romarias. Através desse ícone de fé e do Rio São Francisco foi 

que desencadeou o crescimento da cidade, que apesar dos problemas relacionados com 

fatores sociais e ambientais, o local possui um grande potencial de desenvolvimento 

considerando o turismo, a localização, a capacidade de geração de energia limpa e sua 

hidrografia.  

 

3.3.3 ASPECTOS URBANOS  

3.3.3.1 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

A estratégia de ordenação do crescimento da mancha urbana está prevista no 

Artigo 20 do Plano Diretor do município de Bom Jesus da Lapa (2010). Nesse documento 

está a instituição do zoneamento urbano (Figura 11) estabelecendo predominâncias dos 

usos quais sejam:  

 

 ZONA DE OCUPAÇÃO PRIORITÁRIA (ZOP): Corresponde a franja da mancha 

urbana atual, que envolve o estabelecimento de incentivos para a ocupação das 

áreas infra estruturadas;  

 ZONA DE ADENSAMENTO CONTROLADO (ZAC): Corresponde à área da 

mancha urbana contínua da cidade, que apresenta padrões de edificação em 

processo de evolução, ampliação ou substituição considerados além da capacidade 

da infraestrutura urbana instalada da área;  
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 ZONA DE EXPANSÃO URBANA (ZEU): Corresponde a toda a área contida no 

perímetro urbano, excluída a ZOP, ZAC e a ZOR;  

 ZONA DE EXPANSÃO URBANA PRIORITÁRIA (ZEUP): Correspondente a 

área que abrange os novos eixos de acesso à cidade, Av. Tertuliano Teixeira e 

Estrada para Campo Formoso (do limite externo da Vila Maia a BA 160, até a BR);  

 ZONA DE OCUPAÇÃO RURURBANA (ZOR): Para fins de desenvolvimento de 

atividades agrícolas de abastecimento da cidade;  

 ZONA PARQUE DO RIO SÃO FRANCISCO (ZPRSF): Correspondem as zonas 

que se encontram vulneráveis aos rigores da natureza e, portanto, inaptas a 

ocupação urbana, inclui a planície de inundação do Rio São Francisco, o Morro de 

Bom Jesus, os espaços verdes e espaços abertos. 

 

 
Figura 11 – Zoneamento do Município de Bom Jesus da Lapa, 2019 

Fonte: Google Earth, Modificado pelo autor 

 

3.3.3.2 PRINCIPAIS VIAS 

Para o melhor entendimento da dinâmica do município de Bom Jesus da Lapa, 

levantou-se informações sobre as principais vias de acesso à cidade e de circulação dentro 

do perímetro urbano (Figura 12), sendo essas: 
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 RODOVIA BR-349: Rodovia Federal diagonal que interliga a cidade de Aracajú 

em Sergipe à BR-020 na altura da divisa entre os estados de Goiás e Bahia. Essa 

via possui asfalto da divisa do Goiás até a cidade de Bom Jesus da Lapa, 

continuando na região da cidade de Seabra e depois somente nas proximidades de 

Aracaju. Sendo assim, a grande maioria de seu trajeto apenas planejado. Em Bom 

Jesus da Lapa a BR-349 é a principal via de tráfego do sistema regional, pois 

interliga o local a várias cidades vizinhas e ao Centro-Oeste do país, além de passar 

pelo Projeto Formoso, onde, funciona como via de escoamento da intensa produção 

agrícola;  

 RODOVIA BR-430: Rodovia Federal de ligação que conecta as cidades baianas de 

Caetité à Barreiras. Essa via só possui asfalto entre Bom Jesus da Lapa e Caetité 

onde se encontra com as rodovias BR-122 e BR-030. Assim, interliga a cidade ao 

Sudoeste do estado servindo de conexão para regiões Sudeste e Sul do Brasil; 

 RODOVIA BA-160: Rodovia Estadual longitudinal localizada nas proximidades 

da margem direita do Rio São Francisco ligando as cidades de Iuiú à Xique-Xique, 

passando pelas BR-030, BR-430, BR 242 e BR-330. Assim, é uma via de acesso 

para a capital Salvador e aos demais estados do Nordeste do país. Entretanto, a via 

está em péssimo estado de conservação e, por essa razão, muitas vezes outras 

estradas são utilizadas para esse fim; 

 RODOVIA BA-161: Rodovia Estadual longitudinal localizada nas proximidades 

da margem esquerda do Rio São Francisco ligando as cidades de Carinhanha à 

Xique-Xique, passando pelas BR-030, BR-349, BR-242. Essa via serve de ligação 

entre cidades vizinhas de Serra do Ramalho, Sitio do Mato e Carinhanha ao 

município de Bom Jesus da Lapa; 

 AV. MANOEL NOVAIS: Av. que se inicia entre as rodovias BR-430 e BR-349 na 

altura do trevo do Cristo e percorre aproximadamente 2,3 km até o cais da cidade, 

possui sentido duplo de circulação e em grande parte de sua extensão contém 

canteiro central. Assim, é uma importante via de conexão entre o centro da cidade 

e os bairros Consolação, São Gotardo, Lagoa Grande e Shangrilá, bem como com 

as rodovias federais existentes. Além disso, estão localizadas nessa via alguns polos 

geradores de viagem como o mercado municipal, o hospital Carmela Dutra, a 

maternidade municipal, a rodoviária interestadual, o clube da Associação Atlética 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_rodovias_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia_diagonal
https://pt.wikipedia.org/wiki/BR-020
https://pt.wikipedia.org/wiki/Goi%C3%A1s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bom_Jesus_da_Lapa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_S%C3%A3o_Francisco
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Banco do Brasil (AABB), a Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB), a 

Faculdade Pitágoras e a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São 

Francisco e do Parnaíba (CODEVASF); 

 AV. AGENOR MAGALHÃES: Maior avenida da cidade com aproximadamente 

4,6 km de comprimento, interligando o centro à rodovia BA-160, possui sentido 

duplo de circulação e canteiro central em 1,3 km de extensão. Essa via é utilizada 

como acesso ao centro por moradores de diversos bairros da cidade, além disso, 

nela estão localizados a Universidade do Estado da Bahia (UNEB), o estádio 

municipal Benjamim Farah, a Justiça Federal, o Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), a Receita Federal, a catedral da cidade, comércios e serviços; 

 RUA BOTA FOGO: Importante via para a circulação entre os bairros da cidade nos 

sentidos Norte e Sul, possui sentido duplo de circulação sem canteiro central. 

Saindo da Av. Agenor Magalhães, ela corta a Av. José de Carvalho Neves e 

contorna parte do aeroporto até chegar a BR-430 completando 2,2 km de extensão. 

Nessa rua está localizando o Fórum Bernardino de Souza, a Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais (APAE), comércios e serviços; 

 RUA SANTA LUZIA: Via que serve de ligação entre a Av. Agenor Magalhães a 

Av. Duque de Caxias. Possui comércios e serviços como Clinica de Olhos Bom 

Jesus, Centro de Especialidades Médicas (CEMED) e o futuro hospital Santa Luzia, 

além da igreja e cemitério Santa Luzia; 

 AV. DUQUE DE CAXIAS: Uma das principais vias do centro da cidade, onde em 

seus 700 m estão localizados a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, lotérica, 

Câmara de Vereadores, Biblioteca Municipal, Secretaria de Turismo e Vigilância 

Sanitária. Essa via possui sentido duplo de circulação, indo de Norte a Sul inicia-se 

ampla com canteiro central e com 40 m de largura, porém se estreita ao longo do 

seu percurso chegando nas imediações da Praça do Livro com 9 m de largura.  

 RUA. FLORIANO PEIXOTO: Uma das principais vias do centro da cidade, 

juntamente com a Av. Duque de Caxias, possui aproximadamente 1 km de 

extensão, no qual a parte ao Norte, após a Av. Manoel Novaes, predomina as 

residências. Já ao Sul, estão localizados o banco Bradesco, Itaú, Prefeitura 

Municipal, Ponto Cidadão e uma grande variedade de comércio e serviços. Partindo 

da Av. Manoel Novaes, a via possui em torno de 10 m de largura com sentido único 
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de circulação, já a partir da prefeitura municipal, a mesma passa a ser mais ampla 

com canteiro central e aproximadamente 30 de largura. Dessa forma, torna-se 

sentido duplo até o Bradesco, que finaliza novamente mais estreita com 13 m de 

largura.    

 

 
Figura 12 – Vias principais de Bom Jesus da Lapa, 2019 

Fonte: Google Earth, levantamento de dados e edição pelo autor 

 

3.3.3.3 POLOS GERADORES DE VIAGENS 

As viagens são feitas a partir de um meio de transporte e envolvem um propósito 

específico. O primeiro é definido pela razão que motiva a viagem, tal como ir trabalhar, 

fazer compras, ir ao médico, estudar etc. Enquanto o meio de transporte é a forma que 

será utilizada para completar o percurso, podendo ser através de carro, veículo de carga, 

transporte coletivo, a pé, bicicleta etc.  

A geração de viagens é a denominação dada ao processo de produção ou atração 

de deslocamentos em uma via, distinguida por veículos ou pessoas. Segundo o Manual 

de Estudos de Tráfego (DNIT, 2006, p. 212), “uma viagem urbana é considerada como 

cada percurso que realiza uma só pessoa, usando um ou vários meios de transporte, de 

um ponto de origem a um ponto de destino”, que são chamados de polos geradores de 

viagem. 
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Em Bom Jesus da Lapa, os principais pontos de interesse referentes à saúde, 

educação, transporte, lazer e cultura estão relacionados na Figura 13 e listados nas suas 

respectivas legendas. Dessa forma, é possível identificar os principais polos geradores de 

viagens e suas localizações dentro da malha urbana.  

 

 
Figura 13 – Polos geradores de viagem referentes a saúde, educação, transporte, lazer e cultura em Bom 

Jesus da Lapa, 2019 

Fonte: Google Earth, levantamento de dados e edição pelo autor 

 

 SAÚDE: Os principais pontos de atendimento referente à saúde no município estão 

localizados próximos ao centro da cidade nas adjacências do morro da Lapa, com 

exceção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) que foi implantada ao Norte da 

cidade, no bairro Amaralina. 

01 – Unidade de Pronto Atendimento (UPA); 

02 – Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN); 

03 – Centro de Especialidades Odontológicas (CEO); 

04 – Hospital Municipal Carmela Dutra; 

05 – Policlínica Municipal; 

06 – Maternidade Municipal. 
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 EDUCAÇÃO: O município possui importantes instituições públicas e privadas de 

educação de nível superior que atraem pessoas de toda a região para estudar na 

cidade. 

01 – Universidade Estadual da Bahia (UNEB); 

02 – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano); 

03 – Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB); 

04 – Universidade Norte do Paraná (UNOPAR); 

05 – Faculdade Pitágoras. 

 LAZER E CULTURA: Os equipamentos de lazer e cultura do município de Bom 

Jesus da Lapa estão localizados em toda a cidade, especialmente, próximos as 

principais vias da cidade. 

01 – Praça do Redondo; 

02 – Praça da Igreja São Miguel; 

03 – Coroa do Rio São Francisco; 

04 – Teatro municipal Professora Ivonildes de Melo; 

05 – Estádio Municipal Benjamim Farah; 

06 – Praça Catedral Bom Jesus da Lapa; 

07 – Ginásio de esportes José Caetano de Andrade; 

08 – Parque da Lagoa de São Gotardo; 

09 – Praça Santa Maria; 

10 – Barrinha; 

11 – Santuário Bom Jesus da Lapa; 

12 – Museu do Santuário de Bom Jesus da Lapa; 

13 – Praça Marechal Deodoro da Fonseca;  

14 – Carranca Social Clube; 

15 – Praça da igreja São João Batista; 

16 – Clube Associação Atlética Banco do Brasil; 

17 – Praça da Lagoa Grande. 
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4 METODOLOGIA 

 

Esse trabalho teve início com uma revisão literária na área de estudo pertinente ao 

tema. Foram feitas consultas em diversas plataformas digitais como portal de periódicos 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), plataforma 

da Scientific Electronic Library Online (SCIELO), periódicos de engenharia de 

transportes e a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD).  

Assim, a partir da caracterização e organização dos documentos disponíveis para 

leitura, foram utilizados artigos científicos, teses, dissertações, normas e leis do âmbito 

federal, estadual e municipal sobre planejamento urbano e de transportes. A partir desta 

seleção, munido de informações técnicas, foi possível identificar a cidade de Bom Jesus 

da Lapa como apropriada para o estudo, que se iniciou através da caracterização e busca 

por dados sobre a mobilidade da região em diversos locais como santuário, prefeitura, 

agência sanitária, secretaria de turismo e câmara municipal. 

Baseado nas referências bibliográficas, direcionadas ao estudo da mobilidade 

urbana em diversas cidades e utilização de indicadores sustentáveis, o próximo passo 

consistiu na escolha de indicadores que são representativos para a característica do local 

de estudo. A partir disso, para uma melhor organização, os indicadores foram separados 

pelos seus atributos e divididos em domínios, para enfim, com base nas pesquisas, serem 

definidos e detalhados.  

A partir da seleção e detalhamento de cada indicador selecionado, foi possível 

fazer a análise das condições da mobilidade urbana em Bom Jesus da Lapa, utilizando do 

conhecimento adquirido pelo autor, principalmente, através do vasto estudo bibliográfico 

e dos registros fotográficos que validam as diversas afirmações. Além disso, foi feita uma 

contagem volumétrica de veículos durante a romaria do Bom Jesus, época de maior 

concentração de visitantes na cidade, que, serviu para caracterizar os indicadores de 

velocidade e volume, assim como apontar os trechos viários mais solicitados. Por fim, 

com base na análise realizada e buscando melhorias no cenário da mobilidade urbana 

futura, foram feitas propostas para a melhoria da mobilidade local à curto, médio e longo 

prazo. 
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4.1 SELEÇÃO DOS INDICADORES PARA A ANÁLISE  

A partir da definição de mobilidade urbana sustentável, a seleção de indicadores 

foi essencial para definir necessidades específicas ao local de estudo, verificar as 

condições dos deslocamentos e prover informações necessárias para uma correta tomada 

de decisões. Assim, a revisão bibliográfica desse trabalho, forma o referencial teórico 

para a pesquisa, permitindo desenvolver uma metodologia que atenda os objetivos do 

presente trabalho. 

Para a análise, torna-se necessário listar indicadores através de situações 

existentes no município principalmente em épocas de romaria, isso inclui questões 

ambientais como poluição sonora, limpeza pública e utilização de animais para tração; 

questões econômicas, como infraestrutura viária, equipamentos urbanos, comércio 

ambulante e integração nacional; além de questões sociais, como acessibilidade, 

cidadania, transporte público. Como tais questões interferem umas nas outras, mesmo 

dividido em domínios, os indicadores não deixam de estar interligados entre si. 

Os indicadores são selecionados para tornar possível a análise da mobilidade 

urbana de Bom Jesus da lapa, baseando em aspectos de desenvolvimento sustentável dos 

transportes. Conforme a origem latina do verbo “indicare”, o mesmo significa revelar ou 

indicar, anunciar ou tornar público. Dessa forma, os indicadores escolhidos possuem o 

objetivo de mostrar para administração pública e sociedade civil, a atual condição da 

mobilidade urbana do município, além de servir de base a projetos públicos e futuros 

estudos que complementem a monitoração da mesma.       

A Tabela 1 apresenta os 30 indicadores elaborados para a análise da mobilidade 

urbana sustentável da cidade de Bom Jesus da Lapa, que, conforme suas características, 

estão divididos em 6 domínios identificados pelas letras de A à F. Assim, em seguida, os 

indicadores foram definidos e detalhados com base nas referências científicas, leis, 

normas, resoluções e recomendações de instituições que são ligados à área de 

planejamento urbano, conforme será apresentado na descrição de cada indicador. 
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Tabela 1 – Indicadores elaborados para análise da mobilidade urbana local, 2019 

ID DOMÍNIO TEMA ID INDICADOR

A.1 Calçada

A.2 Acesso às Edificações

A.3 Faixa de Travessia de Pedestres 

A.4 Iluminação Pública

B.1 Limpeza Pública

B.2 Cuidado com os Animais

B.3 Poluição Sonora

B.4 Informação ao Cidadão

B.5 Segurança Pública

C.1 Plano Diretor Urbano do Município

C.2 Zoneamento Urbano

C.3 Comércio Ambulante

C.4
 Plano Municipal de Mobilidade 

Urbana

C.5 Departamento Municipal de Trânsito

C.6 Distribuição de Mercadorias

D.1 Pavimentação das Vias

D.2 Drenagem Urbana

D.3 Sentido e Circulação nas Vias

D.4 Controle de Velocidade

D.5 Estacionamento 

D.6 Sinalização Viária

D.7 Semáforo

E.1 Volume de Tráfego

E.2 Velocidade de Tráfego

E.3 Transporte Ciclo Viário

E.4  Deslocamento a Pé 

E.5 Transporte Público

F.1 Rodovias

F.2 Terminal Rodoviário

F.3  Aeroporto

A Acessibilidade

Acessibilidade nos 

deslocamentos de 

pedestres

B

Aspectos 

Ambientais  e 

Sociais

Cuidados com a 

sociedade e o meio 

ambiente. 

C
Planejamento 

Urbano

Planejamento urbano e 

controle do uso, 

ocupação e circulação 

no solo

D

Infraestrutura 

de 

Transportes

Elementos de 

infraestrutura viária

E

Tráfego e 

Circulação 

Urbana

Características do 

tráfego e ações 

alternativas ao modo 

motorizado individual

F
Integração 

Nacional

Integração através das 

rodovias, terminal 

rodoviário e aeroporto

Fonte: Autor 
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A. ACESSIBILIDADE 

Nesse tópico os indicadores que serão apresentados são equipamentos urbanos 

que, quando bem projetados, oferecem aos pedestres a utilização com segurança e 

autonomia, principalmente para aqueles com deficiência ou mobilidade reduzida.  

 

A.1. CALÇADA 

Calçada é definida no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) (BRASIL, 1997) e 

na Norma Brasileira (NBR) 9050 (ABNT, 2015, p. 3) como “parte da via, normalmente 

segregada e em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada ao 

trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano, 

sinalização, vegetação e outros fins”. Através do Artigo 68, o CTB garante ao pedestre 

a utilização destes passeios apropriados para circulação nas vias urbana e afirma que a 

autoridade competente pode permitir a utilização de parte da mesma para outros fins, 

porém não deve prejudicar o fluxo de pedestres. Assim, a NBR 9050 estabelece 

condições de acessibilidade que devem ser seguidas, como:   

 

 PISO: O piso, sob qualquer condição, deve possuir superfície regular, firme e 

estável, ser antiderrapante e confortável para passagem de aparelhos com rodas, sua 

inclinação transversal deve ser inferior a 3%.  É necessário garantir uma faixa livre, 

sem degraus, para a circulação dos pedestres, assim só será permitido desníveis sem 

tratamento que não sejam superiores a 5mm; 

 PISO TÁTIL: Para que uma calçada seja acessível, é necessário que também 

pessoas com deficiência visual possam se locomover com segurança pelo passeio, 

para isso, é necessário que a mesma possua piso tátil “caracterizado por textura e 

cor contrastantes em relação ao piso adjacente, destinado a constituir alerta ou 

linha-guia, servindo de orientação, principalmente, às pessoas com deficiência 

visual ou baixa visão” (ABNT, 2015); 

 LARGURA DA CALÇADA: No item 6.12.13 a NBR 9050 divide a calçada em 

faixa de serviço, faixa livre e faixa de acesso como mostra a Figura 14, a primeira 

deve acomodar basicamente as árvores e os postes de iluminação e sinalização, em 

que é recomendado uma largura mínima de 70 cm, a segunda deve ser específica 

para a circulação de pedestres e livre de quaisquer obstáculos com largura mínima 



 

47 

 

de 1,20 m, já a terceira que só é possível para calçadas com mais de 2,00 m de 

largura, serve para a passagem da área pública para o lote. Sobre a largura das 

calçadas, o Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas (DNIT, 2010, p. 

100) destaca que “há muitos locais em que são desejáveis larguras maiores que a 

mínima”, como exemplo, locais de comércio com grande movimentação de pessoas 

“devem ter a largura de 3,00 m ou, pelo menos, a necessária para prover o nível de 

serviço desejado”; 

 

 

Figura 14 - Faixa de uso da calçada, 2004 

Fonte: NBR 9050 

 

 ACESSO À CALÇADA: Na Figura 15 a NBR 9050 apresenta alguns tipos de 

acesso à calçada, podem ser com redução de percurso, com faixa elevada ou com 

rebaixamento da mesma, a recomendação vale para vias públicas ou em áreas 

internas de edificações.  
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Figura 15 – Acesso à calçada, 2004 

Fonte: NBR 9050 

 

A.2. AVALIAÇÃO DO ACESSO AS EDIFICAÇÕES 

A NBR 9050 (ABNT, 2015, p. 54) define rota acessível como “um trajeto 

contínuo, desobstruído e sinalizado, que conecta os ambientes externos e internos de 

espaços e edificações, e que pode ser utilizada de forma autônoma e segura por todas as 

pessoas”, essas rotas devem incorporar calçadas, faixas de pedestres, rampas e outros 

elementos de circulação. As edificações e equipamentos urbanos devem possuir todas as 

entradas e rotas acessíveis, porém, caso não seja possível fazer a adaptação em 

construções já existentes, desde que comprovado tecnicamente, deve ser adaptado o 

maior número de acessos “a entrada predial principal, ou a entrada de acesso do maior 

número de pessoas, tem a obrigatoriedade de atender a todas as condições de 

acessibilidade” (ABNT, 2015, p. 54).  

 

A.3. FAIXA DE PEDESTRES 

De grande importância para a segurança nos deslocamentos, a faixa de pedestres 

é uma “sinalização transversal ao leito carroçável, destinada a ordenar e indicar os 

deslocamentos dos pedestres para a travessia da via” (ABNT, 2015, p. 4). Além de 
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delimitar o local destinado à travessia dos pedestres, ela regulamenta através do Artigo 

214 do CTB a prioridade de passagens dos mesmos em relação aos veículos.   

Segundo o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito Volume IV do Conselho 

Nacional de Trânsito (CONTRAN, 2007, p. 47), a faixa de pedestres “deve ocupar toda 

a largura da pista” com 3,00 m de extensão mínima das linhas, “podendo variar em função 

do volume de pedestres e da visibilidade, sendo recomendada 4,00 m”. Assim para um 

melhor proveito “a locação da faixa de pedestres deve respeitar, sempre que possível, o 

caminhamento natural dos pedestres, sempre em locais que ofereçam maior segurança 

para a travessia”.   

