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RESUMO 

 

LÓRA, Renata Morandi. Mobilidade e acessibilidade no espaço urbano: o direito à 

cidade na Grande Vitória. 2018. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-graduação em 

Arquitetura e Urbanismo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2018. 

 

A mobilidade e a acessibilidade estão entre as questões urbanas que mais afetam a 

qualidade de vida da população. A complexidade desses problemas exige o 

desenvolvimento de ferramentas que possibilitem ampliar a compreensão desses 

fenômenos, bem como suas inter-relações. Nesse sentido, índices e indicadores 

apresentam-se como importantes ferramentas para a análise das condições atuais de 

mobilidade e acessibilidade, bem como permitem monitorar o impacto de políticas 

públicas e a evolução de determinados fenômenos e ações. Neste contexto, objetiva-

se analisar a mobilidade e a acessibilidade urbana nos municípios da Grande Vitória 

(ES), por meio da aplicação de indicadores e cálculo de índice de mobilidade e 

acessibilidade urbana. Assume-se como hipótese que a região central da Grande 

Vitória apresenta melhores condições de acessibilidade urbana quando comparada 

com as áreas periféricas e, em contrapartida, a população da região central apresenta 

os piores índices de mobilidade urbana. A metodologia adotada inclui revisão 

bibliográfica acerca da temática em estudo; identificação dos indicadores de 

mobilidade e acessibilidade urbana; coleta de dados juntos aos órgãos públicos; 

definição dos indicadores a serem adotados na pesquisa; definição dos pesos dos 

indicadores; cálculo e espacialização do Índice de Mobilidade e Acessibilidade Urbana 

(IMAU) nos municípios da Grande Vitória; e análise dos resultados obtidos. Como 

resultado foi obtido um IMAU para a Grande Vitória, bem como foram criados mapas 

georreferenciados que identificam na região as áreas com os melhores e piores 

índices de mobilidade e acessibilidade urbana. Esse índice, em conjunto com os 

indicadores, apresenta-se como uma ferramenta de suporte à proposição de políticas 

públicas, para o direcionamento de ações e, principalmente, na identificação das 

áreas carentes de investimentos. 

Palavras-chave: Mobilidade Urbana. Transportes. Planejamento Territorial Urbano. 

Vitória (ES).  



ABSTRACT 

 

LÓRA, Renata Morandi. Mobility and accessibility in urban space: the right to the 

city in Grande Vitória. 2018. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-graduação em 

Arquitetura e Urbanismo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2018. 

 

The mobility and accessibility are among the urban issues that most affect the quality 

of life of the population. The complexity of these issues require the development of 

tools that make it possible to expand the understanding of these phenomena, as well 

as their interrelationships. In this sense, indexes and indicators are important tools for 

the analysis of current conditions for mobility and accessibility, as well as allow you to 

monitor the impact of public policies and the evolution of certain phenomena and 

actions. In this context, the goal is to analyze mobility and accessibility in urban 

municipalities of Grande Vitória (ES), through the application of indicators and 

calculation of index of urban mobility and accessibility. It is assumed as a hypothesis 

that the central Great Victoria presents the best conditions of urban accessibility when 

compared with the peripheral areas and, on the other hand, the population of the 

central region has the worst indices of urban mobility. The adopted methodology 

includes bibliographical review about the subject; identification of indicators of urban 

mobility and accessibility; data collection with the public agencies; definition of 

indicators to be used in the research; definition of indicator weights; calculation and 

spatialization of the Urban Mobility and Accessibility Index (UMAI) in the municipalities 

of Grande Vitória; and analysis of the results obtained. As a result an UMAI was 

obtained for the Grande Vitória, as well as georeferenced maps were created that 

identify in the region the areas with the best and worst rates of mobility and urban 

accessibility. This index, together with the indicators, is presented as a tool to support 

the proposal of public policies, to guide actions and, mainly, to identify areas lacking 

investments. 