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), através do Manual de Sinalização 

Urbana Horizontal (CET, 2013, p. 3-15) define critérios para que a faixa de pedestres seja 

locada de maneira: a evitar ao máximo que o pedestre seja desviado de seu caminho 

natural oferecendo sempre que possível o trajeto mais curto; a concentrar o fluxo de 

pedestres nos locais que propiciem maior segurança de travessia;  a orientar os pedestres 

em interseções complexas, os caminhos a serem percorridos; e o condutor do veículo 

tenha a melhor visualização e percepção do pedestre e da faixa. 

 

A.4. ILUMINAÇÃO PÚBLICA  

Os locais públicos como praças, parques, calçadas e locais com predominância de 

pedestres devem possuir iluminação adequada, permitindo “no mínimo a orientação, o 

reconhecimento mútuo entre as pessoas, a segurança para o tráfego de pedestres e a 

identificação correta de obstáculos” (ABNT, 2012, p. 16). A implantação dos 

equipamentos de iluminação não pode competir com a arquitetura local e impedir o acesso 

de veículos de emergência, entrega ou manutenção.  

 

B. ASPECTOS AMBIENTAIS E SOCIAIS 

Os indicadores a seguir, pertencem a um grupo com atenção à sociedade e ao meio 

ambiente, apontam problemas no ambiente, causados pelo tráfego ou impactos externos 

que interferem na sociedade e na mobilidade urbana.   

 

B.1. LIMPEZA PÚBLICA 

A grande quantidade na geração de resíduos, que se tornou uma realidade do nosso 

país, faz necessário um maior cuidado com a produção e gerenciamento deste, pois está 
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relacionado ao meio ambiente e a saúde pública. O Instituto Brasileiro de Administração 

Municipal (IBAM) em sua Cartilha de Limpeza Urbana (IBAM, 2005, p. 8) define que 

“lixo é, basicamente, todo e qualquer resíduo sólido proveniente das atividades humanas 

ou gerado pela natureza em aglomerações urbanas, como folhas, galhos de árvores, terra 

e areia espalhados pelo vento, etc.”. 

Consta nos incisos I e V do Artigo 30 da Constituição Federal (BRASIL, 1998) 

que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, especialmente 

quanto a organização dos seus serviços públicos. Desta forma, como já ocorre no Brasil, 

é dever do município gerenciar os serviços de limpeza urbana, através da limpeza das 

vias, feiras, praças, monumentos, poda de árvores, canais e combate a vetores.     

Assim, o serviço público de limpeza objetiva evitar: “problemas sanitários para a 

comunidade; interferências perigosas no trânsito de veículos; riscos de acidentes para 

pedestres; prejuízos ao turismo; inundações das ruas pelo entupimento dos ralos” (IBAM, 

2005, p. 33). Logo, para alcançar um resultado eficiente é necessário, além do 

planejamento público, o empenho da população na produção e conservação da limpeza 

urbana.  

 

B.2. CUIDADO COM OS ANIMAIS 

O cuidado dos animais está incluso nas preocupações com o meio ambiente. É 

dever de todo cidadão protegê-los, como consta na Constituição Federal do Brasil 

(BRASIL, 1998) em seu Artigo 225, que diz: 

 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes 

e futuras gerações. § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao 

Poder Público...VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as 

práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção 

de espécies ou submetam os animais a crueldade (CF, BRASIL, 1998). 

 

Em 1934 já existia o decreto 24.645, que em seu Artigo 2ª estabelecia multa ou 

pena de prisão para quem cometesse maus tratos com os animais, já no Artigo 3ª definia 

31 tipos de ações consideradas maus tratos (BRASIL, 1934). Hoje, dentre outras leis, 

existe a Nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que em seu Artigo 32 estabelece pena para 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10645661/artigo-225-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.605-1998?OpenDocument
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quem “praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos 

ou domesticados, nativos ou exóticos” (BRASIL, 1998). 

 

B.3. POLUIÇÃO SONORA 

Problemas causados por ruído já são uma preocupação ambiental, pois “ao lado a 

poluição do ar e das águas, a poluição sonora foi considerada como uma das três 

prioridades ecológicas” (ZAJARKIEWICCH, 2010, p. 3). 

 Segundo o Ministério Público de Santa Catarina (2018) a poluição sonora 

“envolve três esferas relacionadas à área do meio ambiente: qualidade de vida, 

planejamento urbano e patrimônio cultural”. A exposição ao excesso de ruído pode causar 

problemas de saúde como “perda de audição e concentração, aumento da pressão arterial, 

interferência no sono, problemas gástricos, estresse e aceleração cardiovascular”. 

Na área urbana, os veículos produzem ruídos através do barulho dos motores, 

buzina, escapamento e demais partes constituintes do mesmo, dessa forma, segundo o 

CTB no seu Artigo 104:  

 

Os veículos em circulação terão suas condições de segurança, de controle de 

emissão de gases poluentes e de ruído avaliadas mediante inspeção, que será 

obrigatória, na forma e periodicidade estabelecidas pelo CONTRAN para os 

itens de segurança e pelo CONAMA para emissão de gases poluentes e ruído 

(BRASIL, 1997). 

 

Portanto as regulamentações do ruído estão presentes na resolução nº 204 

(CONTRAN, 2006), e demais resoluções nº 01 (CONAMA, 1990), nº 02 (CONAMA, 

1993), nº 17 (CONAMA, 1995) e nº 252 (CONAMA, 1999).   

 

B.4. INFORMAÇÃO AO CIDADÃO 

Conhecida como Lei de Acesso a informação, a lei nº 12.527 (BRASIL, 2011), 

regulamenta o direito de qualquer cidadão solicitar informações, a órgãos e entidades 

públicas, que sejam de interesse particular ou coletivo. Portanto se torna uma ferramenta 

para a melhoria da gestão pública e da qualidade dos serviços prestados aos cidadãos.   

 Dentro do trânsito, uma importante iniciativa são as campanhas educativas de 

órgãos públicos e com o apoio da mídia. O professor de Psicologia Social da Universidade 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.605-1998?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.605-1998?OpenDocument
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de Brasília, Hartmut Günther, em uma reportagem para o site da Câmara dos deputados 

afirmou que campanhas educativas devem ser disseminadas. 

 

"Deve ser uma educação permanente e informal para, dessa maneira, reforçar 

o que sabemos ou deveríamos saber sobre educação.Brasília é um bom 

exemplo com a questão da faixa de pedestre. E ela precisa ser mantida. Neste 

sentido, campanhas reeducativas ajudam de vez em quando. Isso se aplica a 

qualquer dimensão do trânsito: cinto de segurança, respeito ao ciclista, 

motociclista com capacete e daí por diante (BRASÍLIA, 2015). 

 

Essas ações podem ocorrer dentro das escolas e instituições, através de oficinas 

que mostram as situações cotidianas ou através de blitz educativas (Figura 16), onde os 

guardas municipais e demais responsabilidades podem interagir com os pedestres, 

motoristas e ciclistas.   

 

 
Figura 16 – Blitz educativa, 2017 

Fonte: Jornal a voz de jacarei 

 

Para cidades turísticas existem os centros de informações ao turista (CIT), Figura 

17, que “são fundamentais pois permitem o primeiro contato entre o visitante e a cidade”, 

importante “para que o turista tenha uma boa impressão do destino logo na chegada”, 

ressalta o ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves (BRASIL, 2016). 

Devido a importância da informação para o turismo, os CIT influenciam 

diretamente na qualidade do produto turístico, esses locais podem fornecer informações 

turísticas, prestar serviços de agências de viagens, disponibilizar banheiros, serviços de 

alimentação, entre outros.  Portanto os CIT são necessários em uma cidade turística e 

http://avozdejacarei.com/index.php/category/destaque/policia/?filter_by=popular7
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constituem parte da infraestrutura pública que a localidade precisa para atender o turista. 

(BENI 2003, apud GOHR, SANTOS & VEIGA, 2009).  

 

 
Figura 17 – Centro de atendimento ao turista em Olímpia, 2016 

Fonte: Prefeitura da estância turística de Olímpia/SP 

 

B.5. SEGURANÇA PÚBLICA 

Segurança nos deslocamentos das pessoas é um dos 9 princípios que constam na 

Política Nacional de Mobilidade Urbana. Em uma cidade turística a segurança pública é 

importante também para o conforto dos visitantes, pois, para o Ministério do Turismo 

(BRASIL, 2014) “ao mesmo tempo em que o viajante privilegia os destinos seguros, o 

aumento da circulação de pessoas nas ruas e monumentos tende a ampliar a sensação de 

estarmos em segurança”. Portanto, garantir esta sensação é necessária para a prosperidade 

do setor turístico e a decorrente geração de empregos e inclusão social.  

 

C. PLANEJAMENTO URBANO 

O conjunto de indicadores presentes a seguir, estão relacionados ao planejamento 

urbano, e como ele é essencial para a manutenção da mobilidade urbana sustentável.  

 

 

https://www.olimpia.sp.gov.br/portal/secretarias-paginas/54/Centro-de-Atendimento-ao-Turista
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C.1. PLANO DIRETOR URBANO 

Segundo o estatuto das cidades em seu Artigo 40 (BRASIL, 2001), o Plano Diretor 

Urbano (PDU) “é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão 

urbana”, revisto, pelo menos, a cada dez anos ele “é parte integrante do processo de 

planejamento municipal” e suas diretrizes e prioridades devem ser incorporadas pelas leis 

orçamentárias. 

Portanto, o plano diretor é de extrema importância, torna-se a base do 

planejamento municipal, pois articula em uma única direção as diversas políticas públicas 

existentes. Seu objetivo é “garantir o desenvolvimento das funções econômicas, sociais e 

ambientais do município, gerando um ambiente de inclusão socioeconômica de todos os 

cidadãos e de respeito ao meio ambiente” (CNM, 2006, p. 14). 

 

C.2. ZONEAMENTO URBANO 

Instrumento utilizado nos planos diretores, o zoneamento urbano é o mecanismo 

“através do qual a cidade é dividida em áreas sobre as quais incidem diretrizes 

diferenciadas para o uso e a ocupação do solo, especialmente os índices urbanísticos” 

(BRASIL, s.d.). Através do controle do uso do solo, o zoneamento busca ordenar o 

crescimento das cidades, isto resulta em ganhos no meio ambiente, através da 

normatização da ocupação do solo, na mobilidade urbana através do ordenamento 

adequado dos polos geradores de viagem, na saúde e segurança pública, no 

desenvolvimento para a cidade e na qualidade de vida para os cidadãos.  

 

C.3. COMÉRCIO AMBULANTE 

Segundo o decreto municipal nº 348 de 02 de fevereiro de 2010 (BOM JESUS 

DA LAPA, 2018), considera-se ambulante a pessoa física, regularmente autorizada por 

órgão do Poder Executivo para exercer atividade comercial em logradouros públicos. A 

regulamentação deste comércio é de extrema importância para a organização dos 

ambientes públicos, pois, dessa forma, fará com que os comerciantes trabalhem conforme 

a legislação e sigam regras que implicam em uma melhor qualidade de serviço ao 

consumidor e qualidade de vida aos que circulam pelas proximidades.  

Assim, várias cidades do Brasil já adotaram normas para a organização do 

comércio ambulante e afins. Na cidade de Curitiba por exemplo a lei 6.407 (CURITIBA, 
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1983), que regulamenta este comércio, já possui 35 anos. Para a obtenção da licença são 

abertas vagas em locais específicos, em que, segundo a prefeitura “é verificada a 

circulação de pessoas e se há espaço para exposição de mercadorias sem prejudicar a 

mobilidade dos pedestres”. As vagas serão preenchidas através de seleções, em que são 

analisados os tipos de produto comercializado, pois o mesmo precisa ter origem 

comprovada e, em caso de alimentos e cosméticos, é necessário cuidado especial de 

vigilância sanitária. A análise ainda, “leva em consideração itens como o tempo de 

moradia no município, o tempo de atividade em Curitiba, a situação habitacional e o grau 

de instrução do interessado” (CURITIBA, 2017).  

 

C.4. PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 

Através da lei 12.587 (BRASIL, 2012), a Política Nacional de Mobilidade Urbana 

(PNMU) é mecanismo da política de desenvolvimento urbano que tem como propósito a 

integração entre os diferentes meios de transporte e a melhoria da acessibilidade e 

mobilidade das pessoas e cargas no território do Município. Assim, presentes no Artigo 

7, esta lei possui os seguintes objetivos: 

 

I - reduzir as desigualdades e promover a inclusão social; II - promover o 

acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais; III - proporcionar melhoria 

nas condições urbanas da população no que se refere à acessibilidade e à 

mobilidade; IV - promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação 

dos custos ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e 

cargas nas cidades; e V - consolidar a gestão democrática como instrumento e 

garantia da construção contínua do aprimoramento da mobilidade urbana 

(BRASIL, 2012). 

 

Lei da Mobilidade Urbana, determina que os municípios planejem e executem a 

política de mobilidade urbana, exigindo que as cidades com mais de 20 mil habitantes 

elaborem o plano de mobilidade urbana. Este plano, como consta no artigo 5º, deve ser 

orientado pelas seguintes diretrizes: 

 

I - integração com a política de desenvolvimento urbano e respectivas políticas 

setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento e gestão do uso do 

solo no âmbito dos entes federativos; II - prioridade dos modos de transportes 

não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte público 
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coletivo sobre o transporte individual motorizado; III - integração entre os 

modos e serviços de transporte urbano; IV - mitigação dos custos ambientais, 

sociais e econômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas na cidade; V - 

incentivo ao desenvolvimento científico-tecnológico e ao uso de energias 

renováveis e menos poluentes; VI - priorização de projetos de transporte 

público coletivo estruturadores do território e indutores do desenvolvimento 

urbano integrado; e VII - integração entre as cidades gêmeas localizadas na 

faixa de fronteira com outros países sobre a linha divisória internacional 

(BRASIL, 2012). 

 

Para isso, todo programa é fundamentado em alguns princípios, tais como: 

acessibilidade universal, desenvolvimento das cidades, dimensões socioeconômicas e 

ambientais e equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros.  

  

C.5. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 

Conforme o Artigo 7 do CTB (BRASIL, 1997), os municípios compõem o 

Sistema Nacional de Trânsito (SNT), porém para estarem totalmente integrados devem 

desempenhar diversas obrigações, entre elas a organização do órgão executivo de trânsito 

(Artigo 8) responsável por diversas tarefas que constam no Artigo 24.  

Além da fiscalização e outras tarefas, o município deve atender as questões 

viárias, através do serviço de engenharia de tráfego. “Ele deve valer-se de profissionais 

existentes na administração ou contratar terceiros especializados para serviço específico, 

quando for o caso” (CNM, 2012, p. 08). Outras medidas como solicitação de apoio ao 

Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) e contato com cidades já estruturadas são 

válidas. 

Com relação as multas por infração de trânsito, o CTB em seu Artigo 320 

(BRASIL, 1997) descreve que a “receita arrecadada...será aplicada, exclusivamente, em 

sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de 

trânsito”. Dessa forma, foi criada a resolução nº 191 (CONTRAN, 2006) que “dispõe 

sobre aplicação da receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito, conforme 

artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro”.  

Portanto, para colaborar com a inserção do município no SNT e na estrutura da 

sua área viária, a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) através de seu 

informativo (CNM, 2012) disponibilizou, como consta na Tabela 2, um roteiro de 

providências para a integração do município ao SNT. 
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Tabela 2 – Roteiro para integração do município ao SNT, 2012. 

PROVIDÊNCIA BASE LEGAL COMENTÁRIO

Criação de Órgão 

Executivo de 

Trânsito.

Art. 8º do CTB e 

Resolução do 

Contran nº 

296/2008.

O Município deve possuir estrutura, por 

menor que seja, para responder pelas 

atividades de sua competência. 

Principalmente nos Municípios menores, 

devem-se evitar estruturas complexas, 

criando apenas um departamento ou divisão 

de trânsito dentro de secretaria já existente, 

com o cargo de diretor de trânsito.

Fiscalização de 

trânsito.
Art. 25 do CTB.

A maioria dos Municípios não tem agentes 

municipais de trânsito (e nem se justifica no 

momento). Por isso, pode firmar convênio 

com a Polícia Militar (delegação), que 

passará a fazer as vezes de agente de trânsito 

do Município. Mesmo os Municípios que têm 

agentes podem firmar convênio com a polícia 

(reciprocidade).

Nomeação da 

Autoridade de 

Trânsito.

Resolução do 

Contran nº 

296/2008.

A resolução nº 296 aponta a necessidade de 

indicação da autoridade de trânsito. Caso 

não seja adotada essa providência, o prefeito 

será o responsável direto. A função pode ser 

exercida por servidor já integrante da 

administração, evitando custo adicional.

Criação de Jari.

Art. 16 do CTB e 

Resolução do 

Contran nº 

296/2008.

A Jari deve estar vinculada ao órgão 

municipal de trânsito. É imperiosa sua 

criação. Não há necessidade de remunerar 

seus membros.

Nomeação dos 

membros da Jari.

Resolução Contran 

nº 296/2008.

Basta uma portaria do Chefe do Executivo 

para efetivar as nomeações.

Elaboração do 

Regimento da Jari.

Resolução do 

Contran nº 

296/2008.

O regimento é feito pela própria Jari e 

homologado pelo prefeito, por meio de 

decreto.

Solicitação de 

Cadastramento 

junto ao Cetran e 

Denatran.

Resolução do 

Contran nº 

296/2008.

O Município deve juntar os documentos 

constantes da Resolução e encaminhar ao 

Cetran, que posteriormente enviará ao 

Denatran.
 

Fonte: Confederação nacional dos municípios (CNM). 
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C.6. DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS 

A distribuição urbana de mercadorias, que abrange as atividades de coleta e 

entrega de produtos em áreas urbanas, tem potencializado problemas no tráfego 

principalmente em área centrais das cidades. Dentre as diversas complicações estão o 

congestionamento, devido às dimensões dos veículos, a velocidade que os mesmos 

circulam e a operação nas vias; a deficiência da malha viária, com obras mal projetadas, 

vias muitas vezes estreitas e pavimentos em más condições de uso; projetos de 

intersecções e sinalizações que geram transtornos devido aos inadequados raios de giro e 

programação semafórica; além da falta de regulamentação de estacionamento e locais 

destinados à operação de carga e descarga (OGDEN, 1992, apud OLIVEIRA, 2012). 

Logo, esses problemas contribuem para a diminuição da qualidade de vida, gerados pelo 

ruído, poluição do ar e visual, acidentes e congestionamento de tráfego. 

Dessa maneira, devido ao crescimento desordenado das cidades, as infraestruturas 

urbanas rodoviária se tornaram limitadas e, na maioria dos casos, não pode ser ampliada. 

Nesse sentido foi criado o conceito de logística urbana que é: 

 

Um processo de otimização das atividades de distribuição de mercadorias, 

realizadas por entidades públicas e privadas em áreas urbanas, considerando 

fatores como o aumento e congestionamento do tráfego e o consumo de energia 

na estrutura do mercado econômico (Taniguchi et al., 2001 apud Oliveira, 

2012). 

 

Assim, a logística urbana se torna indispensável para a sustentabilidade da 

mobilidade local, pois a mesma “visa a redução das deseconomias para tornar a totalidade 

do sistema mais efetivo através de soluções inovadoras que reduzam os problemas 

logísticos” (OLIVEIRA et al, 2018). 

As técnicas e projetos nessa área permitem o envolvimento de agentes públicos e 

privados, demandam um planejamento abrangente de toda a cidade e a dinâmica das 

viagens que por ela passam. Portanto é necessário a implantação de medidas, listadas a 

seguir, que regule a circulação de veículos de mercadorias e a operação de carga e 

descarga nas áreas urbanas.  

 

 Sinalização e orientação viária adequada e objetiva; 



 

59 

 

 Regulamentação dos horários de distribuição, prioritariamente fora do horário de 

pico ou entrega noturna;  

 Cartografia e informação para a distribuição urbana de mercadorias; 

 Regulamentação de áreas reservadas de carga e descarga na via (Figura 18); 

 Restrições de acesso e estacionamento baseado no dia, tonelagem, dimensões, 

capacidade do veículo e destino (Figura 19);  

 Transporte urbano de mercadoria por bicicleta e/ou triciclo (Figura 20). 

 

 
Figura 18 – Áreas reservadas de carga e descarga na via, 2018 

Fonte: Oliveira et al 

 

 
Figura 19 – Restrições de acesso e estacionamento, 2014 

Fonte: Jornal a crítica 
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Figura 20 – Transporte urbano de mercadoria por triciclo, 2018 

Fonte: Oliveira et al 

 

D. INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES 

A precariedade da infraestrutura de transporte provoca problemas para a 

circulação de pedestres e veículos. Dessa forma, este grupo de indicadores são referentes 

aos elementos de infraestrutura viária, juntamente à outros presentes no domínio 

acessibilidade, são essenciais para a uma circulação urbana agradável.   

 

D.1. PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS 

A pavimentação das vias é uma técnica de grande importância para o 

deslocamento de pessoas, que podem estar a pé ou através de veículos, motorizados ou 

não. Assim, (SENÇO, 2007) define:  

 

Pavimento é a estrutura construída sobre a terraplenagem e destinada, técnica 

e economicamente, a: resistir aos esforços verticais oriundos do tráfego e 

distribuí-los; melhorar as condições de rolamento quanto ao conforto e 

segurança; resistir aos esforços horizontais (desgaste), tornando mais durável 

a superfície de rolamento. 

 

Sendo assim, um sistema de várias camadas de espessuras finitas, assentes sobre 

um semi-espaço infinito, denominado subleito e que exerce a função de fundação. Dessa 
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forma, o pavimento deve ser feito para tender, adequadamente, às suas funções básicas, 

ou seja, ser construído e conservado para apresentar “invariavelmente, níveis de serventia 

compatíveis e homogêneos, em toda sua extensão”, avaliados através da segurança, 

conforto e economia (DNIT, 2006, p. 245). 

  

D.2. DRENAGEM URBANA 

O sistema de drenagem urbana é um conjunto de medidas para melhorias públicas 

em uma área urbana, é fundamental para o desenvolvimento da cidade como as redes de 

água, esgoto, iluminação pública, pavimentação de ruas e passeios, pois o adequado 

gerenciamento da água da chuva que escoa no meio urbano, evita a proliferação de 

mosquitos, transmissão de doenças, além de contribuir para o conforto e segurança nos 

deslocamentos.  

Segundo a Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica (FCT) da Universidade se 

São Paulo (USP) (RAMOS, BARROS, & PALOS, 1999), esse sistema é composto por 

dois tipos, o sistema de micro-drenagem, “composto pelos pavimentos das ruas, guias e 

sarjetas, bocas de lobo, rede de galerias de águas pluviais e, também, canais de pequenas 

dimensões”, e o sistema de macro-drenagem, “constituído, em geral, por canais (abertos 

ou de contorno fechado) de maiores dimensões” projetados para período de retorno maior 

que 25 anos.    

O manual Calçada da Calçada Sustentável (GOIÂNIA, 2012) relata que até 

mesmo a calçada deve ser projetada para possibilitar o escoamento da água para a sarjeta, 

ele ainda, indica que as bocas de lobo devem possuir grelhas para evitar que o lixo entre 

nas galerias de águas pluviais.   

 

D.3.  SENTIDO DE CIRCULAÇÃO DAS VIAS 

Importante para a ordenação do tráfego, o sentido de circulação das vias irá 

determina através de sinalização a rota da mesma. A determinação dos sentidos de 

circulação objetiva melhorar as condições de acessibilidade, fluidez e a segurança do 

trânsito. Dessa forma, algumas medidas devem ser tomadas, por exemplo, em ruas que 

possuem um pequeno volume de tráfego e largura adequada, é possível a operação em 

sentido duplo. Já em ruas, principalmente do centro da cidade, em que possuem uma 

maior concentração de veículos e geralmente apresentam largura indesejada, é mais 

indicado estabelecer sentido único de circulação, assegurado assim uma maior velocidade 
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e fluidez do trânsito. Através do aumento da capacidade e velocidade, o sentido único 

garante um melhor aproveitamento da via, mas vale ressaltar, que, para uma maior 

eficiência, é necessário a adequação da sinalização local.        

 

D.4. CONTROLE DE VELOCIDADE 

O controle de velocidade (Figura 21) é uma ação voltada para a segurança do 

trânsito não é um ato repressivo e “contribui para uma melhor segurança e operação de 

tráfego, principalmente para locais concentradores de acidentes, com mau uso e ocupação 

do solo” (DNIT,  2010, p. 23), ou que não possui padrões mínimos de segurança de 

tráfego. Assim, além de reduzir a quantidade e gravidade de acidentes, o controle de 

tráfego, através da maior uniformidade na velocidade se torna benéfico para a mobilidade. 

Assim, a seguir, são apresentados três tipos de controle de velocidade.   

 

 
Figura 21 – Fiscalização eletrônica de velocidade, 2018 

Fonte: Doutor multas 

 

 LOMBADA: A Resolução nº 600 (CONTRAN, 2016) que estabelece os padrões e 

critérios para a instalação de ondulação transversal (lombada física) em vias 

públicas, determina que:  
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A ondulação transversal pode ser utilizada onde se necessite reduzir a 

velocidade do veículo de forma imperativa, nos casos em que estudo técnico 

de engenharia de tráfego demonstre índice significativo ou risco potencial de 

acidentes cujo fator determinante é o excesso de velocidade praticado no local 

e onde outras alternativas de engenharia de tráfego são ineficazes. 

   

Para isso deve existir um estudo técnico que conste, no mínimo, os elementos do 

anexo I da resolução e “após o período de 1 ano da implantação da ondulação transversal, 

a autoridade com circunscrição sobre a via deve avaliar o seu desempenho”. Além disso, 

a implantação de ondulação transversal na via deverá ser acompanhada de sinalização 

viária, mostrada na Figura 22, conforme a resolução. Logo, “deve ser realizada 

manutenção permanente da sinalização prevista nos art. 6º e art. 7º para garantir a sua 

visibilidade diurna e noturna”. 

 

 
Figura 22 – Sinalização viária de ondulação transversal, 2016 

Fonte: Resolução 600 CONTRAN 

 

Então, a lombada pode ser do tipo A ou tipo B, como mostram as Figuras 23 e 24 

respectivamente, elas devem atender às características do anexo II da mesma resolução. 

A do tipo A pode ser instalada em trecho urbanizado de rodovia, via urbana coletora e via 

urbana local, limitando a velocidade máxima para 30 km/h. Já a ondulação do tipo B, 

reduz pontualmente a velocidade máxima para 20 km/h, por isso deve ser instalada 
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somente em via urbana local, onde não circule transporte coletivo e não seja possível 

instalar a ondulação tipo A.     

 

 
Figura 23 – Ondulação tipo A, 2016 

Fonte: Resolução 600 CONTRAN 

 

 
Figura 24 – Ondulação tipo B, 2016 

Fonte: Resolução 600 CONTRAN 
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 FAIXA ELEVADA DE PEDESTRES: Segundo a NBR 9050 (ABNT, 2015, p. 4) 

a faixa elevada de pedestres, como mostra a Figura 25, é uma “elevação do nível 

do leito carroçável composto de área plana elevada, sinalizada com faixa para 

travessia de pedestres e rampa de transposição para veículos”. O Conselho Nacional 

de Trânsito, através da Resolução nº 495 (CONTRAN, 2014), estabelece os padrões 

e critérios para a instalação de faixa elevada de pedestres em vias públicas, em seu 

Artigo 1º define: 

 

A faixa elevada para travessia de pedestres é aquela implantada no trecho da 

pista onde o pavimento é elevado conforme critérios e sinalização definidos 

nesta Resolução, respeitando os princípios de utilização estabelecidos no 

Volume IV – Sinalização Horizontal, do Manual Brasileiro de Sinalização de 

Trânsito do CONTRAN.  

 

 
Figura 25 –  Faixa de pedestre elevada, 2017 

Fonte: Blog move cidade uol 

 

Assim, como consta na resolução, a faixa elevada de pedestre deve atender aos 

critérios presentes no anexo I, as dimensões com comprimento, largura, rampa, altura e 

inclinação estão presentes no Artigo 3º. Dando prosseguimento, a instalação da faixa 

elevada de pedestres só poderá ser feita “em trechos de vias que apresentem 

características operacionais adequadas para tráfego em velocidade máxima de 40 km/h”, 

o trecho não pode possuir “rampa com declividade superior a 6%”, “curva ou 

interferência que impossibilite a boa visibilidade do dispositivo ou de sua sinalização”, 
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“pista não pavimentada, ou inexistência de calçadas” e ausência de iluminação pública 

ou específica”.   

Como os demais controladores de velocidade, a faixa elevada de pedestre também 

deve ser acompanhada da devida sinalização, exibida na Figura 26, que deve conter no 

mínimo as especificações do Artigo 6º da Resolução Nº 495 (CONTRAN, 2014).   

 

   
Figura 26 – Faixa elevada controladora de velocidade, 2017 

Fonte: Prefeitura de Santa Rita 

 

D.5. ESTACIONAMENTO 

Com o nome dado a determinada área destinada ao repouso de veículos, é possível 

perceber que o estacionamento restringe o tráfego, pois diminui a largura de pista 

disponível e causa movimentos de espera para entrada e saída da vaga. Assim, só poderá 

ser permitido estacionamento lateral na via, se a capacidade de tráfego da mesma for 

atendida.  

Dessa forma, o Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas (DNIT, 

2010, p. 310) recomenda que as faixas de estacionamento tenham largura de “2,50 m 

(mínimo absoluto de 2,20 m), no caso de uso predominante por veículos leves e tráfego 

moderado, e 3,00 m em locais com algum uso por veículos comerciais ou onde o tráfego 

for muito intenso”. Já em locais com grande volume de parada de veículos comerciais, a 

largura deve ter o mesmo comprimento da faixa de rolamento.  

Então, para diminuir os impactos e contribuir para a sustentabilidade no tráfego é 

necessário a readequação dos estacionamentos, restringir a parada em locais impróprios, 

implantar o estacionamento rotativo em locais com poucas vagas, e dividir a parada 
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conforme sua utilização. Além das vagas gerais, é necessário disponibilizar espaços para 

idosos, pessoas com necessidades especiais (Figura 27), motociclistas, ciclistas e taxistas, 

além de pontos de parada para veículos de carga e ônibus. 

 

 
Figura 27 – Vaga de estacionamento destinada à idosos, 2015 

Fonte: G1 

  

 

D.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

 SINALIZAÇÃO VERTICAL: Segundo o Manual Brasileiro de Sinalização de 

Trânsito, volume I (CONTRAN, 2007, p. 21) a sinalização vertical “é um 

subsistema da sinalização viária, que se utiliza de sinais apostos sobre placas 

fixadas na posição vertical, ao lado ou suspensas sobre a pista”, dessa forma, elas 

podem transmitir “mensagens de caráter permanente ou, eventualmente, variável, 

mediante símbolos e/ou legendas preestabelecidas e legalmente instituídas”. Logo, 

essa sinalização tem o intuito de aumentar a segurança, ordenar o fluxo de tráfego 

e orientar os usuários da via. Para isso, a sinalização vertical é dividida segundo a 

sua função que pode ser de regulamentação, advertência e indicação, como mostram 

as Figuras 28, 29 e 30, respectivamente.  
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Figura 28 – Placas de regulamentação 

Fonte: SINASC, sinalização viária 
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Figura 29 – Placas de advertência 

Fonte: SINASC, sinalização viária 
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Figura 30 – Placas de indicação 

Fonte: SINASC, sinalização viária 

 

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL: Segundo o Manual Brasileiro de Sinalização de 

Trânsito, volume IV (CONTRAN, 2007, p. 3), a sinalização horizontal “é um 

subsistema da sinalização viária composta de marcas, símbolos e legendas, apostos 

sobre o pavimento da pista de rolamento”, que constituem proibições, restrições e 

informações com a finalidade de “aumentar a segurança e fluidez do trânsito, 

ordenar o fluxo de tráfego, canalizar e orientar os usuários da via”. Portanto, a 

sinalização horizontal, como mostra a Figura 31, é classificada em longitudinais, 

transversais, de canalização, de estacionamento e inscrições no pavimento, que 

devem transmitir a informação aos condutores e pedestres, sem desviar sua atenção 

do leito da via. Portanto, a sinalização deve ser compreendida por todo usuário da 

via, mesmo por aqueles que não a utilizam com frequência.   
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Figura 31 – Sinalização horizontal 

Fonte: Manual brasileiro de sinalização de trânsito, 2007 

 

D.7. SEMÁFORO 

Segundo o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, volume V (CONTRAN, 

2014, p. 22) a sinalização semafórica “é um subsistema da sinalização viária que se 

compõe de indicações luminosas acionadas alternada ou intermitentemente por meio de 

sistema eletromecânico ou eletrônico”, assim a sua finalidade é “transmitir diferentes 

mensagens aos usuários da via pública”, de forma a regulamentar a passagem ou advertir 

sobre situações existentes.   

 Dessa forma, a sinalização semafórica, é classificada em sinalização de 

regulamentação, no qual tem a função de efetuar o controle do trânsito através de 

indicações luminosas, e sinalização de advertência que tem como função advertir sobre a 

existência de obstáculos ou situação perigosa na via.    

 

E. TRÁFEGO E CIRCULAÇÃO URBANA 

Segundo a Cartilha Moderação de Tráfego do Ministério das Cidades (BRASIL), 

o crescimento da frota veicular e infraestrutura desiquilibrada tem gerado problemas que 

“refletem principalmente no aumento do tempo de viagem, nos conflitos entre motoristas, 

pedestres e ciclistas, na ineficiência econômica e até mesmo em problemas relacionados 

à saúde dos indivíduos”.   
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Assim, para requalificar o ambiente urbano e melhorar a qualidade de vida dos 

cidadãos, estimulando a utilização do espaço público para o convívio social, é necessário 

adotar medidas moderadoras de tráfego. Essas medidas serão aplicadas dependendo das 

características locais, que através de alterações na geometria da via, no pavimento, 

sinalização, vegetação e ordenamento dos fluxos, objetivam melhorar a segurança viária, 

reduzir o tráfego e velocidade dos veículos, criar mais espaço para pedestres e ciclistas e 

melhorar as condições ambientais para os pedestres.  

Sendo assim, a lei 12.587 (BRASIL, 2012) destaca em seu Artigo 6 que na PNMU 

deve existir “prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os 

motorizados”, pois os modos de transporte não motorizados favorecem o cidadão na 

utilização do espaço público e desenvolvimento da mobilidade urbana.  

Nesse domínio, estão presentes os indicadores relacionados a duas características 

importantes do tráfego, além de formas sustentáveis de circulação urbana para a cidade. 

Para caracterizar os indicadores de velocidade e volume e apontar os trechos viários mais 

solicitados, foi feita uma pesquisa de campo explanada no item 3.2.  

 

E.1. VOLUME DE TRÁFEGO   

O manual de Estudos de Tráfego (DNIT, 2006, p. 25), define volume de tráfego 

como o número de “veículos que passam por uma seção de uma via, ou de uma 

determinada faixa, durante uma unidade de tempo”. Assim, a seguir são mostradas 

algumas formas utilizadas de volume e definidas pelo DNIT. 

 

 VOLUME MÉDIO DIÁRIO (VDM): O VMD é a média dos volumes de veículos 

que circularam em uma via durante um dia, ou seja, durante um período de 24 horas. 

Dessa forma, ele é obtido em um período de tempo representativo, no qual, 

recomenda-se um ano, porém além do Volume Médio Diário Anual (VMDa), 

existem o Volume Médio Diário Mensal (VMDm), Volume Médio Diário Semanal 

(VMDs) e o Volume Médio Diário de um dia de Semana (VMDd). O VMD, 

segundo o DNIT, “é usado para indicar a necessidade de novas vias ou melhorias 

das existentes, estimar benefícios esperados de uma obra viária, determinar as 

prioridades de investimentos, calcular taxas de acidentes, prever as receitas dos 

postos de pedágio, etc.”. 
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 VOLUME HORÁRIO (VH): O VH é o número total de veículos que trafegam 

por uma via em uma determinada hora. Este é utilizado para analisar as variações 

do fluxo de tráfego durante o dia. Porém, o VH varia ao longo do dia e expõe os 

picos, como por exemplo, o período de pico da manhã, quando as pessoas estão 

indo para o trabalho, ou o período de pico da tarde/noite, quando as pessoas estão 

voltando para casa. Portanto, esse entendimento da variação é de fundamental, 

pois nesses horários de picos ocorrerão os eventos mais relevantes. Segundo o 

DNIT, existem as variações dentro da hora de pico, pois o volume de veículos em 

uma via não é uniforme no tempo e através da comparação de contagens de quatro 

períodos consecutivos de quinze minutos, é possível ver que são diferentes entre 

si. Assim, o Fator Horário de Pico (FHP), mede esta flutuação e mostra o grau de 

uniformidade do fluxo. 

 

E.2. VELOCIDADE DE TRÁFEGO  

A velocidade, por definição é a relação entre o espaço percorrido e o tempo gasto 

para percorrê-lo, porém, a depender do tipo de tempo utilizado, se é em movimento, total 

ou outro, e a base espacial em que se encontra, pode assumir várias formas. Dessa forma, 

dentre as características de tráfego, a velocidade se torna uma das mais complexas para 

definir.  

 Assim, dentre os principais conceitos de velocidades estão a Velocidade 

Instantânea, Velocidade Pontual, Velocidade Média no Tempo, Velocidade Média de 

Viagem, Velocidade Média de Percurso, Velocidade de Fluxo Livre, Velocidade de 

Projeto e Velocidade de Operação (DNIT, 2006, p. 78-80).  

Esse trabalho irá expor apenas a Velocidade Média de Viagem, definida como 

“velocidade em um trecho de uma via, determinada pela razão do comprimento do trecho 

pelo tempo médio gasto em percorrê-lo, incluindo os tempos em que, eventualmente, os 

veículos estejam parados”. Assim, para encontrar esta velocidade é preciso observar a 

quantidade de veículos que percorrem um segmento de via, com comprimento conhecido 

e o tempo gasto para realizar a viagem. Além disso, é importante indicar o período em 

que foi realizado o estudo, pois a velocidade pode variar de um período de tempo para 

outro.  
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E.3. TRANSPORTE CICLO VIÁRIO 

As bicicletas são utilizadas como forma de locomoção para o trabalho, escola, 

integração com o transporte público e como forma de esporte, dessa forma tem crescido 

a sua importância em áreas urbanas e a necessidade de um adequado planejamento para 

redes viárias de uso público, como implantação de ciclovias (Figura 32).   

Conforme o DNIT (2010, p. 112), o projeto deve considerar os elementos que 

possam trazer algum risco aos ciclistas, como “volumes de distribuição do tráfego, 

velocidades dos veículos motorizados e locais de travessia”. Além disso, os ciclistas 

necessitem de pelo menos 1,00 m para operar a bicicleta, porém 1,20 m é a largura mínima 

admitida para qualquer via de ciclistas. Mas, “quando as velocidades, os volumes de 

veículos motorizados e a participação de veículos comerciais aumentam, uma largura 

mais confortável de 1,50 m é desejável”. 

 

 
Figura 32 – Ciclovia pública em São Paulo, 2015 

Fonte: Brasil 247 

 

E.4. DESLOCAMENTOS A PÉ 

Pessoas que andam a pé no espaço público são chamadas de pedestres, que por 

sua vez, existem de diversos tipos, com diferentes estaturas, necessidades e condições 

físicas. Assim, para o bem-estar destes, é necessário dar segurança, acessibilidade, 

conforto e atratividade ao andar na via.  
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Segundo o CTB (BRASIL, 1997), o pedestre tem sempre prioridade sobre os 

demais usuários da via, como exemplo o Artigo 224 define como infração de trânsito 

gravíssima “deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não motorizado” 

que esteja atravessando a faixa a ele destinada.   

Sendo assim, o devido cuidado com os indicadores listados neste trabalho como, 

calçadas, iluminação pública, travessia de pedestres, segurança pública e sinalização 

contribuem para a qualidade nos deslocamentos a pé. Além disso, para dar maior conforto 

e segurança, principalmente no centro da cidade, as ruas estreitas estão dando espaço a 

calçadões (Figura 33), que, com a devida distribuição de bancos, árvores e espaços de 

lazer, o local se torna um polo comercial mais forte, atraindo mais clientes e criando mais 

empregos. 

 

 
Figura 33 – Calçadão no centro de Buenos Aires, 2014 

Fonte: Notícias perkons 

 

E.5. TRANSPORTE PÚBLICO 

A Política Nacional de Mobilidade Urbana em seu Artigo 5o (BRASIL, 2012), é 

fundamentada em alguns princípios, dentre eles estão o da equidade no acesso dos 

cidadãos ao transporte público coletivo e na eficiência, eficácia e efetividade na prestação 
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dos serviços de transporte urbano. Dessa forma ela é orientada por diretrizes (Artigo 8º), 

que destacam a necessidade de integração com as demais políticas urbanas e a priorização 

dos modos não motorizados e do transporte público coletivo. 

Assim, as políticas de transportes são instrumentos para coordenar o crescimento 

das cidades de forma eficiente e sustentável, assim, o transporte coletivo assume um papel 

importante neste contexto. Segundo Oliveira (2003, p. 26) as políticas de transporte 

precisam possuir uma preocupação social clara, elas “devem ser usadas para reduzir a 

desigualdade, além de inibir as tendências de reprodução da pobreza”. 

Segundo a cartilha do PNMU (BRASIL, 2013) “os serviços de transporte público 

individual de passageiros, “táxis”, devem ser regulamentados e fiscalizados pelo poder 

público municipal” contendo exigências em segurança, conforto, higiene, qualidade e 

fixação de tarifa máxima na prestação do serviço e do CTB. Já os usuários do transporte 

público coletivo deveram “ser informados sobre os padrões preestabelecidos de qualidade 

e quantidade dos serviços ofertados”, além de informações como itinerários, horários e 

tarifas que precisam estar presentes nos pontos de embarque e desembarque.   

 

F. INTEGRAÇÃO NACIONAL 

Esse grupo de indicadores são referentes à alguns modos de transporte necessários 

a integração da cidade com o território nacional, sendo essencial principalmente para Bom 

Jesus da lapa, que, é nacionalmente conhecida pelo turismo religioso, além de possui uma 

expressiva produção agrícola e energética.  

 

F.1. RODOVIAS 

As rodovias, em seu princípio básico, são utilizadas desde tempos antigos, pois 

são essenciais para o deslocamento das pessoas. Segundo o Departamento de Estradas de 

Rodagem (DER) (PARANÁ, 2008), todos se beneficiam da existência das estradas, pois 

de forma direta ou indireta, recebem benefícios através do transporte de “mercadorias, 

alimentos, os remédios, as roupas, jornais e revistas, sem contar com lazer 

imprescindíveis à vida de todos, permitindo-lhes as viagens de férias e aos eventos sociais 

e recreativos”. Dessa forma, as estradas constituem um elemento importante para o 

desenvolvimento do país.  

É evidente a necessidade da vivencia do Brasil em novo ciclo de crescimento, 

através de prioridades e medidas que busquem a recuperação da economia, da oferta de 
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empregos e a segurança geral. Assim, para a Confederação Nacional do Transporte (CNT, 

2018) “é imprescindível melhorar a qualidade de nossas rodovias, reduzindo, assim, os 

acidentes e as mortes, o consumo de combustível e o desgaste dos veículos, ente outros 

desperdícios”, pois, no Brasil, mais e 60% do transporte de cargas e mais de 90% dos 

descolamentos de passageiros são feitos por rodovias. Dessa forma, para proporcionar 

segurança a motoristas, passageiros e pedestres e contribuir para o desenvolvimento 

nacional é necessário “realizar fortes investimentos em infraestrutura de transporte”.      

 

F.2. TERMINAL RODOVIÁRIO 

No Brasil, dentre os modos de transporte de passageiros, como mostrado no item 

anterior, o modal rodoviário tem uma elevada parcela neste serviço, ele é a principal 

alternativa de transporte interurbano de pessoas. Dessa forma, ele é definido por Soares 

(2006, p. 17) como:  

 

Uma estação de transporte onde aportam viajantes em trânsito entre duas 

cidades saindo ou chegando das cidades, constituindo-se no ponto extremo das 

viagens realizadas, principalmente, pelo transporte interurbano de passageiros 

de média e longa distância, representando a interface, o elo dos usuários, 

viajantes do sistema com a cidade. 

 

Dessa forma, um terminal rodoviário se torna um elemento de apoio ao sistema 

de transporte essencial para a qualidade do serviço ao cidadão, ele pode ser o ponto final 

a viagem ou simplesmente um ponto de conexão para outro destino. De forma mais 

simples, é possível dizer que, um Terminal Rodoviário é “uma instalação logística de 

transportes onde se realizam transbordos de pessoas ou produtos’ (PANITZ, 2007, apud 

NASCIMENTO, 2010, p. 20). 

Então, um terminal de passageiros deve possuir algumas funções como: facilidade 

de embarque e desembarque de passageiros, oferecer os serviços necessários ao 

atendimento do usuário, proporcionar conforte e segurança ao usuário, servir como ponto 

de referência ao usuário, dar maior eficiência ao sistema de transporte e aumentar a 

mobilidade dos indivíduos (GOUVÊA, 1980, p. 7).   