Keywords: Urban Mobility. Transport. Urban Land Planning. Vitória (ES). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A urbanização acelerada dos centros urbanos nos últimos anos, caracterizada pelo 

aumento da população e pelo aumento da frota de veículos individuais motorizados, 

vem desconfigurando um dos principais papéis das cidades, que é o de proporcionar 

qualidade de vida e qualidade de circulação para seus cidadãos. Segundo as 

projeções da Organização das Nações Unidas (ONU, 2018), para o ano 2050, cerca 

de 68% da população mundial será urbana. No Brasil, a taxa de urbanização já chega 

ao percentual de 84,3%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2010). 

Essa concentração populacional nos centros urbanos brasileiros, em conjunto com a 

concentração dos locais de trabalho e uma maior valorização dos terrenos nas áreas 

centrais, contribui para o modelo de urbanismo disperso, focado no zoneamento das 

atividades e espraiamento da mancha urbana, com ocupação das áreas periféricas 

pela população de mais baixa renda. Essa dispersão territorial se reflete no padrão de 

deslocamento da população brasileira, aumentando o número e a extensão das 

viagens. Como consequência, tem-se uma redução na frequência do transporte 

público coletivo, fazendo com que o veículo particular seja eventualmente visto como 

uma melhor opção. 

O aumento da frota de automóveis nas vias promove alterações estruturais no sistema 

viário, que vem sendo adequado ao uso eficiente do transporte individual motorizado 

em detrimento dos outros modos de transporte. Esse processo contribui para a 

dependência do transporte individual motorizado, a ineficiência do transporte público 

coletivo, a falta de infraestrutura adequada a pedestres e ciclistas e o desrespeito às 

pessoas com dificuldade de locomoção. 

Desse modo, as abordagens sobre a mobilidade da população e a acessibilidade do 

território ultrapassam os aspectos numéricos relativos à análise quantitativa dos 

deslocamentos de pessoas por dia nas cidades e englobam aspectos qualitativos 

referentes à melhoria da qualidade de vida, à inclusão social, à eficiência da economia 

nos centros urbanos, além dos impactos causados ao meio ambiente. 

No contexto das novas abordagens, o termo acessibilidade refere-se à oportunidade 

que um indivíduo possui para participar de uma atividade em um determinado local e 
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se relaciona com o sistema de transporte e com o uso do solo. O termo mobilidade 

refere-se à capacidade de um indivíduo de se deslocar espacialmente e depende do 

desempenho do sistema de transporte, revelado pela sua capacidade de interligar 

locais distintos, das características próprias do indivíduo, associadas ao seu grau de 

inserção perante o sistema de transporte, e das suas necessidades (JONES, 1981). 

Enquanto a acessibilidade diz respeito aos lugares, a mobilidade diz respeito às 

pessoas, ou seja, lugares são acessíveis, pessoas possuem mobilidade, ou ainda, 

desejo, capacidade e possibilidade de se movimentar pelo sistema de transporte 

(MACHADO, 2008). 

A partir desses conceitos, pesquisadores da área de planejamento urbano e 

transportes desenvolveram uma série de indicadores urbanos para avaliar a 

acessibilidade e a mobilidade. O cálculo e a espacialização desses indicadores 

constituem a problemática central desta pesquisa, que pretende analisar, 

comparativamente, os níveis de mobilidade e acessibilidade nos cinco municípios da 

Grande Vitória. 

O termo “direito à cidade”, do filósofo francês Henri Lefebvre, relaciona-se à 

construção de uma cidade voltada para as necessidades das pessoas. Nessa 

pesquisa, esse termo, apresentado no título, diz respeito ao “direito de ir e vir”, ou 

ainda ao “direito à mobilidade” e engloba uma análise da mobilidade na escala 

metropolitana da Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV). 

Oficialmente, a RMGV é constituída por sete municípios – Vitória, Vila Velha, Serra, 

Cariacica, Viana, Fundão e Guarapari –, possui uma extensão territorial de 2.331km² 

e uma população de 1.953.483 habitantes, que correspondem a 49,2% da população 

do estado do Espírito Santo, segundo estimativas do IBGE (2016). O núcleo da 

conurbação mais expressiva da região envolve apenas cinco municípios – Vitória, Vila 

Velha, Serra, Cariacica e Viana – que constituem a Grande Vitória, objeto de estudo 

da presente pesquisa e por onde ocorre a maioria dos deslocamentos diários de seus 

habitantes. 