Segundo a lei estadual nº 11.378 (BAHIA, 2009), que dispõe sobre organização, 

planejamento, fiscalização do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros a 

“localização dos terminais rodoviários de passageiros deve facilitar o acesso do usuário 
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aos equipamentos urbanos”. Conforme esta lei, a Agência Estadual de Regulação de 

Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (AGERBA) só 

poderá homologar terminais rodoviários que possuam “áreas e instalações compatíveis 

com o seu movimento, destinadas à utilização pelos passageiros e transportadoras, além 

das reservadas a serviços públicos e à administração, e apresentem padrões adequados de 

segurança, higiene e conforto”.  

 

F.3. DISPONIBILIDADE E PORTE DO AEROPORTO 

Segundo a lei nº 7.565 (BRASIL, 1986), que dispões sobre o Código Brasileiro 

de Aeronáutica, em seu Artigo 175 define, que os serviços aéreos públicos são “serviços 

aéreos especializados públicos e os serviços de transporte aéreo público de passageiro, 

carga ou mala postal, regular ou não regular, doméstico ou internacional”. 

Desse modo, o setor de transporte aéreo possui a missão de desenvolver a ligação 

das regiões do Brasil, principalmente as que possuem acesso precário, “favorecendo a 

integração nacional e a defesa do território, e contribuindo ainda para a redução das 

desigualdades regionais, através, dentre outras, do incremento da 

atividade turística local” (ALMEIDA, 2005, p. 2). Além disso, para atender à necessidade 

da civilização moderna de viajar, fazer turismo e conhecer novos lugares, povos e 

culturas, o transporte aéreo se torna essencial, pois devido às suas características, 

consegue ligar lugares distantes em um curto espaço de tempo.  

Portanto é inquestionável a importância do setor aéreo para o sistema de 

transportes e dos deslocamentos, pois de forma bem planejada “é indutor do 

desenvolvimento, principalmente porque facilita a mobilidade das pessoas que 

transformam planos em realidade, abrindo novos negócios, impulsionando o turismo ou 

tomando decisões em pouco tempo” (BRASIL, 2017).  

 

4.2 CONTAGEM VOLUMÉTRICA DE VEÍCULOS 

As vias são classificadas conforme sua importância e o tipo de tráfego que deverá 

acomodar, para isso, existem diversos tipos de pesquisas que se deve realizar para a 

identificação do tráfego no trecho. Para este trabalho, foi realizada uma pesquisa seguindo 

os passos descritos a seguir: 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.565-1986?OpenDocument
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I. ÁREA DE ESTUDO 

Para dar início, é necessário selecionar a área de estudo viário do trabalho, que 

nesse caso, abrange o centro da cidade de Bom Jesus da Lapa e seus pontos de influência 

direta e indireta, compreendido pelas vias de acesso ao local (Figura 34). Essa área foi 

escolhida para verificar a influência que o santuário e a rede de hotéis, presentes no centro 

da cidade, causam na mobilidade urbana na época da romaria do Bom Jesus.   

 

 
Figura 34 – Área de estudo do centro da cidade e as vias de ligação, 2019 

Fonte: Google Earth, modificado pelo autor 

 

II. TÉCNICA UTILIZADA 

Dentre os procedimentos existentes na engenharia de tráfego para levantamentos 

de dados de campo está a observação direta, a mesma foi utilizada neste trabalho, pois 

trata-se de um registro dos fenômenos de trânsito tal como são, sem perturbá-los.  

Para dar prosseguimento, é necessário escolher a técnica de levantamento de 

dados. No presente estudo de tráfego, foi utilizado a contagem volumétrica classificatória, 

que visa “determinar a quantidade, o sentido e a composição do fluxo de veículos que 

passam por um ou vários pontos selecionados do sistema viário, numa determinada 

unidade de tempo” (DNIT, 2006, p. 101).  
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Para essa coleta de dados foi escolhido o método manual de contagem, que são 

feitas por pesquisadores com um auxílio de ficha e relógio. A ficha está presente no 

apêndice A, sendo organizada da seguinte forma, no cabeçalho contém o título, o local e 

a data da contagem, logo abaixo a mesma é dividida em 4 categorias de veículos 

caracterizados a seguir:  

 

 Carro/caminhonete: Veículos automotores leves e com dimensões menores que 

sejam utilizados para passeio ou transporte de carga. Devido a sua maior 

quantidade, referente aos outros veículos, a partir do segundo dia foi feita outra 

ficha apenas para essa categoria (Apêndice B); 

 Van: Veículos automotores de transporte coletivo com capacidade de até 20 

passageiros, ou seja, vans e micro-ônibus; 

 Ônibus: Veículos automotores de transporte coletivo com capacidade maior que 20 

passageiros e dimensões maiores que a van; 

 Caminhão: Veículos automotores de dimensões maiores, destinado ao transporte de 

carga. 

 

Assim, dentro de cada categoria possui um espaço que será utilizado para registrar 

a placa e o horário da passagem do veículo, pois a partir dessas informações é possível 

caracterizar os indicadores de volume e velocidade nos determinados trechos viários da 

cidade.  

Além disso, como exposto no cabeçalho da ficha, é necessário escolher uma data 

para o estudo. Logo, como essa pesquisa pretende analisar os deslocamentos dos veículos 

em época de romaria, foi escolhido assim, uma semana contada a partir do dia 28 de julho 

de 2018 que corresponde ao primeiro dia do novenário em louvor ao Bom Jesus da Lapa.  

Dentro dessa semana, também é preciso definir o tempo diário da contagem 

volumétrica, fixando aqui em 12 horas por dia, com início às 6:00 horas e término às 

18:00 horas, divididas em turnos de 3 horas, para não tornar o trabalho exaustivo para os 

pesquisadores. Ou seja, cada local estratégico foi formado por no mínimo uma dupla, a 

primeira dupla trabalhou das 6:00 às 9:00 horas, a segunda das 9:00 às 12:00 horas, a 

primeira dupla retornou das 12:00 às 15:00 horas e a segunda das 15:00 às 18:00 horas, 

encerrando assim, o ciclo diário.  
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III. ESCOLHA DOS POSTOS DE CONTAGEM 

Então, após selecionar a área de estudo, as vias em que serão caracterizadas e o 

método de coleta de dados, é necessário definir a localização dos postos de contagem, ou 

seja, o ponto onde se procede o registro do número de veículos que por ele passam durante 

um determinado período. Neste trabalho foram definidos 6 postos de contagem (Figura 

35) para a coleta de informações sobre o tráfego: 

 

 BA-430 (externo); 

 BA-160 (externo); 

 BA-349 (externo); 

 Rua Floriano Peixoto (interno);  

 Av. Duque de Caxias (interno); 

 Praça Marechal Deodoro da Fonseca (interno).  

 

 
Figura 35 - Imagem satélite dos postos de contagem de veículos, 2019 

Fonte: Google Earth, modificado pelo autor 
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Dentre esses pontos, os 3 primeiros são chamados de externos, pois, montados no 

sentido de entrada, são referentes as rodovias que cortam a cidade. Por questões de 

segurança, o posto BA-160 foi montado na Av. Agenor Magalhães. Já os demais postos, 

considerados internos, foram montados no centro da cidade para monitorar a área de 

influência direta do santuário, compondo-se a principal forma de entrada e saídas dessa 

região.  

Assim, os 6 postos foram montados (Figuras de 36 a 44) para além de outras 

finalidades, poder monitorar os ônibus que buscam a área de estudo, de maneira que, ao 

completar seu percurso tenham passado por um dos pontos externos, pelo posto Rua 

Floriano Peixoto e por uma das saídas que são a Av. Duque de Caxias e a Praça Marechal 

Deodoro da Fonseca.  

 

 
Figura 36 – Posto de contagem na BR-430, 2018 

Fonte: Autor 
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Figura 37 – Posto de contagem na BR-430, 2018 

Fonte: Autor 

 

 
Figura 38 – Posto de contagem na BA-160, 2018 

Fonte: Autor 
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Figura 39 – Posto de contagem no “trevo do Cristo” na BR-349, 2018 

Fonte: Autor 

        

 
Figura 40 – Posto de contagem no “trevo do Cristo” na BR-349, 2018 

Fonte: Autor 
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Figura 41 – Posto de contagem na rua Floriano Peixoto, 2018 

Fonte: Autor 

 

 
Figura 42 – Posto de contagem na Av. Duque de caxias, 2018 

Fonte: Autor 
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Figura 43 – Posto de contagem na praça Marechal Deodoro da Fonseca, 2018 

Fonte: Autor 

   

  
Figura 44 – Posto de contagem na praça Marechal Deodoro da Fonseca, 2018 

Fonte: Autor 



 

87 

 

IV. RECURSOS UTILIZADOS 

Após concluir as etapas anteriores, foi necessário buscar os recursos para que a 

pesquisa fosse iniciada. Dessa forma, como definidos a seguir, os recursos foram 

divididos em humanos e materiais, pois, devido ao método utilizado, foram necessárias 

pessoas para a realização da pesquisa.   

 

A. RECURSOS HUMANOS: Foi realizado contato com o Instituo Federal Baiano - 

Campus Bom Jesus da Lapa através do diretor Geângelo Rosa. Assim, com o 

apoio dos coordenadores e através da professora de Geografia, Maria Aparecida, 

foi possível ministrar, para os alunos dos cursos técnicos integrados em 

agroecologia e agricultura, uma palestra sobre planejamento dos transportes, em 

que era mostrada a proposta de pesquisa e seus benefícios para a cidade. Por fim, 

através de ficha de inscrição, foi possível obter 22 colaboradores voluntários para 

a pesquisa. Em conjunto com amigos e familiares, somaram ao final da semana 

41 pesquisadores.  

 

B. RECURSOS MATERIAIS:  

 Mesas, cadeiras e toldos (Figura 45): necessários para um maior conforto e 

consequente rendimento dos pesquisadores, esses materiais foram reunidos 

através de empréstimos feitos por amigos e familiares; 

 

 
Figura 45 – Mesas e cadeiras utilizadas nos postos de coleta, 2018. 

Fonte: Autor 
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  Fichas, canetas, relógios e plastificadores (Figura 46): esses instrumentos foram 

essenciais para a contagem de veículos, as fichas foram feitas pelo autor e 

impressas em folha A4 em uma copiadora. Já os outros materiais foram adquiridos 

especificamente para o trabalho, sendo comprados em loja de material escolar; 

 

 
Figura 46 – Fichas, canetas e relógios utilizados para a pesquisa, 2018 

Fonte: Autor 

 

 Água e lanche (Figuras 47 e 48): os alimentos para os pesquisadores durante o 

período de coleta de dados foram adquiridos com um apoio financeiro vindo do 

Santuário do Bom Jesus. A partir de uma reunião em que foi exposta a proposta, 

o Padre Rosivaldo Motta, administrador do Santuário, se prontificou com apoio 

financeiro para a aquisição de alimentos para os pesquisadores;    
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Figura 47 – Garrafas de refrigerantes e água para os pesquisadores, 2018 

Fonte: Autor 

 

 

 
Figura 48 – Lanches para os pesquisadores, 2018 

Fonte: Autor 
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 Veículo automotivo (Figura 49): O veículo automotivo, equipado com uma 

carretinha reboque, foi utilizado para o transporte dos recursos materiais, para 

montar e desmontar os postos, levar alimentos e dar o suporte necessário. Além 

do carro, em alguns momentos, foi utilizado uma motocicleta, pois a mesma 

permite um deslocamento mais rápido entre os postos.     

 

 
Figura 49 – Veículo utilizado para a montagem dos postos de coleta, 2018 

Fonte: Autor 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 INDICADORES 

Esse item trata da análise da mobilidade urbana de Bom Jesus da Lapa realizada 

entre os meses de julho de 2018 e janeiro de 2019 com base nos indicadores selecionados 

no item 3.1 do capítulo anterior. 

 

A. ACESSIBILIDADE 

A.1. CALÇADA 

As calçadas do centro são, na sua grande maioria, estreitas (Figura 50) com largura 

insuficiente para a quantidade de pedestres, isso se agrava em épocas de romaria onde o 

local possui maior concentração de pessoas. Nelas visivelmente não existem divisão entre 

faixa de serviço, faixa livre e faixa de acesso, muitos trechos são irregulares com piso 

inadequado (Figura 51), possuem obstáculos, como postes (Figura 52) e degraus (Figura 

53), não possuem acesso adequado (Figura 54 e 55) e não possuem piso tátil. Além disso, 

o comércio utiliza a calçada para expor os produtos (Figuras 56 e 57), os bares e 

restaurantes usam para colocar mesas e cadeiras (Figura 58), dessa forma as mesmas se 

tornam bloqueios para a passagem. Assim, estes problemas obrigam os pedestres a saírem 

dos passeios e ir para as ruas dividir o espaço com os veículos, expondo os pedestres a 

riscos de acidentes e dificultando a mobilidade dos veículos.  

No início da manhã ou no fim da tarde/começo da noite, muitas pessoas fazem 

caminhada na Av. Agenor Magalhães, Manoel Novaes e BR-430, se afastando do centro 

nessas vias, as calçadas são mais largas, porém possuem os mesmos problemas de 

obstáculos e irregularidades no piso, isto faz com que os pedestres utilizem a via dos 

veículos para o esporte (Figura 59). Portanto, os moradores e comerciantes precisam ser 

orientados para construírem calçadas acessíveis, pois além de melhorar a mobilidade dos 

pedestres, influencia diretamente na qualidade de vida dos cidadãos. Em regiões centrais 

agrega valor ao comércio e a economia local.  
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Figura 50 – Calçada estreita na Av. Manoel Novaes, 2018 

Fonte: Autor 

 

 
Figura 51 – Passeio degradado com base de areia exposta na Av. Duque de Caxias, 2019 

Fonte: Autor 
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Figura 52 – Calçada na Av. Manoel Novaes, em frente a rodoviária, 2019. 

Fonte: Autor 

 

 
Figura 53 – Trecho de calçada completamente irregular com diversos degraus de desnível exessivo na Av. 

Duque de Caxias, 2019 

Fonte: Autor 
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Figura 54 – Pessoas com dificuldade para se locomover em calçada com acesso inadequado na Av. Duque 

de Caxias, 2018 

Fonte: Autor 

 

 
Figura 55 – Calçada sem acesso, com desnível desproporcional, parte degradada e poste como obstáculo 

na Av. Duque de Caxias, 2019 

Fonte: Autor  
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Figura 56 – Calçada tomada pelo comércio ambulante e pedestres dividindo a via com veículos na rua 

Floriano Peixoto, 2018 

Fonte: Autor 

 

 
Figura 57 – Calçadas estreitas tomada pelo comércio, pedestres circulando no meio da rua Miguel 

Calmom, 2018 

Fonte: Autor 
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Figura 58 – Calçada utilizada pelo restaurante para por mesas e cadeiras em frente ao Banco do Brasil, 

2019 

Fonte: Autor 

 

 
Figura 59 – Calçadas improprias para locomoção e pessoas utilizando a rua para fazer caminhada na Av. 

Agenor Magalhães, 2018 

Fonte: Autor 
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A.2. ACESSO AS EDIFICAÇÕES 

As edificações, na maioria das vezes, não possuem entrada acessível, pois existem 

desníveis (Figuras 60 e 61) que impedem o acesso de cadeirantes e dificultam a entrada 

de pessoas com mobilidade reduzida. Na busca por acessibilidade, existem, em algumas 

edificações, adaptações para acesso ao local (Figuras 62 e 63), mas lamentavelmente, por 

conta de alguns motivos como, dimensão, sinalização, revestimento ou inclinação, essas 

ações não estão de acordo com as regulamentações existentes. Assim, apenas poucas 

edificações, como bancos (Figura 64), possuem acessibilidade adequada. 

 

 
Figura 60 – Entrada dos comércios sem acessibilidade, não possuem rampas para vencer o desnível na 

Av. Duque de Caxias, 2019 

Fonte: Autor 
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Figura 61 – Acesso a partir de degraus na Av. Duque de Caxias, 2019 

Fonte: Autor 

 

 
Figura 62 – Acesso a edificação adaptado de forma inadequada na Av. Duque de Caxias, 2019 

Fonte: Autor 
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Figura 63 – Entrada para a câmara dos vereadores com falta de requisitos para completa acessibilidade na 

Av. Duque de Caxias, 2019 

Fonte: Autor 

 

 
Figura 64 – Entrada acessivel para o bradesco na rua Floriano Peixoto, 2019 

Fonte: Autor 
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A.3. FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES 

Não existiam faixas de travessia de pedestre na área de estudo. Para uma melhor 

adequação, no mês de novembro de 2018 a gestão municipal começou uma implantação 

modesta de algumas faixas de pedestres, localizadas principalmente nos cruzamentos que 

possuem semáforos (Figura 65). Porém, como mostram as Figuras de 66 a 69, em menos 

de 60 dias após a implantação, as faixas de pedestres já se encontram inadequadas, pois 

estão praticamente apagadas.  

 

 
Figura 65 – Pintura da faixa de pedestres na Av. Manoel Novaes, 2018 

Fonte: Autor 
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Figura 66 – Faixa de pesdestre desgastada com apenas 53 dias após a pintura na Av. Manoel Novaes, 

2019 

Fonte: Autor 

 

 
Figura 67 – Faixa de pedestres quase inexistente com apenas 50 dias após a pintura na Av. Agenor 

Magalhães,  2019 

Fonte: Autor 
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Figura 68 – Faixa de pesdestre inexistente com apenas 50 dias após a pintura no trecho urbano da BR-

430, 2019  

Fonte: Autor 

 

 
Figura 69 – Faixa de pedestre desgastada com apenas 50 dias após a pintura no cruzamento da Av. 

Manoel Novaes com a Av. Duque de Caxias, 2019 

Fonte: Autor 
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A.4. ILUMINAÇÃO PÚBLICA  

A iluminação pública é razoável, pois enquanto alguns lugares, como as avenidas 

(Figura 70), possuem uma luminosidade melhor, outros lugares como a Rua Barão do Rio 

Branco (Figura 71), necessitam de melhorias nesse elemento de infraestrutura urbana. 

Além da administração pública, a sociedade civil também contribui para a iluminação 

pública, pois o comercio (Figura 72) e as casas que possuem iluminação noturna 

direcionada para a fachada da edificação, ajudam na melhoria da iluminação local e 

concedem maior conforto e segurança ao usuário da via.  

 

 
Figura 70 – Iluminação pública na Av. Manoel Novaes, 2018 

Fonte: Autor 
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Figura 71 – Iluminação pública na rua Barão do Rio Branco, 2019 

Fonte: Evanice Francisca de Souza 

 

 
Figura 72 – Iluminação pública na rua Floriano Peixoto, 2019 

Fonte: Evanice Francisca de Souza 
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B. ASPECTOS AMBIENTAIS E SOCIAIS 

B.1. LIMPEZA PÚBLICA 

Ao longo do ano a limpeza pública é regular, observa-se garis varrendo as ruas, 

profissionais em podas de árvores, capinas e coletores de lixo. Porém, mesmo existindo 

regulamentação e fiscalização pública que proíbem o ato, um grande problema para a 

cidade é o deposito de materiais ou resíduos da construção civil em calçadas e vias (Figura 

73). Esses resíduos de partículas sólidas em calçadas ou ruas não pavimentadas são 

carregados pelo vento ou chuva e ficam espalhados pelas vias (Figuras 74 e 75). Além de 

problemas na estética e limpeza pública, tornam-se favoráveis para ocorrência de 

acidentes de trânsito e locais para propagação de animais e insetos causadores de doenças 

que prejudicam a saúde pública 

Segundo Santos (2018, p. 148) em épocas intensas de romaria, a produção de lixo 

aumenta expressivamente, pois normalmente são coletadas 40 toneladas por dia e nos 

períodos intensos de romaria chegam a 150 toneladas. Dessa forma, existe uma 

sobrecarga nos serviços de limpeza, devido a necessidade de contratação de mão de obra 

e a dificuldade de acesso dos caminhões coletores em locais de grande concentração de 

turistas e ambulantes (Figura 76). Portanto, além de prejudicar a saúde pública a falta de 

limpeza urbana também é prejudicial para a mobilidade urbana.  

 

 
Figura 73 – Material da construção civil depositado irregularmente na calçada da Av. Manoel Novaes, 

2019 

Fonte: Autor 
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Figura 74 – Rua não pavimentada contribuindo para sujeira na Av. Agenor Magalhães, 2019 

Fonte: Autor 

 

 
Figura 75 – Av. Agenor Magalhães com material arenoso, 2019 

Fonte: Autor 
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Figura 76 – Lixo acumulado proveniente do comércio ambulante na Av. Almirante Beirute, 2018 

Fonte: Autor 

 

B.2. CUIDADO COM OS ANIMAIS 

Um veículo bastante comum na cidade é carroça ou charrete, movidos a tração 

animal, estes são utilizados para o transporte de carga e pessoas. Não existe delimitação 

para os mesmos e assim circulam livremente pelas vias da cidade. Isto se torna um 

problema, pois muitas vezes se deslocam em velocidade reduzida e impedem a passagem 

de veículos (Figura 77), causando lentidão no trânsito. Esses animais podem causar 

problemas maiores, como o que aconteceu no dia 08 de dezembro de 2018 quando um 

“burro dispara com carroça no centro de Bom Jesus da Lapa e só para depois que bate em 

poste de luz” (NOTÍCIAS DA LAPA, 2018).  

Em épocas de romaria, um grande atrativo para os turistas é o passeio de charrete 

(Figura 78), os mesmos pagam para se deslocarem pelos pontos turísticos da cidade. Este 

assunto é bastante discutido na sociedade, devido a existência de maus tratos, como 

excesso de peso, falta de alimentação e violência com esses animais.     
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Figura 77 – Carroça utilizada para o transporte de carga impedindo a passagem de veículos na Av. 

Manoel Novaes, 2019 

Fonte: Autor  

 

 
Figura 78 – Passeio de charrete passando na praça Marechal Deodoro da Fonseca, 2019 

Fonte: Autor 
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B.3. POLUIÇÃO SONORA 

O município possui a Lei nº 450 (BOM JESUS DA LAPA, 2014), que dispõe 

sobre a Política Municipal de Meio Ambiente e de Proteção à Biodiversidade, que através 

da Secretaria do Meio Ambiente buscam conter a poluição sonora e garantir o bem-estar 

da população. Logo, é proibido a “utilização ou funcionamento de qualquer instrumento, 

veículo ou equipamento, fixo ou móvel, no período diurno ou noturno, que produza, 

reproduza ou amplifique o som acima dos padrões permitidos”. Dessa forma, “a 

Secretaria de Meio Ambiente tem cuidado da fiscalização ambiental e sonora nesse 

período”, buscando, através de colaboradores e fiscais, inibir a poluição sonora presente 

nas ruas, de forma que o som alto “não cause danos ao morador e ao turista”.  