O uso intenso dos veículos particulares na RMGV, aliado às deficiências estruturais 

do sistema viário e ao transporte público ineficiente, vem ocasionando problemas 

estruturais, como congestionamentos, aumento do tempo de viagem, conflitos entre 

diferentes modos de transporte, aumento do número e gravidade dos acidentes de 

trânsito, redução da segurança de pedestres e ciclistas, elevação dos níveis de 
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poluição sonora e do ar e, consequentemente, a degradação do meio ambiente e da 

qualidade de vida da população. A complexidade desses fenômenos exige o 

desenvolvimento de ferramentas adequadas, que permitam avaliar continuamente as 

condições de mobilidade e acessibilidade urbana. Nesse sentido, índices e 

indicadores podem desempenhar um papel fundamental. 

Os indicadores, como o próprio nome sugere, apenas indicam uma condição ou 

estado de determinado fenômeno ou, ainda, simplificam fenômenos complexos. Na 

maioria das situações, um indicador isolado não fornece um retrato completo da 

situação, portanto, é usual que se utilize um índice, ou um conjunto de indicadores, 

para caracterizar as diferentes dimensões e aspectos de um determinado problema 

(MACLAREN, 1996; LITMAN, 2014; SICHE et al, 2007). 

Essas ferramentas têm sido amplamente utilizadas nos processos de planejamento e 

gestão urbana, incluindo aspectos relacionados à mobilidade e à acessibilidade, como 

pode ser visto por meio de inúmeras experiências desenvolvidas. Alguns países 

europeus foram pioneiros no desenvolvimento e aplicação de indicadores para avaliar 

e monitorar as políticas públicas e estratégias implementadas (SILVA, COSTA, 

MACEDO, 2008). O Brasil tem apresentado, recentemente, algumas iniciativas de 

elaboração e aplicação de indicadores para monitorar tendências e dar suporte a 

políticas públicas (GUDMUNDSSON, 2001). 

Entretanto, ainda que indicadores e índices de mobilidade e acessibilidade urbana 

estejam amplamente difundidos, alguns aspectos relacionados a essa ferramenta 

permanecem inexplorados. Estes aspectos referem-se principalmente à construção 

de índices que englobem uma abordagem sistêmica de diferentes áreas de atuação. 

Dessa forma, esta pesquisa se justifica a partir de uma inquietação sobre a ausência 

de uma abordagem sistêmica que englobe três campos disciplinares distintos: (I) 

Arquitetura e Urbanismo, formação de graduação, mestrado e doutorado; (II) 

Engenharia de Transportes, em cujo departamento iniciou-se o curso de doutorado; e 

(III) Geoprocessamento, formação de pós-graduação lato sensu e área de 

concentração das disciplinas cursadas no doutorado em Engenharia de Transportes. 

É nesse contexto da abordagem sistêmica e integrada que se assume como hipótese 

que a região central da Grande Vitória, constituída pelo município de Vitória e parte 

de Vila Velha, apresenta melhores condições de acessibilidade urbana quando 
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comparada com as áreas periféricas e, em contrapartida, a população da região 

central apresenta os piores índices de mobilidade urbana. 