Porém em época de romarias e festas ocorre um aumento do ruído, provocado 

principalmente pela grande aglomeração de pessoas, feiras livres e atrativos musicais. 

Esses devem ser organizados em horários e locais específicos, de modo a que a poluição 

sonora seja atenuada. Além disso, existe outro fator que muitas vezes não é levado em 

consideração, este é o ruído causado pelos deslocamentos de veículos na área de estudo, 

principalmente os automotores a diesel, como os ônibus, ou veículos antigos sem 

manutenção. Assim, a utilização dos princípios de mobilidade urbana sustentável pode 

contribuir diretamente para diminuir a poluição sonora da área de estudo.  

 

B.4. INFORMAÇÃO AO CIDADÃO  

Na romaria do Bom Jesus, existem algumas medidas sociais como: Barreira 

Sanitária, localizada no “trevo do Cristo” e serve para “orientar os turistas, fiscalizar os 

veículos e dar suporte sobre higiene, limpeza e boa convivência nos dias de romaria na 

cidade, além da distribuição de folhetos, guias e mapas” (Figura 79); SAAE na Romaria 

com um stand na praça Marechal Deodoro da Fonseca, faz orientações aos turistas e 

moradores sobre a preservação e a economia de água, de forma que esses contribuam para 

o bem-estar geral (Figura 80); Plantão Social na praça Marechal Deodoro da Fonseca e 

no entorno das ruas da gruta, “é realizado por uma equipe destinada pela Secretaria de 

Assistência Social, com o objetivo de combater a exploração de trabalho e abuso sexual 

infantil e a doação de esmola”, além disso “serve como um trabalho social, direcionando 

o romeiro e o turista, ou crianças que se perderam da família e também em questões que 

envolvem saúde e primeiros socorros” (Figura 81); Feira do Empreendedor, também 

situada na praça Marechal Deodoro, é realizado pela Secretaria de Turismo e 
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Empreendedorismo juntamente com o Santuário do Bom Jesus como forma de mostrar 

as técnicas de produção e negócios local e divulgar “a rica cultura de nossa região, com 

fotos, quadros, artesanato, brindes, comidas, bebidas e os mais variados presentes que o 

romeiro pode levar da cidade como uma lembrança” (BOM JESUS DA LAPA, 2018).      

Portanto, muitas ações foram realizadas para auxiliar o turista durante a romaria 

do Bom Jesus, porém é preciso que ações de acesso a informação e conscientização 

também sejam feitas ao longo do ano, como é o caso da criação de um centro de 

informação turísticas, que oriente o visitante de forma mais confortável e adequada sobre 

os principais pontos turísticos e locais de serviços, ajudando assim diretamente nesses e 

indiretamente nos demais deslocamentos pela cidade. Além do apoio aos visitantes, 

também é necessário ao longo do ano dar assistência aos cidadãos locais, sobre temas 

como o próprio turismo, o trânsito e deslocamentos locais, saúde e limpeza pública.  

 

 
Figura 79 – Barreira sanitária no "trevo do Cristo", 2018 

Fonte: Autor 
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Figura 80 – Stand do "SAAE na romaria" presente na praça Marechal Deodoro da Fonseca, 2018 

Fonte: Murillo Campos 

 

 
Figura 81 – Equipe do plantão social em frente ao Santuário, 2018 

Fonte: Murillo Costa 
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B.5. SEGURANÇA PÚBLICA 

Durante o período da romaria, o quadro de policiais é intensificado com a 

colaboração de agentes de outros municípios. A Polícia Militar faz patrulhas no centro e 

demais localidades e a Polícia Rodoviária fiscaliza a entrada e saída de veículos da cidade, 

elas recebem apoio de outras corporações como a Polícia Civil (Figura 82), com uma 

delegacia móvel para ocorrências e os grupos de Operações Especiais (Figura 83), dando 

suporte a população e ao romeiro. Além disso, a cidade também recebe nesses dias, uma 

equipe de militares do Corpo de Bombeiros (Figura 84) para atender chamados da 

população em situações específicas. 

 

 
Figura 82 – Delegacia móvel da polícia civil, 2018 

Fonte: Autor 
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Figura 83 – Plataforma de observação elevada da secretaria extraordinária de segurança para grandes 

eventos, 2018 

Fonte: Autor 

 

 
Figura 84 – Veículo auto bomba salvamento do corpo de bombeiros, 2018 

Fonte: Autor 
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C. PLANEJAMENTO URBANO 

C.1. PLANO DIRETOR URBANO DO MUNICÍPIO 

Alguns aspectos, mais relevantes para esta análise, existentes no PDU, estão 

presentes no: 

 

 Capítulo II (da estruturação ambiental urbana), que está presente no título II (da 

estratégia de desenvolvimento municipal) e objetiva a organização urbana através 

de um “Modelo Físico Territorial Urbano” assentado em eixos como: ampliação 

da integração dos espaços regionais, para ampliar a integração e o alcance regional 

da cidade; implantação de um sistema de interligação dos lugares, para interligar 

os diversos bairros da cidade com os lugares polarizadores e o centro da cidade, 

através da criação de novos acessos, adequação das vias existentes, criação de 

ciclovias e utilização da mobilidade urbana com o objetivos de: 

 

Integrar os diversos espaços do Município, proporcionando acessibilidade às 

diversas regiões, mediante a definição de uma rede viária hierarquizada, 

possibilitando fluidez, conforto e segurança ao tráfego de pedestres e veículos 

em suas diferentes necessidades de deslocamento, sendo importante indutor do 

desenvolvimento urbano e regional (BOM JESUS DA LAPA, 2010). 

 

E diretrizes para o deslocamento de pedestres e pessoas com deficiência 

ou mobilidade reduzida como: 

 

I - reconquista do logradouro público como espaço adequado à circulação de 

pedestres e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida; II [...] adoção de 

parâmetros ergonômicos, integrado aos demais modos de deslocamento; III - 

priorização de intervenção e adequação das calçadas [...]; IV - planejamento e 

implantação de novas calçadas e adequação das existentes [...]; V - 

implantação de equipamentos de transposição de pedestres e pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida em vias com grande fluxo de veículos e 

pedestres [...]; VI - manutenção permanente e garantia da desobstrução dos 

espaços [...]; VII - prioridade para a circulação de pedestres sobre o tráfego de 

veículos em todos os passeios, calçadas, caminhos, faixas e nas vias locais 

(BOM JESUS DA LAPA, 2010). 
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 Capítulo III (do ordenamento do uso e ocupação do solo), que está presente no 

título III (Do Modelo Físico Territorial) definindo os tipos de categorias de vias 

como expressa, arterial, marginal, coletora, local, parque, pedestre e ciclovia, 

representadas na planta 06 do anexo VII com parâmetros e índices presentes nos 

quadros I e II do anexo II. Além das diretrizes para a estrutura viária do município 

que são: 

 

I - estruturação do sistema viário apoiado nas rodovias BA-160 e BR-430, que 

compõem o sistema de vias expressas no Município, priorizando as interseções 

com as vias municipais; II - desenvolvimento de projetos urbanísticos e 

funcionais para os trechos urbanos das Vias Expressas e para as avenidas 

arteriais que integram o sistema viário estrutural, institucionalizandos por meio 

de decreto; III - compatibilização das solicitações de abertura de novos 

arruamentos com o sistema viário existente [...]; IV - estruturação e adequação 

das características físicas das vias em áreas consolidadas [...]; V - implantação 

e manutenção de paisagismo nas áreas livres do sistema viário estrutural; e VI 

- valorização do potencial ecológico nos projetos de novas vias no município. 

 

 Título IV (transportes) que trata da estruturação e diretrizes dos serviços de 

transporte coletivo, cicloviário, de cargas, motorizado particular e dutoviário, 

juntamente com a gestão do trânsito e planejamento emergencial.    

 

Portanto, é visto no PDU a existência de diretrizes que estão relacionadas as 

melhorias das condições dos deslocamentos urbanos para os pedestres, ciclistas, 

transporte coletivos, individual e de cargas. Porém, mesmo após quase 10 anos de 

existência, diversas políticas presentes no PDU ainda não foram implementadas. 

 

C.2. ZONEAMENTO URBANO 

Alguns aspectos, mais relevantes para esta análise, foram obtidas no plano diretor, 

que aborda sobre o zoneamento urbano:  

 

  Capítulo II (da estruturação ambiental urbana), que está presente no título II (da 

estratégia de desenvolvimento municipal) e define eixos como ordenação do 

crescimento da mancha urbana para racionalizar o uso do solo a partir da:  
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Limitação da área urbana aos vetores de crescimento hoje claramente 

identificados e já acessíveis no entorno da cidade, limitadas pelo Perímetro 

Urbano; incentivo à utilização de áreas já infra-estruturadas; condicionamento 

da expansão da mancha urbana a sua prévia infra-estruturação; reforço de 

localizações de empreendimentos de porte e usos múltiplos nas vias especiais 

e arteriais que lhes deem sustentação; estabelecimento da Legislação de Uso 

do Solo; e instituição de zoneamento urbano, estabelecendo predominâncias 

de uso (BOM JESUS DA LAPA, 2010). 

 

Além da estratégia de localização de áreas e Equipamentos Estruturantes para 

apoio e serviços, com o intuito de descentralizar e polarizar o espaço e afirmação de 

bairros e áreas que integram o patrimônio Cultural.  

 

 Capítulo IV (da estratégia de controle urbano) também presente no Título II que 

abrange o planejamento urbano, a fiscalização, a avaliação dos resultados e a 

participação dos instrumentos de política urbana previstos na legislação federal.  

 Título III (do modelo físico territorial) que aprova o “Modelo Físico Territorial 

Urbano Ambiental” para ser utilizado no título II compreendendo: a criação de 

regiões político-administrativas; o zoneamento urbano; a instituição do sistema 

viário; e a localização dos equipamentos estruturantes.  

 

Dessa forma, também é visto no PDU da cidade, a existência de estratégia que 

estão relacionadas a ordenação do uso do solo para melhorias do ambiente urbano. Sendo, 

as estratégias de localização de áreas e Equipamentos Estruturantes, um aspecto bastante 

importante para a mobilidade urbana da cidade, pois retira os polos geradores de viagem 

do centro e transfere para locais da cidade que não possuem influência turística.  

Outro aspecto importante é a relação do zoneamento urbano com as romarias da 

cidade, que infelizmente não está descrito no PDU de forma direta. Pois, pela importância 

da grande movimentação turística religiosa na cidade, seria vantajoso para o 

desenvolvimento urbano local, implementar no PDU e outras leis a fins, políticas 

específicas relacionadas ao zoneamento turístico e mobilidade nestas áreas da cidade.      
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C.3. COMÉRCIO AMBULANTE 

O comércio ambulante existente em grande quantidade, se intensifica durante as 

romarias, em que, são criados verdadeiros camelódromos nas ruas (Figura 85), onde, são 

vendidos diversos produtos como roupas, calçados, bijuterias, bolsas, eletrônicos e artigos 

religiosos.   

Esses ambulantes são fiscalizados pela prefeitura municipal, que emite um alvará 

para o comerciante, após o pagamento de uma taxa. Porém, a administração municipal 

permite que os ambulantes ocupem totalmente as calçadas e exponham seus produtos de 

frente para a rua, isto faz com que os pedestres fiquem sem local adequado para a 

circulação, compartilhando a mesma via com os veículos (Figura 86). O correto seria o 

oposto, os ambulantes deveriam ocupar o espaço de estacionamento dos veículos, de 

forma, que ficassem virados para as calçadas, onde, os pedestres circulariam com maior 

conforto e segurança.  

Outro problema é o fechamento de vias para a instalação dos camelôs para a 

formação do “shopping dos romeiros” (Figura 87), como é o caso da Av. Almirante 

Beirute. Esse bloqueio compromete o funcionamento dos correios (Figura 88) e causa 

problemas na Av. Manoel Novaes (Figura 89) nas proximidades do cruzamento com a 

Av. Almirante Beirute. Além disso, o maior transtorno se dá pela existência de 

ambulantes móveis, que circulam pelas ruas sem nenhum controle e bom senso, 

dificultando a mobilidade e o bem-estar dos pedestres e motoristas.      

 

 
Figura 85 – Camelódromo formado na Av. Almirante Beirute no período da romaria do Bom Jesus, 2018 

Fonte: Autor 
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Figura 86 – Comércio ambulante na rua Floriano Peixoto com pedestres compartilhando a mesma via que 

os veículos, 2018 

Fonte: Autor 

 

 
Figura 87 – Av. Almirante Beirute fechada para o comércio ambulante, 2018 

Fonte: Autor 
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Figura 88 – Logística dos Correios comprometida pela instalação do comércio ambulante na Av. 

Almirante Beirute, 2018 

Fonte: Autor 

 

 
Figura 89 – Mobilidade da Av. Manoel Novaes comprometida devido o comércio ambulante, 2018 

Fonte: Autor 
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C.4. PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 

No dia 19 de junho de 2018 foi feita uma busca, na câmara municipal da cidade, 

pelo plano municipal de mobilidade urbana, porém os funcionários não encontraram 

nenhum documento que comprovasse a sua existência. Dessa forma, o município não se 

enquadra na Lei 12.587 (BRASIL, 2012), podendo haver dificuldades para conseguir 

investimentos federais voltados para o desenvolvimento da mobilidade urbana.   

 

C.5. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO  

No dia 27 de junho de 2017 foi sancionada a lei nº 545 (BOM JESUS DA LAPA, 

2017) que criou o Departamento Municipal de Trânsito de Bom Jesus da Lapa 

(TRANSLAPA) com o intuito de buscar melhores condições de segurança, conforto e 

fluidez aos usuários do transito local, o órgão deve atuar no planejamento, operação, 

organização e fiscalização do trânsito da cidade, além de utilizar ações de coordenação 

de engenharia de tráfego e policiamento do transito, analise e interferência no sistema 

viário do município e integração ao SNT.  

Porém, a municipalização do trânsito e a atuação desse departamento, ainda não 

foi efetivada, pois como consta no Artigo 6º desta mesma lei, a efetivação e a realização 

de atuação por infrações de trânsito, pela municipalidade só irá ocorrer quando, além da 

promoção de campanhas educativas, as seguintes medidas forem adotadas: 

 

Sinalização; definição dos pontos estratégicos para estacionamento público... 

principalmente no centro da cidade; definição dos pontos dos moto-taxistas; 

definição dos pontos dos taxistas; definição dos pontos de embarque e 

desembarque de vans e ônibus que vêm do interior deste município e dos 

municípios circunvizinhos; definição dos locais e horários de carga e descarga 

no comércio (BOM JESUS DA LAPA, 2017). 

  

Logo, é notório a ligação dessas medidas citadas acima com alguns indicadores 

presentes neste trabalho, afirmando assim, a sua importância para a definitiva 

implementação da municipalização e organização do trânsito e melhoria da mobilidade 

urbana de Bom Jesus da Lapa. Na cidade já existem os guardas municipais que são 

responsáveis pelo ordenamento do trânsito. Durante a grande movimentação de veículos 

e pessoas decorrente da romaria do Bom Jesus, os guardas municipais estavam sempre 
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atuantes na organização do tráfego, porém, como afirmado acima, eles não obtinham o 

desempenho desejado devido a falta dos elementos de estruturação do trânsito. 

 

C.6. DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS 

Na cidade basicamente não existem restrições para a circulação de determinados 

tipos de veículos como os de grandes dimensões, isso também ocorre para a distribuição 

de mercadorias, que, como mostrado nas figuras a seguir, possuem livre acesso por todos 

os locais a qualquer hora do dia. Para agravar esta situação, alguns veículos de produtos, 

estacionam em local inapropriado para fazer a descarga da mercadoria.    

O mais apropriado seria se houvesse uma regulamentação para propiciar a 

organização da distribuição de mercadorias nas áreas centrais da cidade e nas principais 

vias de acesso, principalmente em épocas de romaria, onde a concentração de pessoas 

aumenta de forma expressiva. Porém oposto a esse princípio, a prefeitura dá livre acesso 

aos distribuidores (Figuras 90 a 94), que passam até mesmo pelas barreiras da guarda 

municipal para o controle do trânsito, causando, dentre outros, problemas na mobilidade 

e bem-estar local.  

 

 
Figura 90 – Caminhão de distribuição estacionado em local de forma inapropriada para descarga de 

mercadoria, 2018 

Fonte: Autor 
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Figura 91 – Moto de distribuição atrapalhando a passagem do ônibus, 2018 

Fonte: Autor 

 

 
Figura 92 – Moto de distribuição transitando em local inapropriado, 2018 

Fonte: Autor 
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Figura 93 – Veículo de distribuição com adesivo de acesso livre comercial do ano anterior, 2018 

Fonte: Autor 

 

 
Figura 94 – Veículo da figura anterior parado no congestionamento juntamente com outros distribuidores, 

em meio a ambulantes, pedestres e demais veículos, 2018 

Fonte: Autor 
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D. INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES 

D.1. PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS  

O trecho urbano da BR-430 está em condições regulares com apensa problemas 

pontuais (Figura 95), porém a mesma se encontra com um nível considerável de desgaste 

e rugosidade, necessitando de uma nova camada de asfalto para conservar a qualidade da 

base e promover maior conforto e segurança ao usuário. Partindo do trevo, os primeiros 

700 m da Av. Manoel Novaes foram recapeados em junho de 2018, estando assim em 

boas condições para uso. Porém, durante esse período de uso já houve uma falha (Figura 

96) causada provavelmente pelo recalque da base, pois neste local foi instalado uma 

tubulação de drenagem durante a reforma do pavimento. Por fim, a Av. Agenor 

Magalhães, Manoel Novais, Duque de Caxias e várias vias do centro, como mostram as 

imagens a seguir (Figuras 97 a 107), estão bastante degradadas e necessitam de uma 

recuperação urgente.   

 

 
Figura 95 – Pavimento degradado na interceção da BR-430 com a rua Botafogo, 2018 

Fonte: Autor 
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Figura 96 – Pavimento novo da Av. Manoel Novaes já danificado, 2019 

Fonte: Autor 

 

 
Figura 97 – Pavimento com buracos na Av. Agenor Magalhães, 2019 

Fonte: Autor 
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Figura 98 – Pavimento deteriorado na Av. Manoel Novaes, 2019 

Fonte: Autor 

 

 
Figura 99 – Problemas no pavimento da rua Santa Luzia, 2019 

Fonte: Autor 
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Figura 100 – Pavimento deteriorado na Av. Duque de Caxias, 2019 

Fonte: Autor 

 

 
Figura 101 – Pavimento deteriorado na Av. Agenor Magalhães, 2019 

Fonte: Autor 
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Figura 102 – Pavimento degradado na Av. Manoel Novaes, 2019 

Fonte: Autor 

 

 
Figura 103 – Pavimento degradado na praça Manoel Novaes, 2019 

Fonte: Autor 
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Figura 104 – Pavimento danificado na rua Celina Bastos, 2019 

Fonte: Autor 

 

 
Figura 105 – Pavimento danificado na rua Barão do Rio Branco, 2018 

Fonte: Autor 
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Figura 106 – Pavimento deteriorado na rua Floriano Peixoto, 2019 

Fonte: Autor 

 

 
Figura 107 – Pavimento danificado na Av. Agenor Magalhães, 2019 

Fonte: Autor 
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D.2. DRENAGEM URBANA 

A cidade não possui um sistema íntegro de drenagem urbana, possuindo 

isoladamente alguns mecanismos de coleta. Dispositivos de drenagem superficial para 

condução de água, como sarjetas, só existem em algumas partes do trecho urbano da BR-

430 (Figura 108). Por não existir um sistema de macrodrenagem, os mecanismos de 

coleta, como bocas de lobo, só se encontram em alguns pontos isolados da BR-430 e 

Manoel novais (Figuras 109 a 113), alguns além de terem sido instalados de forma 

inadequada, estão em mau estado de conservação e completamente degradados. Dessa 

forma, quando chove, a água pluvial segue sem direcionamento pela superfície das vias 

(Figuras 114 e 115) que a depender da intensidade e pela falta de coleta a lâmina d’água 

se torna excedente, chegando nas calçadas em alguns locais (Figuras 116 e 117), além de 

formar verdadeiros córregos em determinadas ruas. Assim, estes problemas com a 

drenagem urbana, interferem na saúde pública, prejudica de forma excessiva os 

deslocamentos e é uma das principais causas dos problemas existentes na pavimentação 

das vias (Figura 118). 

 

 
Figura 108 – Sarjeta existente no trecho urbano da BR-430, 2018 

Fonte: Autor 
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Figura 109 – Coletor de água pluvial degradado localizado na interseção da BR-430 com a rua Botafogo, 

2019 

Fonte: Autor 

 

 
Figura 110 – Coletor de água pluvial na BR-430, 2019 

Fonte: Autor 



 

133 

 

 
Figura 111 – Coletores de água pluvial localizados na Av. Manoel Novaes, 2019 

Fonte: Autor  

 

 
Figura 112 – Coletor de água pluvial degradado, localizado na Av. Manoel Novaes, 2019 

Fonte: Autor 
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Figura 113 – Coletor localizado na Av. Manoel Novaes, 2019 

Fonte: Autor 

 

 
Figura 114 – Água da chuva acumulada na interceção da Av. Manoel Novaes com a Av. José de Carvalho 

Neves, 2018 

Fonte: Autor 
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Figura 115 – Água da chuva acumulada na Av. Manoel Novaes, 2018 

Fonte: Autor 

 

 
Figura 116 – Lâmina d'água excedente invadindo a calçada na Av. Duque de Caxias, 2018 

Fonte: Autor 
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Figura 117 – Córrego formado pela água pluvial na travessa Ipiranga, 2018 

Fonte: Autor 

 

 
Figura 118 – Boca de lobo com falta de conservação nas adjacencias, recebendo quantidade excessiva de 

areia e pavimento degradado devido o acúmulo de água, 2019 

Fonte: Autor 
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D.3. SENTIDO E CIRCULAÇÃO NAS VIAS 

Na cidade são poucas as vias com sentido único de circulação, algumas ruas como 

a Travessa Ipiranga, Travessa Francisco Magalhães e Alameda da Usina, não existem 

restrição de sentido nem de circulação, provocando transtornos quando dois carros se 

encontram (Figura 119) ou quando veículos maiores circulam nesses locais. Outra 

questão é a existência de aberturas no canteiro central das avenidas de duplo sentido, 

permitindo que os veículos façam a manobra de giro à esquerda para contorno ou acesso 

as ruas.  

Assim, para melhorar a fluidez do trânsito, é necessário que diversas ruas que 

interceptam com as principais avenidas tenham sentido único de circulação, de forma que 

seja possível apenas a saída dos veículos que estão trafegando pela avenida, pois o 

bloqueio do sentido de acesso, em conjunto com o fechamento das aberturas nos canteiros 

centrais irão servir para diminuir a acessibilidade e aumentar a mobilidade nestas vias.  

Durante o período de romaria o tráfego de veículos aumenta de forma intensa, 

sendo observado muitas vezes uma lentidão no trânsito, causada por: desordem nas 

interseções; parada de veículos, principalmente de transporte coletivo para 

embarque/desembarque; distribuição de mercadorias em locais e horários impróprios; 

comércio ambulante situado em locais inadequados; pedestres circulando na via 

juntamente com os veículos; falta de sinalização adequada e diversos outros fatores que 

estão presentes nos indicadores desse trabalho.    

 

 
Figura 119 – Rua Miguel Calmom bloqueada por dois veículos circulando em sentido oposto, agosto 

2018 

Fonte: Autor 
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D.4. CONTROLE DE VELOCIDADE 

A cidade não possui redutor eletrônico de velocidade, existindo apenas as 

lombadas físicas. O trecho urbano da rodovia BR-430 possui lombadas com 3,70 m de 

comprimento e altura de 10 cm, se enquadrando como lombada do tipo A própria para 

esta rodovia de trecho urbano.  

Em parte da Av. Agenor Magalhães existem lombadas com comprimento ideal de 

3,70 m, porém possuem altura maior que 10 cm. O restante da Av. Agenor Magalhães, e 

a Av. Manoel também estão fora dos padrões estabelecidos pela Resolução nº 600 

(CONTRAN, 2016), pois possuem altura excessiva e comprimento menor que 1,50 m. 

Além de não se enquadrarem em nenhum dos dois tipos de lombada presentes na 

resolução, comprometem a estrutura de diversos veículos que ao passarem raspam a sua 

lataria na superfície das mesmas.  

Outro caso, é a existência de uma lombada na Av. Agenor Magalhães feita com 

tartarugas de concreto que são proibidas pela CONTRAN. Além disso existem ainda os 

redutores de velocidade que estão localizados próximos aos semáforos. Isso ocorre, pois 

anteriormente não existiam as sinalizações semafóricas e as lombadas eram utilizadas 

para controlar a velocidade nos cruzamentos. Porém, desde a instalação dos semáforos as 

lombadas não foram removidas, causando assim prejuízos ao fluxo do tráfego.      

Com relação a sinalização (Figuras 120 a 127), a maioria das lombadas estão 

irregulares, pois, nenhuma possui placa de advertência A-18 antes da lombada, algumas 

não possuem a pintura com marcas oblíquas e outras não possuem nenhum tipo de 

sinalização. Essa irregularidade pode provocar acidente de trânsito, como o da Figura 123 

que juntamente com a falta de limpeza pública contribuiu para que o motociclista caísse 

com a moto na lombada. Dessa forma, para melhor se adequar, no fim de 2018 a gestão 

municipal iniciou a instalação de algumas placas A-18 com seta de posição e pintura de 

marcas oblíquas nos redutores, que da mesma forma que as faixas de pedestres, com 

menos de 60 dias após a pintura já se encontram inadequadas. 
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Figura 120 – Desgaste causado pelo atrito entre a lombada e o veículo, 2018 

Fonte: Autor 

 

 
Figura 121 – Redutor de velocidade existente na Av. Agenor Magalhães que é proibido pelo CONTRAN, 

2018 
Fonte: Autor 
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Figura 122 – Lombada existente junto com o semáforo na Av. Duque de Caxias, 2018 

Fonte: Autor 

 

 
Figura 123 – Lombada sem nenhum tipo de sinalização localizada no trecho urbano da BR-430, 2019 

Fonte: Autor 
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Figura 124 – Acidente de trânsito ocorrido numa lombada da Av. Agenor Magalhães, 2018 

Fonte: Lucas Amaro de Souza Silva 

 

 
Figura 125 – Instalação de placa a-18 na Av. Agenor Magalhães, 2018 

Fonte: Autor 
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Figura 126 – Sinalização vertical da lombada da Av. Manoel Novais, 2018 

Fonte: Autor 

 

 
Figura 127 – Sinalização vertical da lombada 25 dias após o registro da figura 126, 2019 

Fonte: Autor 
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D.5. ESTACIONAMENTO 

Os estacionamentos na rua são feitos nas laterais das vias, porém não existe 

delimitação e sinalização para regulamentar a parada dos veículos. Dessa forma muitas 

vezes os condutores estacionam de qualquer forma, mesclando estacionamento em 45º 

com paralelos ao meio fio (Figura 128), motos com carros (Figura 129), em fila dupla ou 

distantes do meio fio (Figura 130), dificultando assim a mobilidade nestes locais.  

Em épocas de romaria, os pontos para a parada de veículos no centro da cidade se 

tornam insuficientes para a grande quantidade de veículos, fazendo com que os mesmos 

se amontoem pelas vias (Figura 131). Outro problema observado e bastante excessivo foi 

a parada de ônibus para o embarque e desembarque de passageiros (Figuras 132 e 133), 

que devido à falta de regulamentação e espaço, ocorre em qualquer lugar. Essa falta de 

organização provoca um grande problema nos deslocamentos, pois interfere diretamente 

no fluxo dos veículos (Figuras 134 e 135), que muitas vezes precisam esperar o término 

desse evento. Nas Ruas Miguel Calmon, Barão do Rio Branco e demais vias estreitas da 

região é praticamente inevitável a obstrução total da via pela parada de ônibus.    

Na cidade também existem estacionamentos privados (Figura 136) utilizados 

principalmente por veículos de transporte coletivo, eles comportam uma quantidade 

abundante de ônibus em épocas de romaria. Além desses, os postos de combustível 

também são utilizados como estacionamento. Dessa forma, os principais postos de parada 

estão localizados na Av. Manoel Novaes e BR-430. 

 

 
Figura 128 – Veículos estacionados de forma variada na Av. Duque de Caxias, 2019 

Fonte: Autor 
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Figura 129 – Estacionamento de carro e motos de forma desorganizada, 2019 

Fonte: Autor 

 

 
Figura 130 – Veículo estacionado em fila dupla e atrapalhando a passagem na Av. Duque de Caxias, 2018 

Fonte: Autor 
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Figura 131 – Veículos estacionados na rua Floriano peixoto durante a romaria do Bom Jesus, 2018 

Fonte: Autor 

 

 

 
Figura 132 – Parada de ônibus para desembarque de romeiros na av. Duque de Caxias, 2018 

Fonte: Autor 
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Figura 133 – Parada de ônibus para desembarque de passageiros obstruindo a passagem na Av. Manoel 

Novaes, 2018 

Fonte: Autor 

 

 
Figura 134 – Congestionamento causado pela parada do ônibus mostrado na figura 133, 2018 

Fonte: Autor 
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Figura 135 – Fila de ônibus na rua Barão do Rio Branco devido o desembarque de passageiros, 2018 

Fonte: Autor 

 

 
Figura 136 – Estacionamento privado para ônibus, 2019 

Fonte: Autor 
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D.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

A cidade de Bom Jesus da Lapa é muito pobre em sinalização (Figura 137), dentro 

da área de estudo, existe sinalização horizontal apenas na BR-430, porém, é insuficiente 

e se encontra desgastada (Figura 138). As demais vias, como mostradas nas imagens a 

seguir, não possuem este tipo de sinalização, com exceção apenas de algumas faixas de 

pedestres e lombadas pintadas, que como exposto anteriormente também se encontram 

inadequadas.  

A sinalização vertical mesmo em quantidade inferior, ainda é encontrada na área 

de estudo, estando próximo aos semáforos (Figura 139), lombadas, esquinas 

(identificação das ruas) (Figura 140), e demais tipos que estão concentradas 

principalmente no centro da cidade. Nesse local também foi observado inúmeras 

desobediências a sinalização vertical de regulamentação de parada, em que os veículos 

eram flagrados estacionados em locais indevidos (Figuras 141 e 142).    

Com relação as três intercessões de entrada da cidade, apenas o Trevo da BR-349 

com a BR-430 possui sinalização vertical considerável (Figura 143). O trevo da BR-430 

com a BA-160 está com insuficiência de sinalização (Figura 144), a intercessão da 

rodovia BA-60 com a Av. Agenor Magalhães não possui nenhum tipo de sinalização 

(Figura 145). Portando, pela quantidade insuficiente e condições de conservação (Figura 

146), é notório a necessidade de um estudo e implementação de novas sinalizações:  

 

 Horizontal: linhas de bordo e divisão de fluxos, marcas transversais de cruzamentos 

viários, faixas de pedestres e lombadas, marcas de canalização, delimitação e 

controle de estacionamento, além de inscrições direcionais, símbolos e de 

velocidade máxima;  

 Vertical: Sentido de circulação, velocidade máxima, estacionamento, interseções, 

lombadas e pedestres, além de placas de identificação, orientação de destino, 

educativas e turísticas.         
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Figura 137 – Inexistência de sinalização vertical e horizontal na Av. Agenor Magalhães, 2018 

Fonte: Autor 

 

 
Figura 138 – Sinalização horizontal desgastada e falta de sinalização vertical no trecho urbano da BR-

430, 2019 

Fonte: Autor 
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Figura 139 – Sinalização vertical presente próximo ao semáforo e falta de sinalização horizontal na Av. 

Manoel Novaes, com veículo estacionado de forma inadequada, 2019 

Fonte: Autor 

 

 
Figura 140 – Sinalização vertical de identificação das ruas, 2019 

Fonte: Autor 
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Figura 141 – Desrrespeito a sinalização na Av. Manoel Novaes, 2018 

Fonte: Autor 

 

 
Figura 142 – Desrrespeito a sinalização na rua Floriano Peixoto, 2019 

Fonte: Autor 
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Figura 143 – Sinalização do "trevo do Cristo", intercessão da BR-349 com a BR-430, 2019 

Fonte: Autor 

 

 
Figura 144 – Insuficiência de sinalização no trevo da BR-430 com a BA-160, 2019 

Fonte: Autor 
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Figura 145 – Inexistência de sinalização na intercessão da rodovia BA-160 com a AV. Agenor 

Magalhães, 2019 

Fonte: Autor 

 

 
Figura 146 – Sinalização de indicação degradada Av. Agenor Magalhães, 2019 

Fonte: Autor 
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D.7.  SEMÁFORO 

Existem 8 semáforos na área de estudo, sendo três na Av. Agenor Magalhães, um 

na BR–430 e quatro na Av. Manoel Novaes. O da BR-430 (Figura 147) não possui tempo 

para passagem de pedestres, os demais existem, porém nem todas as direções contém a 

sinalização para os mesmos (Figura 148).  

Na Av. Manoel Novaes os quatro semáforos são relativamente próximos uns dos 

outros, com distâncias de 300 m, 250 m e 70 m, porém não existe sincronia entre os 

mesmos, diminuindo o fluxo do tráfego e aumentando o tempo de viagem. Além disso 

muitas vezes os veículos localizados no semáforo da praça, ficam parados no sinal verde, 

pois não podem seguir em frente devido a existência dos outros veículos que estão 

parados no próximo semáforo que está vermelho e distante apenas 70 m.  

Para melhorar o funcionamento dos semáforos e diminuir o tempo de espera, é 

aconselhável a instalação de fazes de giro, que serve para bloquear apenas uma direção e 

deixar livre a outra que não impede os deslocamentos dos veículos do outro sentido. 

Porém para implementar esta configuração é preciso que os raios de curvatura das curvas 

sejam adequados para os diversos tipos de veículos que circulam no local.  

Outro problema é a falta de sinalização horizontal e vertical nas proximidades dos 

semáforos (Figura 149), que servem para orientar a parada dos veículos conforme o 

sentido que deseja prosseguir, assim, sem esse tipo de sinalização, os veículos muitas 

vezes param de forma inadequada e contribuem para a menor eficiência dos semáforos.  

 

 
Figura 147 – Semáforo da BR-430 com a rua Botafogo que não existe sinal para pedestre, 2019. 

Fonte: Autor 
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Figura 148 – Falta de sinal para pedestres em uma das estremidades do semáforo da praça Marechal 

Deodoro da Fonseca, 2019 

Fonte: Autor 

 

 
Figura 149 – Inexistência de sinalização no semáforo da Av. Manoel Novaes com a Av. José de Carvalho 

Neves, 2019. 

Fonte: Autor 
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E. TRÁFEGO E CIRCULAÇÃO URBANA 

E.1. VOLUME DE TRÁFEGO  

Os resultados deste indicador serão detalhados no item 4.2 que trata sobre a 

contagem volumétrica de veículos.   

  

E.2. VELOCIDADE DE TRÁFEGO 

Os resultados deste indicador serão detalhados no item 4.2 que trata sobre a 

contagem volumétrica de veículos.    

 

E.3. TRANSPORTE CICLO VIÁRIO 

Não existe incentivos para o transporte cicloviário na cidade, pois, mesmo que 

abordadas no PDU do município (BOM JESUS DA LAPA, 2010), e com a existência de 

relevo plano, propício para esse tipo de veículo seja predominante na área de estudo, a 

cidade não possui nenhuma via própria para bicicletas.  

 

E.4. DESLOCAMENTO A PÉ 

Os deslocamentos a pé na cidade não são incentivados, pois as calçadas não 

contribuem para esse tipo de circulação. Nos locais de grande movimentação como nas 

ruas estreitas do centro ou próximas ao santuário, não existem vias exclusivas, como os 

calçadões, para circulação de pedestres. As pessoas andam pelos passeios que geralmente 

são estreitos, com degraus e obstáculos ou pela rua junto com os veículos (Figuras 150 e 

151). Além disso nos locais de grande movimentação como nas ruas estreitas do centro 

ou próximas ao santuário, não existem vias exclusivas para pedestres como calçadões 

presentes em centros comerciais de diversas cidades. Um ponto positivo foi o plantio de 

árvores realizado pela administração pública através da secretaria de meio ambiente, pois 

as vegetações protegem os pedestres da radiação solar abundante na cidade, trazendo mais 

conforto ao deslocamento. 
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Figura 150 – Circulação de pedestres com ônibus na rua Barão do Rio Branco, 2018 

Fonte: Autor 

 

 
Figura 151 – Circulação de pedestres e veículos na praça da Bandeira, em frente ao Santuário, 2018 

Fonte: Autor 
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E.5. TRANSPORTE PÚBLICO 

Em Bom Jesus da Lapa, mesmo sendo abordado pelo PDU do município (BOM 

JESUS DA LAPA, 2010), não existe transporte público coletivo na cidade, o que gera um 

grande problema na mobilidade do município acrescido de problemas sociais, pois 

prejudica os deslocamentos principalmente das pessoas com vulnerabilidade social. 

  

F. INTEGRAÇÃO NACIONAL 

F.1. RODOVIAS 

Como mostrado em 2.3.3.2 existem 4 rodovias de acesso ao município, em que 3 

passam pela região urbana de cidade. Na BR-430 (Figura 152) não existe acostamento, o 

pavimento está razoavelmente em bom estado de conservação, estando apenas alguns 

trechos isolados com ondulação ou buracos. Além disso, a via precisa de melhorias na 

sinalização, principalmente para a vertical, quanto a localização e informações básicas, e 

horizontal para o período da noite 

Na BR–349 o pavimento está precisando de reparos, entre São Felix do Coribe e 

Bom Jesus da Lapa, pois existem diversas ondulações, buracos na via (Figuras 153 e 154), 

desníveis acentuados nas cabeceiras das pontes (Figura 155) e os acessos ás estradas 

rurais estão danificadas (Figura 156). A sinalização Horizontal precisa de manutenção 

principalmente para a visão noturna. A sinalização vertical está bem conservada, porém, 

a vegetação da faixa de domínio está invadindo a rodovia e prejudicando a visualização 

das placas (Figura 157). Além disso a via não possui acostamento. 

A BA–160 é a rodovia mais crítica, sendo uma das piores rodovias do país 

segundo o ranking da pesquisa CNT de rodovias (2018). A rodovia praticamente não mais 

possui sinalização, não possui acostamento, a faixa de domínio se encontra estreita devido 

algumas construções na lateral da via (Figura 158), o pavimento está esburacado em 

diversos pontos (Figura 159) e entre Bom Jesus da Lapa e Malhada possui muitos trechos 

em que o asfalto já não existe (Figura 160).    

A BA–161 (Figura 161) é a rodovia que passa no município de Bom Jesus da 

Lapa, porém não atravessa a região urbana. Essa rodovia também não possui acostamento, 

o seu pavimento asfáltico está em boas condições e possui sinalização considerável, mas 

precisa de melhorias para a visibilidade noturna.   
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Figura 152 – Rodovia BR 430 próximo a Bom Jesus da Lapa, 2019 

Fonte: Autor 

 

 
Figura 153 – Buraco na lateral da rodovia BR-349 próximo a Bom Jesus da Lapa, 2019 

Fonte: Autor 
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Figura 154 – Trecho com quantidade acentuada de buracos na rodovia BR-349, próximo a Bom Jesus da 

Lapa, 2019 

Fonte: Autor 

 

 
Figura 155 – Cabeceira da ponte gercino coelho com desnível acentuado, 2019 

Fonte: Autor 
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Figura 156 – Acesso a estrada rural desgastado, 2019 

Fonte: Autor 

 

 
Figura 157 – Vegetação da faixa de domínio invadindo a faixa de rolamento e prejudicando a 

visualização da sinalização vertical na rodovia BR-349 a interceção com a BA-160, 2019 

Fonte: Autor 
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Figura 158 – Faixa de domínio da rodovia BA-160 com pequenas dimensões pela existência de 

construções nas proximidades da via em Bom Jesus da Lapa, 2019 
Fonte: Autor 

 

 
Figura 159 – Rodovia BA-160 com pavimento totalmente degradado no trecho Bom Jesus da Lapa 

Paratinga, 2019 

Fonte: Autor 

 



 

163 

 

 
Figura 160 – BA-160 totalmente degradada e sem pavimento asfáltico trecho entre Bom Jesus da Lapa e 

Malhada, 2019 

Fonte: Autor 

 

 
Figura 161 – Rodovia BA-161 entre a Agrovila 2 e a BR-349, 2019 

Fonte: Autor 
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F.2. TERMINAL RODOVIÁRIO 

O atual terminal rodoviário da cidade (Figura 162) está localizado na Av. Manoel 

Novaes. Em diversos horários o terminal não consegue atender à demanda dos ônibus 

devido ao número reduzido de plataformas de embarque. Para os passageiros falta 

conforto pois a área de serviços e embarque não comporta a quantidade de viajantes 

(Figuras 163 e 164), o número de acentos já não é suficiente, a área está em mau estado 

de conservação e limpeza (Figura 165) e as vagas do estacionamento são limitadas. Além 

disso, falta separação adequada entre as áreas de embarque desembarque. 

Para solucionar este problema, está em construção um novo terminal rodoviário 

(Figura 166), localizado na interseção da Av. Agenor Magalhães com a rodovia BA-160. 

Este, encontra-se afastado a cerca de 2 km da área povoada da cidade, dessa forma, como 

o município não possui transporte público coletivo, as pessoas de baixa renda que não 

possuem veículo particular, serão prejudicadas pela dificuldade de acesso. Provavelmente 

alguns ônibus entrarão na área urbana em busca desses passageiros, parando em locais 

impróprios e criando problemas na mobilidade urbana local. Portanto, por esse e outros 

motivos, como abordado nesse trabalho no indicador E.5, é notório a necessidade da 

implementação de transporte público coletivo na cidade.   

 

 
Figura 162 – Terminal rodoviário de Bom Jesus da Lapa, 2019 

Fonte: Autor 
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Figura 163 – Área de serviços da rodoviária de Bom Jesus da Lapa, 2019 

Fonte: Autor 

 

 
Figura 164 – Área de embarque da rodoviária de Bom Jesus da Lapa com pessoas em pé ou sentadas no 

chão devido à falta de assentos, 2019 

Fonte: Autor 
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Figura 165 – Falta de conservação e limpeza na rodoviária de Bom Jesus da Lapa, 2019 

Fonte: Autor 

 

 
Figura 166 – Construção do novo terminal rodoviário da cidade, localizado na Av. Agenor Magalhães, 

2019 

Fonte: Autor 
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F.3. AEROPORTO 

O aeroporto regional da cidade (Figura 167), existente a mais de 60 anos, é 

administrado pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO). No 

passado, além da Nordeste Linhas Aéreas que realizava voos diários para Salvador e 

Brasília, outras companhias aéreas como a VARIG e Real Aerovias também mantinham 

voos regulares para a cidade. Porém, por estar em área urbana e a pista de pouso conter 

apenas 1220 m, as ampliações foram impossibilitadas e os voos comerciais deixaram de 

existir.  

Hoje, está em andamento um projeto por parte da prefeitura e o governo do estado 

para a construção de um novo aeroporto regional, que se concretizado, ampliará o turismo 

local, o escoamento de frutas produzidas em grande escala e a interligação da cidade com 

o território nacional.      

 

 
Figura 167 – Entrada do aeroporto regional de Bom Jesus da Lapa, 2019 

Fonte: Autor 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/VARIG
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5.2 CONTAGEM VOLUMÉTRICA DE VEÍCULOS 

Neste tópico, serão expostas as análises dos indicadores E.1 – Volume de Tráfego 

e E.2 – Velocidade de Tráfego, através dos resultados da contagem volumétrica de 

veículos na área de estudo, que como já exposto no item 3.2, foi feita entre os dias 28 de 

julho e 03 de agosto do ano de 2018. A coleta foi dividida em 6 postos de contagem, 

sendo 3 postos externos (BR–430, BR-349 e BA–160) com sentido de entrada para a 

cidade e 3 postos internos (Rua Floriano Peixoto, Av. Duque de Caxias e Praça Marechal 

Deodoro), cujo primeiro possuía sentido de entrada para o santuário e os outros 2 

possuindo sentido de saída desse local.  

  

F.4. VOLUME DE TRÁFEGO 

Nas Tabelas 3 a 8 são apresentados os resultados para o volume dos quatro tipos 

de veículos estudados (carro/caminhonete, van, ônibus e caminhão) que passaram pelos 

postos de coleta na semana dos dias 28/07/2018 a 03/08/2018, durante as 12 horas de 

contagem iniciada a partir da 6:00 horas da manhã.  