Visto isso, o objetivo geral desta pesquisa consiste em analisar, de forma comparativa, 

a mobilidade e a acessibilidade urbana nos municípios da Grande Vitória, por meio do 

cálculo e espacialização de indicadores e índice de mobilidade e acessibilidade 

urbana. Em consonância, busca-se alcançar os seguintes objetivos específicos: 

 Identificar os conceitos que estruturam o referencial de mobilidade e 

acessibilidade; 

 Realizar um levantamento de trabalhos que envolvem a aplicação dos indicadores 

de mobilidade e acessibilidade urbana; 

 Selecionar, entre os indicadores identificados, aqueles passíveis de serem 

aplicados na Grande Vitória, a partir do levantamento de dados dos municípios; 

 Definir os pesos dos indicadores a serem aplicados nos municípios por meio de 

entrevistas com especialistas em mobilidade e acessibilidade urbana, 

conhecedores da realidade da Grande Vitória; 

 Realizar um diagnóstico da mobilidade e da acessibilidade nas áreas urbanas da 

Grande Vitória, com espacialização dos indicadores e identificação das áreas com 

melhores e piores índices de mobilidade e acessibilidade. 

A metodologia adotada nesta pesquisa inclui sete etapas, a saber: 1. Revisão 

bibliográfica acerca da temática em estudo; 2. Identificação de indicadores de 

mobilidade e acessibilidade urbana; 3. Coleta de dados; 4. Definição dos indicadores 

a serem adotados na pesquisa; 5. Definição dos pesos dos indicadores; 6. Cálculo e 

espacialização do Índice de Mobilidade e Acessibilidade Urbana nos municípios da 

Grande Vitória; e 7. Análise dos resultados obtidos. A seguir, expõem-se em detalhes 

os procedimentos enumerados acima. 

A primeira etapa se dedicará à preparação do marco teórico-conceitual atualizado 

sobre a temática de estudo que servirá como referência para o restante da pesquisa. 

Será realizada uma revisão bibliográfica acerca dos temas mobilidade e acessibilidade 

urbana, indicadores de mobilidade e acessibilidade e políticas urbanas relacionadas, 

procurando selecionar os principais autores que contribuíram com o tema, bem como 

uma caracterização do território de estudo. 
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Em seguida serão levantados indicadores de mobilidade e acessibilidade, aplicados 

em estudos correlatos no Brasil e no exterior, do tipo quantitativos, ou seja, que 

possam ser mensurados. A partir desse levantamento, serão selecionados, para a 

análise da mobilidade e acessibilidade urbana dos municípios da Grande Vitória, 

aqueles indicadores que tenham dados disponíveis e que tenham relevância para a 

análise. Essa seleção será precedida pela etapa seguinte, coleta de dados dos 

municípios. 

A terceira etapa consiste na coleta de dados que servirão como base de cálculo para 

o Índice de Mobilidade e Acessibilidade Urbana – IMAU – da Grande Vitória. Serão 

incorporadas informações relativas ao sistema de transporte e vinculadas à área de 

estudo como, por exemplo: características da rede viária; área urbanizada; localização 

dos estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços; caracterização dos 

deslocamentos pendulares; frota de veículos; ocorrências de acidentes de trânsito; 

linhas de ônibus; e infraestrutura cicloviária. Serão utilizados, na pesquisa, dados de 

órgãos municipais, estaduais e nacionais, tais como: Prefeituras Municipais; Governo 

do Estado do Espírito Santo; Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN); Companhia de 

Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb); e Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 

A quarta etapa consiste na definição dos indicadores que serão adotados na pesquisa. 

A partir do levantamento inicial dos indicadores, realizado na segunda etapa, serão 

considerados apenas aqueles indicadores passíveis de serem mensurados com os 

dados levantados na terceira etapa. 

A quinta etapa consiste na definição dos pesos dos temas e dos indicadores que 

compõe o IMAU para a Grande Vitória. Esses pesos serão obtidos por meio de 

entrevistas com especialistas nas áreas de Planejamento Urbano, Mobilidade e 

Transportes, nos cinco municípios da GV. A seleção desses especialistas baseou-se 

em sua experiência prévia e no desenvolvimento de trabalhos nas áreas relacionadas. 