 

Tabela 3 - Resultado da contagem de veículos na BR-430  

Carro / 

Caminhonete
Van Ônibus Caminhão

28/07/2018 Sábado 1978 62 110 221

29/07/2018 Domingo 1606 25 56 145

30/07/2018 Segunda-feira 2302 68 63 347

31/07/2018 Terça-feira 2053 62 100 333

01/08/2018 Quarta-feira 2309 67 210 326

02/08/2018 Quinta-feira 2308 108 146 295

03/08/2018 Sexta-feira 2397 83 98 241

14953 475 783 1908

BR - 430

Dia

TOTAL  
Fonte: Autor 
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Tabela 4 - Resultado da contagem de veículos na BA-160  

Carro / 

Caminhonete
Van Ônibus Caminhão

28/07/2018 Sábado 532 20 6 54

29/07/2018 Domingo 545 3 1 11

30/07/2018 Segunda-feira 658 30 7 58

31/07/2018 Terça-feira 702 29 3 54

01/08/2018 Quarta-feira 668 32 10 62

02/08/2018 Quinta-feira 554 31 12 59

03/08/2018 Sexta-feira 653 33 41 62

4312 178 80 360

BA - 160

Dia

TOTAL  
Fonte: Autor 

 

Tabela 5 - Resultado da contagem de veículos na BR-349 

Carro / 

Caminhonete
Van Ônibus Caminhão

28/07/2018 Sábado 839 60 71 32

29/07/2018 Domingo 597 11 81 11

30/07/2018 Segunda-feira 944 87 68 52

31/07/2018 Terça-feira 802 83 55 62

01/08/2018 Quarta-feira 921 91 74 69

02/08/2018 Quinta-feira 942 88 80 48

03/08/2018 Sexta-feira 1112 95 110 22

6157 515 539 296

BR - 349

Dia

TOTAL  
Fonte: Autor 

 

Tabela 6 - Resultado da contagem de veículos na rua Floriano Peixoto 

Carro / 

Caminhonete
Van Ônibus Caminhão

28/07/2018 Sábado 1251 43 58 18

29/07/2018 Domingo 835 22 86 13

30/07/2018 Segunda-feira 1300 33 52 37

31/07/2018 Terça-feira 1243 33 40 43

01/08/2018 Quarta-feira 1453 45 122 40

02/08/2018 Quinta-feira 813 33 72 28

03/08/2018 Sexta-feira 1777 45 48 15

8672 254 478 194

RUA FLORIANO PEIXOTO

Dia

TOTAL  
Fonte: Autor 
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Tabela 7 - Resultado da contagem de veículos na Av. Duque de Caxias  

Carro / 

Caminhonete
Van Ônibus Caminhão

28/07/2018 Sábado 1458 40 12 18

29/07/2018 Domingo 954 17 16 10

30/07/2018 Segunda-feira 1334 45 14 29

31/07/2018 Terça-feira 1343 54 7 40

01/08/2018 Quarta-feira 1326 44 12 34

02/08/2018 Quinta-feira 1252 91 33 24

03/08/2018 Sexta-feira 1222 43 7 16

8889 334 101 171

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS

Dia

TOTAL  
Fonte: Autor 

 

Tabela 8 - Resultado da contagem de veículos na praça Marechal Deodoro da Fonseca  

Carro / 

Caminhonete
Van Ônibus Caminhão

28/07/2018 Sábado 1082 35 69 11

29/07/2018 Domingo 1084 15 71 8

30/07/2018 Segunda-feira 1659 24 54 21

31/07/2018 Terça-feira 1681 36 38 37

01/08/2018 Quarta-feira 1551 44 91 34

02/08/2018 Quinta-feira 1502 46 56 29

03/08/2018 Sexta-feira 1475 34 53 11

10034 234 432 151

PRAÇA MARECHAL DEODORO DA FONSECA

Dia

TOTAL  
Fonte: Autor 

 

Dessa forma, durante a semana foram contabilizados mais de 60 mil veículos nos 

6 seis postos de coleta, distribuídos conforme o gráfico da Figura 168. É possível observar 

que, os veículos menores (carro/caminhonete) circularam em maior quantidade, e 

predominaram com 87,63% dos resultados, seguidos dos caminhões (5,09%), ônibus 

(3,99%) e vans (3,29%).  
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Figura 168 – Distribuição dos veículos contabilizados na contagem volumétrica da semana 

Fonte: Autor 

 

Também foi elaborada uma tabela considerando apenas os postos externos com 

os valores totais da semana (Tabela 9). Destaca-se a quantidade de veículos de transporte 

coletivo (Figuras 169 e 170), confirmando o grande volume de pessoas presentes na 

cidade para a celebração da festa do Bom Jesus que teve início em 28/07/2018 com o 

primeiro dia do novenário. Durante as 12 horas de contagem diárias na semana, passaram 

pelos postos externos da cidade 1402 ônibus e 1168 vans, ou seja, são quase 80 mil 

pessoas que passaram pela cidade, se considerado uma média de 40 e 18 passageiros 

respectivamente para esses veículos.  

 

Tabela 9 - Volume de veículos da semana para os postos externos 

Carro / 

Caminhonete
Van Ônibus Caminhão

14953 475 783 1908

4312 178 80 360

6157 515 539 296

25422 1168 1402 2564TOTAL

VOLUME DA SEMANA PARA OS POSTOS EXTERNOS

Postos

BR - 430

BA - 160

BR - 349

 
Fonte: Autor 

 

 

87,63%

3,29%

3,99%
5,09%

Carro/Caminhonete

Van

Ônibus

Caminhão
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Figura 169 – Diversos ônibus parados para desembarque na Av. Manoel Novaes, 2018 

Fonte: Autor 

 

 
Figura 170 – Ônibus na praça Marechal Deodoro da Fonseca, 2018 

Fonte: Autor 

 

Mesmo que não seja exato, devido à falta de informações sobre a quantidade de 

passageiros em cada veículo, esse número pode ser associado à outros dados como o 

consumo de água, produção de lixo e hospedagem na rede hoteleira, para auxiliar na 
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produção da estimativa de turistas que visitaram a cidade anualmente. Vale ressaltar que 

fora do horário da coleta (durante o período noturno), também existe o ingresso de 

veículos na cidade, visto que a festa do Bom Jesus só termina no dia 06/08/2018, e que 

além das vans e caminhonetes existem os visitantes que chegam através dos carros de 

passeio e caminhões pau de arara.  

Como exposto, uma grande quantidade de veículos circulou pelas ruas da área de 

estudo. Apenas na quarta-feira dia 01/08/2018, passaram 210 ônibus na BR-430 (tabela 

3) e 122 pela Rua Floriano Peixoto (Tabela 6), já na quinta-feira dia 02/08/2018 passaram 

91 ônibus pela praça Marechal Deodoro da Fonseca (Tabela 8). Portanto, de fato a 

romaria do Bom Jesus atrai um número significativo de pessoas para a cidade e interfere 

diretamente na mobilidade da área de estudo.         

Logo, com o valor total do número de veículos que passaram em cada posto de 

contagem volumétrica durante a semana do dia 28/07/2018 a 03/08/2018 é possível, 

dividindo o resultado pelo número de dias da coleta, obter o volume médio diário da 

semana de cada via estudada conforme a Tabela 10 mostrada abaixo.  

 

Tabela 10 – Volume médio diário da semana para todos os postos de coleta 

Carro / 

Caminhonete
Van Ônibus Caminhão

2136 68 112 273

616 25 11 51

880 74 77 42

1239 36 68 28

1270 48 14 24

1433 33 62 22

R. Floriano Peixoto

Av. Duque de Caxias

Pç. Marechal Deodoro

VOLUME MÉDIO DIÁRIO DA SEMANA

Postos

BR - 430

BA - 160

BR - 349

 
Fonte: Autor 

 

Dessa forma, é constatado que, a BR-430 foi a via, dentre as demais, que possui a 

maior movimentação de veículos em todas as quatro categorias, sendo em ordem 

decrescente Carro/Caminhonete (2.136), Caminhão (273), Ônibus (112) e Van (68). Além 

disso, mesmo possuindo o maior volume, foi observado que no trecho urbano da BR-430, 

onde foi alocado o posto de coleta, não possui problemas no tráfego e a mesma suporta o 

volume existente. Isso ocorre pois, dentre outros fatores, a via possui duas faixas de 

rolamento em cada sentido, o pavimento está em boas condições de uso e não existe 

grande movimentação de pedestres. Nos postos internos, foram contabilizados um 
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número relevante de veículos para as vias estudadas, principalmente quando se trata da 

passagem de veículos maiores como ônibus e caminhões, observando-se assim durante o 

período da pesquisa, uma lentidão no tráfego.  

Como visto no capítulo anterior, a partir da contagem volumétrica de veículos, 

além do volume médio diário, também é possível obter o volume médio horário, 

permitindo analisar as variações do tráfego durante o dia. Assim, da Figura 171 a 176, 

estão os gráficos com os resultados do volume horário médio da semana, para os quatro 

tipos de veículos estudados (carro/caminhonete, van, ônibus e caminhão) em todos os seis 

postos de coleta.  

O volume está exposto como porcentagem do VMD, de forma que somadas todas 

as porcentagens horárias formam 100% no final do período. O horário mostrado 

representa a quantidade de veículos da última hora, ou seja, como a contagem iniciou-se 

as 6:00 da manhã, a primeira hora completa de contagem ocorre às 7:00 horas.  

 

 
Figura 171 – Volume horário médio da semana no posto BR-430 

Fonte: Autor 
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Figura 172 – Volume horário médio da semana no posto BR–160 

Fonte: Autor 

 

 
Figura 173 – Volume horário médio da semana no posto BR-349 

Fonte: Autor 
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Figura 174 – Volume horário médio da semana no posto rua Floriano Peixoto 

Fonte: Autor 

 

 
Figura 175 – Volume horário médio da semana no posto Av. Duque de Caxias 

Fonte: Autor 
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Figura 176 – Volume horário médio da semana no posto praça Marechal Deodoro da Fonseca 

Fonte: Autor 

 

No geral, a maior circulação de ônibus ocorreu das 6:00 h às 9:00 h e das 15:00 h 

às 18:00 h, ou seja, respectivamente nas primeiras e ultimas horas da contagem. Dessa 

forma, através dos dados, informações obtidas com moradores da área de estudo e 

observações feitas em campo fora do horário da pesquisa, pressupõe-se que ainda exista 

uma grande movimentação de ônibus nas últimas horas da madrugada e nas primeiras 

horas da noite.   

Os carros/caminhonetes possuem uma ascensão na primeira hora da contagem 

tornando-se mais constante com leves alterações durante o dia, possuindo assim, maior 

circulação durante o horário comercial. Já os caminhões, não possuem uma regularidade, 

existindo oscilações durante o dia. Por fim, para os postos externos, as vans tiveram uma 

maior circulação nas primeiras horas do dia, já nos pontos internos elas passaram com 

maior frequência durante o resto do dia, com diversas oscilações nesse intervalo.    

 

E.1. VELOCIDADE DE TRÁFEGO 

A velocidade aqui analisada, foi a velocidade média de viagem entres alguns 

pontos da contagem volumétrica de veículos, considerando o trajeto entre os três postos 

externos (BR-430, BA-160 e BR-349) ao posto interno de entrada (Rua Floriano Peixoto), 

que segue e finaliza nos dois postos internos de saída (Av. Duque de Caxias e Praça 
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Marechal Deodoro da Fonseca), estabelecendo assim, cinco trechos de análise (figura 

177).  

O tipo de veículo utilizados para esta mensuração, foram os ônibus, pois, devido 

à grande concentração de hotéis na área de estudo, já era previsto que partes deles 

executassem este trajeto. Já os demais veículos, devido a distância entre os postos de 

coleta, poderiam se desviar do trajeto e fazer outra rota até o próximo ponto, prejudicando 

assim a precisão dos dados.   

 

 
Figura 177 – Trechos utilizados para obter as velocidades médias de viagem entre 28/07/2018 a 

03/08/2018 

Fonte: Google Earth, modificado pelo autor 

 

Dessa forma, a velocidade média de viagem nesses locais, foram determinadas a 

partir da razão do comprimento do trecho pelo tempo médio gasto em percorrê-lo, 

incluindo os tempos em que, eventualmente, os ônibus estejam parados (semáforos, 

eventualidades no trânsito ou embarque e desembarque de passageiros). Assim, para obter 

os tempos de viagem, foram subtraídos os horários de passagem de cada ônibus nos 

postos, identificados pela numeração da sua placa.  
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Então, da Tabela 11 a 16, constam o trecho determinado, a distância percorrida, o 

tempo médio gasto em cada dia, as quantidades de amostras utilizadas para a 

determinação do trecho e a velocidade média de viagem da semana.   

 

Tabela 11 – Velocidade média de viagem entre os postos BR-430 e rua Floriano Peixoto  

TRECHO:

DISTÂNCIA:

Nº de Amostras Tempo Médio [h:m:s]

28/07/2018 Sábado 33 00:09:47

29/07/2018 Domingo 16 00:14:23

30/07/2018 Segunda-feira 7 00:11:09

31/07/2018 Terça-feira 20 00:14:33

01/08/2018 Quarta-feira 72 00:13:25

02/08/2018 Quinta-feira 36 00:15:20

03/08/2018 Sexta-feira 15 00:18:00

199 00:13:48

10,71 Km/hVELOCIDADE MÉDIA DE VIAGEM DA SEMANA

Dia

TOTAL

BR - 430 À RUA FLORIANO PEIXOTO

2,32 Km

 
Fonte: Autor 

 
Tabela 12 – Velocidade média de viagem entre os postos BA-160 e rua Floriano Peixoto  

TRECHO:

DISTÂNCIA:

Nº de Amostras Tempo Médio [h:m:s]

28/07/2018 Sábado 1 00:09:00

29/07/2018 Domingo 0

30/07/2018 Segunda-feira 1 00:10:00

31/07/2018 Terça-feira 0

01/08/2018 Quarta-feira 1 00:15:00

02/08/2018 Quinta-feira 3 00:14:40

03/08/2018 Sexta-feira 7 00:18:43

13 00:13:29

11,08 Km/hVELOCIDADE MÉDIA DE VIAGEM DA SEMANA

Dia

TOTAL

BA - 160 À RUA FLORIANO PEIXOTO

2,40 Km

 
Fonte: Autor 
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Tabela 13 – Velocidade média de viagem entre os postos BR-349 e rua Floriano Peixoto  

TRECHO:

DISTÂNCIA:

Nº de Amostras Tempo Médio [h:m:s]

28/07/2018 Sábado 3 00:07:00

29/07/2018 Domingo 32 00:09:02

30/07/2018 Segunda-feira 12 00:07:55

31/07/2018 Terça-feira 4 00:16:00

01/08/2018 Quarta-feira 4 00:09:45

02/08/2018 Quinta-feira 4 00:09:15

03/08/2018 Sexta-feira 14 00:16:21

73 00:10:45

11,28 Km/hVELOCIDADE MÉDIA DE VIAGEM DA SEMANA

Dia

TOTAL

BR - 349 À RUA FLORIANO PEIXOTO

1,88 Km

 
Fonte: Autor 

  

Tabela 14 – Velocidade média de viagem entre os postos rua Floriano Peixoto e Av. Duque de Caxias 

TRECHO:

DISTÂNCIA:

Nº de Amostras Tempo Médio [h:m:s]

28/07/2018 Sábado 3 00:36:00

29/07/2018 Domingo 8 00:39:15

30/07/2018 Segunda-feira 5 00:44:36

31/07/2018 Terça-feira 6 00:39:20

01/08/2018 Quarta-feira 11 00:33:16

02/08/2018 Quinta-feira 14 00:32:56

03/08/2018 Sexta-feira 5 00:13:48

52 00:34:10

1,24 Km/hVELOCIDADE MÉDIA DE VIAGEM DA SEMANA

Dia

TOTAL

R. FLORIANO PEIXOTO À AV. DUQUE DE CAXIAS

0,70 Km

 
Fonte: Autor 

 

Tabela 15 – Velocidade média de viagem entre os postos rua Floriano Peixoto e praça Marechal Deodoro 

da Fonseca 

TRECHO:

DISTÂNCIA:

Nº de Amostras Tempo Médio [h:m:s]

28/07/2018 Sábado 34 00:32:32

29/07/2018 Domingo 53 00:44:35

30/07/2018 Segunda-feira 33 00:40:00

31/07/2018 Terça-feira 21 00:38:31

01/08/2018 Quarta-feira 63 00:39:57

02/08/2018 Quinta-feira 31 00:41:15

03/08/2018 Sexta-feira 35 00:35:34

270 00:38:55

1,74 Km/hVELOCIDADE MÉDIA DE VIAGEM DA SEMANA

Dia

TOTAL

R. FLORIANO PEIXOTO À PÇ. MARECHAL DEODORO

1,10 Km

 
Fonte: Autor 
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Para que se tenha uma melhor visualização dos resultados, a Tabela 17 reúne todos 

os 5 trechos analisados com as suas respectivas velocidades médias de viagem da semana.  

 

Tabela 16 – Velocidade média de viagem entre os postos de contagem durante os dias 28/07/2018 a 

03/08/2018 

Velocidade Média

10,71 Km/h

11,08 Km/h

11,28 Km/h

1,24 Km/h

1,74 Km/h

BR - 349 À RUA FLORIANO PEIXOTO

R. FLORIANO PEIXOTO À AV. DUQUE DE CAXIAS

R. FLORIANO PEIXOTO À PÇ. MAR. DEODORO

RESUMO VELOCIDADE MÉDIA DE VIAGEM DA SEMANA

PERÍODO: 28/07/2018 à 03/08/2018 

Trecho

BR - 430 À RUA FLORIANO PEIXOTO

BA - 160 À RUA FLORIANO PEIXOTO

 
Fonte: Autor 

 

Pode-se constatar que entre os postos externos ao posto da Rua Floriano Peixoto, 

as velocidades médias são próximas entre si e obtiveram melhores resultados. 

Provavelmente, isso ocorre devido as características dessas vias serem bem similares, 

como, ter largura da faixa de rolamento considerável, dispor de canteiro central para 

separar o tráfego de veículos de diferentes sentidos, possuir poucos hotéis para a parada 

dos ônibus e iniciarem em locais mais afastados do centro, onde, é possível transitar com 

maior velocidade.   

O trecho da BR-349 à Rua Floriano Peixoto, que se inicia no “trevo do Cristo”, é 

coincidente com parte do trecho da BR-430 que tem seu posto de coleta 430 metros antes. 

Assim, o que pode explicar a menor velocidade média no trecho da BR-430 à Rua 

Floriano Peixoto é a existência de um semáforo antes da sobreposição do percurso com a 

BR-349.   

Dessa forma, as velocidades médias desses trechos externos, registradas em torno 

de 11 km/h, mesmo sendo maiores aos 1,24 Km/h e 1,74 Km/h dos trechos internos, ainda 

são relativamente baixas, logo, o tempo de viagem para esses percursos foram maiores 

que o conveniente. Isso provavelmente acontece, pois, dentre outros fatores: o trecho do 

posto da BA–160 ao posto da Rua Floriano Peixoto, os ônibus precisam passar por 3 

semáforos, diversas lombadas mal dimensionadas e a partir da Rua Santa Luzia inicia a 

área comercial do centro da cidade, com maior concentração de veículos e pessoas; nos 

trechos dos postos da BR-430 e BR-349 ao posto da Rua Floriano Peixoto os ônibus, a 

depender do horário, são parados na barreira sanitária localizada no “trevo do Cristo”, 
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também atravessam respectivamente 4 e 3 semáforos,  dessincronizados, e a partir da 

CODEVASF também inicia a área com maior concentração de veículos e pessoas.   

Nos trechos internos, que ligam o posto da Rua Floriano Peixoto aos postos da 

Av. Duque de Caxias e Praça Marechal Deodoro da Fonseca, como citado anteriormente, 

foram registradas velocidades médias de viagem extremamente baixas. Isso acontece, 

pois, esses percursos agora ocorrem no centro da cidade, na área de influência direta do 

santuário, da rede hoteleira e do comércio, tendo assim faixas de rolagem mais estreitas, 

ambulantes no caminho e intensa movimentação de pessoas.  

Além disso, como descrito anteriormente, o tempo de viagem considera as paradas 

para embarque e desembarque dos passageiros, ou seja, dentre todos os tempos 

contabilizados, alguns estão inclusas as paradas maiores e outros não, já que alguns só 

estão de passagem. Porém, isso não interfere demasiadamente nos resultados, pois o 

tempo total revela a realidade do local, confirmando também, que as paradas para 

embarque ou desembarque são prejudiciais ao tráfego dos demais veículos, uma vez que 

ocorrem em qualquer local, que são na maioria das vezes impróprios. Nas Ruas Miguel 

Calmom e Barão do Rio Branco por exemplo, não é possível a ultrapassagem dos ônibus, 

dessa forma, quando um coletivo está parado para o desembarque dos passageiros, os 

outros ônibus que estão atrás devem esperar enfileirados a ação findar, para seguir em 

frente.     

Portanto, esse atraso no tempo de viagem é um importante indício de que existem 

problemas na circulação dos veículos, ou seja, como confirmado na análise dos demais 

indicadores, feito no item 4.1 deste estudo, a mobilidade urbana da cidade está 

comprometida e a infraestrutura de tráfego necessita de soluções. 

 

5.3 PROPOSTAS PARA A MOBILIDADE URBANA NA CIDADE 

Além das medidas necessárias como melhorias na pavimentação, drenagem, 

sinalização, calçadas e toda infraestrutura urbana, neste subcapítulo serão apresentadas 

algumas propostas para o aperfeiçoamento da mobilidade urbana da cidade de Bom Jesus 

da Lapa que devem ser implementadas no curto (C), médio (M) e longo (L) prazo 

conforme a Tabela 17. Elas foram elaboradas levando em consideração os indicadores de 

mobilidade urbana apresentados nesse trabalho e devem funcionar de forma conjunta, 

complementando umas às outras.  
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Tabela 17 – Propostas para a mobilidade urbana de Bom Jesus da Lapa, 2019 

ID. PRAZO

A C

B C

C C, M

D C

E C

F C

G C, M

PROVISÓRIO C

PERMANENTE L

I M

J M

K L

L L

M M, L

H
IMPLANTAR UM TERMINAL DE ÔNIBUS  NO 

CENTRO DA CIDADE

RESTRINGIR O LOCAL DOS VENDEDORES AMBULANTES

AMPLIAR A ÁREA DO SANTUÁRIO

PROPOSTA

CRIAR O PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

IMPLANTAR UM SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO

RESTRINGIR A CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS NA ÁREA ENTRE 

A MANOEL NOVAES E O SANTUÁRIO

INCENTIVAR O DESLOCAMENTO A PÉ 

INCENTIVAR O DESLOCAMENTO COM VEÍCULOS NÃO 

MOTORIZADOS 

PROJETO DE REVITALIZAÇÃO URBANA DO BAIRRO BEIRA 

RIO E NOVA BRASÍLIA 

AVENIDA ORLA SÃO FRANCISCO 

RETIRADA DE POLOS GERADORES DE VIAGEM DO CENTRO

ESTRUTURAR O ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS NAS VIAS

SENTIDO ÚNICO EM ALGUMAS VIAS 

 
Fonte: Autor 

 

A. CRIAR O PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 

Conforme a lei 12.587 (BRASIL, 2012), as cidades com mais de 20 mil habitantes 

precisam ter plano municipal de mobilidade urbana, um instrumento fundamental 

necessário para o crescimento sustentável das cidades, através de princípios, diretrizes e 

objetivos voltados para sistemas de transporte urbano seguros, eficientes e acessíveis. 

Neste plano, estará presente uma série de medidas estruturantes que deverão ser seguidas 

de forma conecta, planejada e complementar, produzindo benefícios efetivos e 

proporcionais aos recursos, com políticas e planejamentos em consonância com os 

Estados e a União. Portanto o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, será uma 

ferramenta viável e poderosa para combater os problemas da mobilidade urbana da cidade 

de Bom Jesus da Lapa.  
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B. IMPLANTAR UM SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO 

A falta do transporte público coletivo em uma cidade como Bom Jesus da Lapa, 

agrava a desigualdade social, pois deixa a população de baixa renda, que não possui 

transporte privado, sem equidade no acesso aos locais mais distantes da cidade. Assim, a 

implantação de um transporte coletivo com qualidade, eficiência, eficácia e efetividade 

na prestação dos serviços, possibilitará maior acesso ao trabalho, saúde, lazer e demais 

atividades cotidianas do local.   

 

C. ESTRUTURAR O ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS NAS VIAS 

A estruturação dos estacionamentos de forma organizada e planejada melhora a 

mobilidade das vias. Para isso, após um estudo específico, é necessário caracterizar e 

distribuir as vagas conforme a demanda de cada tipo de veículo, sinalizando de forma 

adequada para que o espaço disponível seja otimizado. Em vias mais estreitas do centro 

da cidade, é necessário extinguir os estacionamentos de veículos e ceder o espaço às 

calçadas e cliclofaixas, beneficiando assim o deslocamento a pé e por veículos não 

motorizados. Por fim, é pertinente uma análise para a implantação de Zona Azul em 

alguns trechos do centro, pois beneficiaria os condutores com uma maior oferta de vagas 

de estacionamento e o comércio com uma maior rotatividade e acessibilidade ao local.    

 

D. RESTRINGIR O LOCAL DOS VENDEDORES AMBULANTES 

O comércio ambulante deve ser restrito para vendedores em ponto fixo, pois a sua 

movimentação causa desordem e desconforto aos pedestres. O camelódromo deve ser 

alocado em rua com menor circulação de veículos, de forma que possa ser bloqueada a 

via para que tenha a circulação exclusiva de pedestres, dando-lhes um maior conforto sem 

prejudicar escoamento dos veículos.  

Não deve existir este tipo de comércio na Av. Manoel Novaes, Rua Floriano 

Peixoto e Av. Duque de Caxias ou nas suas proximidades, pois são vias essenciais para a 

circulação dos veículos na área de estudo, de forma que interferências nesses locais 

causam problemas severos na mobilidade urbana. Assim, é necessário implementar 

medidas e buscar locais alternativos para o comércio informal, de forma que ao longo dos 

anos, essas vias deixem de ser utilizadas para esse fim.    
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E. SENTIDO ÚNICO EM ALGUMAS VIAS  

Para dar maior fluidez ao tráfego e melhorar os deslocamentos na região, é 

necessário, após um estudo específico, adotar sentido único para algumas vias da cidade. 

Como exemplo, tem-se a Rua Floriano Peixoto e a Av. Duque de Caxias que podem ter 

sentido de circulação conforme a Figura 178.  

 

 
Figura 178 – Sentido de circulação para parte da rua Floriano Peixoto e Av. Duque de Caxias 

Fonte: Google Earth, modificado pelo autor 

 

F. RESTRINGIR A CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS NA ÁREA ENTRE A 

MANOEL NOVAES E O SANTUÁRIO  

A área que vai das imediações do Santuário do Bom Jesus até a Av. Manoel é o 

local que possui a maior circulação de turistas na cidade e devido à falta de espaço em 

diversas ruas dessa região, os pedestres circulam pelas mesmas vias que os veículos 

motorizados. Assim, para dar maior conforto e segurança, melhorando a mobilidade e o 

bem-estar das pessoas, é necessário restringir a entrada de veículos em diversas vias do 

centro da cidade (Figura 179) como as Ruas J. J. Seabra, Barão do Rio Branco, 

Monsenhor Turíbio Vila Nova, Celina Bastos, Padre Deocleciano e Praça da Bandeira.  
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Essa medida deve ser implantada de forma gradual, no início a restrição deverá 

ocorrer apenas em épocas de romaria, com os veículos de maiores dimensões, de forma 

que, posteriormente essa restrição ocorra para todos os veículos em qualquer dia do ano.   

 

 
Figura 179 – Ruas propostas para a restrição da circulação de veículos 

Fonte: Google Earth, modificado pelo autor 

 

G. INCENTIVAR O DESLOCAMENTO A PÉ  

As cidades devem ser planejadas para que as pessoas possam viver e se locomover 

de forma confortável, democrática e segura. Porém, em Bom Jesus da Lapa, muitas vezes 

os automóveis são priorizados e diversos passeios existentes para a circulação de pessoas 

são bastante compactos, predominando o veículo sobre o pedestre.  Assim, contrapondo 

esse problema, a pedestrianização deve ser utilizada para transferir o acesso às ruas aos 

pedestres, fazendo com que esse espaço atenda prioritariamente às pessoas.  

Portanto, com a proposta anterior de restringir a circulação de veículos em 

determinadas vias, é possível criar “calçadões” com árvores, jardins, bancos, pinturas, 

esculturas, faixas específicas para bicicletas, patins e outros veículos do tipo, resultando 

em regiões mais saudáveis, vivas, seguras e humanas para os cidadãos aproveitarem o 

espaço público.   
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H. IMPLANTAR UM TERMINAL DE ÔNIBUS NO CENTRO DA CIDADE 

Para que seja possível restringir a circulação de veículos em determinadas vias, 

como exposto na proposta F e impedir a sua parada em locais impróprios que prejudicam 

o fluxo do trânsito, deverá ser implantado um terminal de ônibus no centro da cidade. 

Dessa forma, irá servir para embarque e desembarque dos romeiros que irão se hospedar 

num raio de até 500 m do local, atendendo a rede hoteleira existente no centro da cidade, 

sem prejudicar os deslocamentos na região.  

Logo, para uma melhor organização, a administração do terminal poderá ser 

concedida para a iniciativa privada, através de uma empresa especializada no ramo. Nesse 

mesmo sentido, para uma maior agilidade na implantação, poderá ser feita uma parceria 

público-privada (PPP) para que a mesma empresa administradora, também seja 

responsável pela construção desse terminal. Dessa forma, a empresa deverá prestar o 

serviço de organização do embarque e desembarque dos ônibus, cobrando uma quantia 

de cada veículo que irá utilizá-lo. Como o deslocamento entre o terminal e os hotéis será 

feito a pé, deverá existir empresas que prestem o serviço de transporte de bagagens. Elas 

poderão circular em áreas restritas para a passagem de veículos motorizados, através de 

bicicletas de carga ou carrinhos de bagagem (Figuras 180 a 182) que também poderá ser 

alugado como as bicicletas e cadeiras de roda, existindo ou não locais fixos para 

devolução.  

 

 
Figura 180 – Bicicleta para carga 

Fonte: Reckless bike stores  
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Figura 181 – Bicicleta de carga com proteção para ciclista e bagagens 

Fonte: Diário de Sevilla 

 

 
Figura 182 – Carrinho de bagagem 

Fonte: Depositphotos 
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Para que seja possível resolver esta questão em curto prazo, poderá ser 

construindo um Terminal Rodoviário Provisório (Figura 183) na Rua Floriano Peixoto, 

próximo à prefeitura municipal, onde não existe a necessidade de desapropriações, pois 

será utilizada parte da via com uma área de 2600 m² e 120 m de extensão, cabendo em 

torno de 15 plataformas de embarque.  

Dessa forma, o terminal provisório terá um baixo custo de implantação, sendo 

necessário apenas: demolição do canteiro central; pavimentação da área; construção de 

novas calçadas laterais com amplas dimensões; e sinalização com placas de numeração 

das plataformas, proibido estacionar e velocidade máxima, balizadores para segregar a 

faixa de rolamento dos demais veículos com a área de manobra dos ônibus, faixas de 

pedestre, faixas para delimitar a área de parada dos ônibus nas plataformas, etc. Além 

disso, o antigo Mercado Municipal poderá ser utilizado como sede da concessionária 

administradora juntamente com um centro de informações e apoio turístico.  

 

 
Figura 183 – Terminal de ônibus provisório localizado na rua Floriano Peixoto  

Fonte: Google Earth, modificado pelo autor 
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Por fim, após obter maiores recursos, deverá ser construído um Terminal de 

ônibus permanente (Figura 184), mais amplo e estruturado que o provisório, localizado 

na Av. Almirante Beirute, onde, seriam necessárias desapropriações entre a Agência 

Fluvial da Marinha e a Estação de Tratamento de Água (ETA), formando uma área com 

aproximadamente 9.000 m² e 150 m de extensão. Dessa forma, para dar acesso ao 

terminal, a Av. Almirante Beirute seria estendida e conectada à Rua do Cais, onde deve 

ser construída uma nova via até a BR–349, evitando assim a circulação dos ônibus nas 

ruas e avenidas do centro da cidade.  

Com foco no transporte não motorizado e nos deslocamentos a pé, esta proposta 

estará atendendo a política nacional de mobilidade urbana (BRASIL, 2012). Então, o 

menor tempo nos deslocamentos dos ônibus, será revertido em economia de combustível, 

menor emissão de CO2, ruído causado pelos motores, poluição visual e interferências no 

trânsito, desenvolvendo a mobilidade urbana com um ambiente mais agradável e seguro 

para a circulação das pessoas.  

 

 
Figura 184 – Terminal permanente de ônibus com acesso pela BR-349 

Fonte: Google Earth, modificado pelo autor 
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I. INCENTIVAR O DESLOCAMENTO COM VEÍCULOS NÃO 

MOTORIZADOS  

A prioridade aos modos de transporte não motorizados sobre os motorizados, 

apresenta-se como uma das diretrizes da política nacional de mobilidade urbana. 

Bicicletas, patinetes e patins são alguns dos veículos que atendem a esse modo de 

transporte, principalmente para a cidade de Bom Jesus da Lapa que possui um relevo 

consideravelmente plano. Mas, para a sua utilização com eficiência e segurança, torna-se 

necessária a implantação de uma rede de ciclovias e ciclofaixas (Figura 185), com 

bicicletários e paraciclos (Figura 186) ao longo do seu percurso, passando de forma 

interligada pelas principais avenidas e pontos de interesse da cidade. Seria também 

extremamente valioso, buscar investimentos para implementação de empresas como Itaú, 

Yellow e Green que alugam estes veículos (Figura 187) de forma prática e rápida através 

de aplicativos ou totens.  

 

  
Figura 185 – Proposta ciclo viária para a cidade de Bom Jesus da Lapa 

Fonte: Google Earth, modificado pelo autor 
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Figura 186 – Paracilos para estacionamento de bicicletas 

Fonte: Renato Lobo, Viatrolebus 

 

 
Figura 187 – Bicicleta e patis de empresa de compartilhamento por aplicativo 

Fonte: Raquel Martins Ribeiro, Metropoles 
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J. AMPLIAR A ÁREA DO SANTUÁRIO 

Através da ampliação do santuário, será possível expandir a área de circulação dos 

turistas, diminuindo assim, a sua concentração no centro da cidade. Para isso deverá ser 

desenvolvido o Parque Ecológico do santuário (Figura 188), localizado entre o morro da 

lapa, BR–349 e Av. Manoel Novaes, numa área pertencente a igreja, que atualmente 

funciona como estacionamento. Para ampliar o espaço, poderá ser anexado o terreno da 

atual rodoviária que mudará para Av. Agenor Magalhães, como também a área da pastoral 

da criança que fica à direita e dois terrenos à esquerda. 

Dessa forma, o Parque Ecológico do Santuário será utilizado para diversas 

atividades como lazer, descanso, oração, comércio, alimentação e atividades físicas. 

Assim, existirá um lago semiartificial, através da ampliação da lagoa já existente, além 

de quadras de esportes, pedalinho, quiosques, área para piquenique, concha acústica, 

capela, bicicletário e paraciclos, ciclovia, pista de caminhada e corrida, estacionamento 

de ônibus e carros de passeio, área para comércio, apoio ao turista, etc.  

A área do comércio será o novo Shopping dos Romeiros, com setores comerciais 

divididos em artigos religiosos, roupas, calçados, eletrônicos e praça de alimentação, 

como já existente no Santuário Nacional Nossa Senhora Aparecida. Assim, com a 

instauração dessa nova área comercial organizada, segura e confortável, deverá ser extinto 

os camelódromos presentes nas vias do centro da cidade, pois interferem intensamente no 

ambiente, na qualidade dos deslocamentos, na segurança e no desenvolvimento da 

mobilidade urbana sustentável. Por fim, o acesso ao Parque Ecológico do Santuário 

poderá ocorrer através da Av. Manoel Novaes, BR-349 e Esplanada do Santuário do Bom 

Jesus através de uma passarela para pedestres e ciclistas.   
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Figura 188 - Parque ecológico do Santuário 

Fonte: Google Earth, modificado pelo autor 

 

K. PROJETO DE REVITALIZAÇÃO URBANA DO BAIRRO BEIRA RIO E 

NOVA BRASÍLIA  

Os bairros Beira Rio, Nova Brasília e Cavalhada estão localizados entre o centro 

da cidade e o Rio São Francisco, sendo geograficamente favoráveis para o comércio e o 

turismo. Porém, isso não ocorre de forma efetiva, já que esses locais são carentes, 

principalmente de infraestrutura urbana e segurança pública. Assim, através da 

revitalização urbana desses bairros com investimentos em pavimentação, calçadas, 

drenagem, iluminação pública, arborização e desapropriações acompanhados de 

investimentos em segurança e educação, com cursos e projetos ligados ao turismo, 

empreendedorismo e comércio voltado para os moradores dos bairros é possível ampliar 

a zona turística da cidade, aprimorar os deslocamentos, melhorar a qualidade de vida, 

diminuir a desigualdade social e trazer mais desenvolvimento para o local. 
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L. AVENIDA ORLA SÃO FRANCISCO  

Parte da revitalização dos bairros citados acima ocorrerá com a implementação da 

Av. Orla São Francisco (Figura 189) no cais da cidade, fazendo a conexão entre a Rua A 

no bairro São Miguel, Av. Almirante Beirute, Av. Manoel Novaes, terminal de ônibus 

permanente, Santuário do Bom Jesus e BR–349, dando mais acessibilidade ao centro e os 

demais bairros das proximidades. A via deverá possuir pelo menos duas faixas de 

rolamento em cada sentido, ciclovia, calçadão arborizado para a circulação de pedestres, 

bicicletários, paraciclos e áreas para estacionamento de veículos motorizados. Dessa 

forma, a Av. Orla São Francisco será uma expansão da área turística da cidade, atraindo 

para o local investimentos para implantação de hotéis, restaurantes, mercados, lojas e 

comércios voltados, principalmente, para o turista.     

 

 
Figura 189 – Av. Orla São Francisco 

Fonte: Google Earth, modificado pelo autor 
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M. RETIRADA DE POLOS GERADORES DE VIAGEM DO CENTRO 

O centro de Bom Jesus da Lapa atende simultaneamente aos turistas, moradores 

locais e circunvizinhos com o comércio em geral, a rede de hotéis, o Santuário do Bom 

Jesus, os serviços públicos etc. Para diminuir o contingente de pessoas e veículos na área 

de estudo e melhorar os deslocamentos no local é necessário retirar do centro da cidade 

alguns polos geradores de viagem, como prefeitura, câmara de vereadores, secretarias 

municipais e órgãos similares. Assim, essa região se transformaria em uma zona 

prioritária para os comércios e serviços turísticos. Para que essa mudança ocorra, uma das 

opções é a construção de um centro administrativo, que a partir da implantação do novo 

aeroporto fora do perímetro urbano, o terreno atual (Figura 190) ficará livre e parte dele 

poderia ser utilizado para esse fim.  

 

 
Figura 190 – Mudança de alguns polos geradores de viagem para a área do atual aeroporto de Bom Jesus 

da Lapa 

Fonte: Google Earth, modificado pelo autor 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme apresentado ao longo desse trabalho, a área de intervenção é palco de 

uma das maiores romarias do país com grande fluxo de pessoas e veículos no centro da 

cidade, onde está localizado a maior parte dos hotéis e o Santuário do Bom Jesus. Além 

disso, o traçado da malha viária é desfavorável com vias estreitas, falhas nos 

equipamentos urbanos e inúmeros problemas relacionados à infraestrutura pública que 

interferem diretamente na mobilidade urbana. Porém, mesmo com a existência desses 

problemas, não foram encontrados estudos expressivos, sendo essa pesquisa o primeiro 

trabalho com dados específicos a respeito da mobilidade urbana de Bom Jesus da Lapa. 

Nesse contexto, a partir da utilização dos indicadores sustentáveis como 

ferramenta essencial, buscou-se soluções alternativas para o estudo da mobilidade urbana 

no centro e nas principais vias de ligação da cidade. Baseado nas referências 

bibliográficas foi possível listar e detalhar trinta indicadores voltados para demandas 

ambientais, sociais e econômicas, de forma representativa para as características do local 

de estudo. A partir daí foi possível fazer a análise do local de estudo, utilizando da coleta 

de dados em   campo e registros fotográficos.  

Foi verificado que, durante a semana da romaria do Bom Jesus, a área de estudo 

possui um fluxo de aproximadamente 60 mil veículos, nos 6 postos de coleta. Dentre 

esses veículos, destacam-se as vans e ônibus, responsáveis pelo deslocamento estimado 

de 80 mil pessoas que passaram pela cidade no horário da pesquisa. Através dos 

indicadores foi possível constatar que a área de estudo necessita de melhorias voltadas 

para o planejamento urbano e a mobilidade, que associadas ao Plano Municipal de 

Mobilidade Urbana, podem ser desenvolvidas através de ações voltadas principalmente 

para o transporte coletivo e não motorizado, deslocamentos a pé, zoneamento urbano, 

revitalização das vias públicas com a ampliação de calçadas, plantio de árvores, melhorias 

na pavimentação, sinalização, drenagem urbana, limpeza pública, construção de terminais 

urbanos, realocação de polos geradores de viagem, alteração no sentido em vias 

estratégicas, educação no trânsito e estruturação do turismo.   

Portanto, esse trabalho buscou suprir a carência de informações voltadas para a 

atual situação dos deslocamentos na cidade, principalmente durante os períodos de 

romaria com sugestões para o desenvolvimento da mobilidade urbana sustentável local 

que podem interferir satisfatoriamente na vida cotidiana e no bem-estar dos cidadãos 

locais e visitantes. 
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6.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Como sugestão para trabalhos futuros a serem desenvolvidos sobre a análise da 

mobilidade urbana de Bom Jesus da Lapa, propõe-se. 

 

 Acompanhar, ao longo dos anos, a evolução da mobilidade urbana través dos 30 

indicadores utilizados nesse trabalho;  

 Ampliar o sistema de contagem de veículos no decorrer do ano, comparando os 

resultados com o período de romaria;  

 Mensurar a poluição sonora e emissão de gases poluentes devido à grande 

quantidade de veículos motorizados no centro turístico da cidade;  

 Estudar os acidentes de transito ocorridos durante o período de romaria, de forma 

que sejam analisadas as suas causas e propor soluções específicas para evita-los;  

 Desenvolver um Plano Municipal de Mobilidade Urbana para o município de Bom 

Jesus da Lapa. 
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APÊNDICE A – FICHA DA CONTAGEM VOLUMÉTRICA PARA AS QUATRO 

CATEGORIAS DE VEÍCULOS 

 

Placa Horário Placa Horário Placa Horário Placa Horário

Coletor Resp.: Marcos Van-Basten S. Rocha

CONTAGEM DE VEÍCULOS EM BOM JESUS DA LAPA

Local: ___________________________             Data: ____/ ____/ ____

Carro/Caminhonete Van Ônibus Caminhão
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APÊNDICE B – FICHA DA CONTAGEM VOLUMÉTRICA PARA A CATEGORIA 

CARRO/CAMINHONETE 

 

Placa Horário Placa Horário Placa Horário Placa Horário

Coletor Resp.: Marcos Van-Basten S. Rocha

CONTAGEM DE VEÍCULOS EM BOM JESUS DA LAPA

Local: ___________________________             Data: ____/ ____/ ____

Carro/Caminhonete Carro/Caminhonete Carro/Caminhonete Carro/Caminhonete
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APÊNDICE C – LISTA DOS COLABORADORES DA CONTAGEM 

VOLUMÉTRICA DE VEÍCULOS  

 

Adilson Alves da Rocha Instituto Federal da Bahia 

Agnaldo de Souza Diretor Geângelo Rosa

Ana Luisa de Oliveira Bomfim Jackson Nascimento Vieira Filho

Ana Luiza dos Santos Pereira Jade Cardoso Mendes

Ana Paula de Souza Rocha João Pedro Fernandes Macêdo

Antônio Henrique Fernandes Alves José Amaro da Silva

Antônio Vitor de Souza Amaral José Eufrosino

Brenda Araújo Mariano Jucimara de Souza Silva

Breno dos Santos Palmeira Lucas Amaro de Souza Silva

Brunna Silva Almeida Justo Lucas Coutinho Monteiro

Camila de Oliveira Souza Luís Eduardo Fernandes Macêdo

Camile Vitória Pereira dos Santos Luiz Felipe Teixeira Sena

Carla Jamile alves Machado Maria do Socorro

Carla Manuela Silva Ferreira Marinalva Francisca de Souza

Cristina Fernandes Alves Macêdo Matheus Neves Cardoso

Daiane Campos Macêdo Natan de Jesus Oliveira

Daniele de Souza Almeida Pablo Henrique de Oliveira Pinto

Danielly Sento-Sé Oliveira Profª. Maria Aparecida Brito Oliveira

Empresa Aço Forte Sabrina Santos Guedes

Empresa Açougue MM Santuário do Bom Jesus da Lapa

Empresa Bar da Leia Padre Rosivaldo Mota

Empresa Bar do Henrrique Stela Santos Silva

Euler Noueira Magalhães Suzana Francisca Souza

Evanice Francisca de Souza Taiane Nogueira dos Santos

Flávia Maria dos Santos Silva Thailane dos Santos Souza

Gildásio Macêdo Nogueira Tony Sergio

Gisele Izio Dourado Victória Dias Neves

Gyovanna Cardoso da Silva Ferreira Vilma de Souza

Hilana Alves Machado Vinicius Costa Santos

Hugo Fernandes Pereira de Mendonça Vinicius Nunes Dias Silva

Igor Arantes Guimarães Eugênio  

 