A sexta etapa consiste no cálculo e espacialização dos indicadores de acessibilidade 

e mobilidade urbana selecionados. O cálculo de cada um dos indicadores será 

necessário para o cálculo final do IMAU, apresentado na etapa seguinte. A 

espacialização irá localizar, no território da Grande Vitória, a distribuição de cada um 

dos indicadores, identificando áreas com os melhores e piores índices de mobilidade 

e acessibilidade. 
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A sétima e última etapa destina-se à análise conjunta dos resultados obtidos nas 

etapas anteriores, incluindo os resultados dos pesos dos temas e indicadores, os 

resultados dos indicadores por município, os resultados dos indicadores na Grande 

Vitória, os resultados gerais do IMAU e os resultados das espacializações. Esses 

resultados visam, fundamentalmente, a analisar comparativamente a mobilidade e 

acessibilidade urbana nos municípios da Grande Vitória e identificar, espacialmente, 

os locais com os melhores e piores índices de mobilidade e acessibilidade urbana. 

No que diz respeito à organização da tese, este estudo está estruturado em sete 

capítulos: após a (1) introdução, segue-se o segundo capítulo, dedicado às (2) 

premissas teóricas e conceituais da pesquisa, que aborda a temática da mobilidade e 

da acessibilidade em áreas urbana. Essa abordagem inclui conceituação; fatores 

influenciadores da mobilidade e da acessibilidade; discussão sobre o modelo atual de 

cultura do automóvel e os principais problemas decorrentes deste modelo; um breve 

histórico; e as políticas urbanas relacionadas à mobilidade e à acessibilidade. O 

terceiro capítulo é dedicado à (3) caracterização da dinâmica territorial da Região 

Metropolitana da Grande Vitória, com ênfase nos municípios de Vitória, Vila Velha, 

Serra, Cariacica e Viana. O quarto capítulo apresenta (4) a metodologia proposta para 

o desenvolvimento deste trabalho. O quinto capítulo analisa a mobilidade e a 

acessibilidade nos municípios da Grande Vitória, por meio do (5) cálculo e 

espacialização de indicadores de mobilidade e acessibilidade. O sexto capítulo 

apresenta (6) os resultados obtidos nas etapas anteriores. Em seguida são 

apresentadas as (7) considerações finais da pesquisa, que incorporam as conclusões 

da pesquisa, as sugestões para pesquisas futuras e as recomendações a serem 

incorporadas no planejamento dos espaços urbanos que visem a uma melhor 

mobilidade e acessibilidade. 
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2 MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA 

 

Este capítulo aborda a temática da mobilidade e da acessibilidade em áreas urbanas. 

Essa abordagem inclui conceituação dos termos acessibilidade e mobilidade; fatores 

influenciadores da mobilidade e da acessibilidade; discussão sobre o modelo atual de 

cultura do automóvel e os principais problemas decorrentes deste modelo; definições, 

características e aplicações dos índices e indicadores urbano; um breve histórico; e 

as políticas urbanas relacionadas à mobilidade e à acessibilidade. 

 

2.1 CONCEITUAÇÃO 

O conceito de acessibilidade tem sido amplamente empregado na literatura como uma 

das melhores medidas de qualidade dos sistemas de transporte urbanos (HANDY, 

1993), sendo de grande utilidade para as atividades de planejamento urbano e de 

transportes (RAIA JR.; SILVA; BRONDINO, 1997). 

De forma geral, a acessibilidade pode ser definida como a medida de esforço para se 

transpor uma separação espacial caracterizada pelas oportunidades disponíveis ao 

indivíduo ou grupo de indivíduos, para que possam exercer suas atividades, 

utilizando-se do sistema de transporte (ALLEN; LIU; SINGER, 1993; SILVA; RAIA JR.; 

VAN DER WAERDEN, 2000; RAIA JR.; SILVA; BOCANEGRA, 2001). 

A acessibilidade permite o acesso dos indivíduos aos locais de empregos, estudo, 

lazer, equipamentos públicos, etc., e varia em função do uso do solo e das 

características do sistema de transporte (RAIA JR.; SILVA; BRONDINO, 1997). 

Permite, ainda, avaliar a facilidade de acesso da população de uma determinada 

região, via sistema de transporte, a todas as outras áreas da cidade, levando em 

consideração as variações de atratividade e o custo para atingi-las (DAVIDSON, 

1995). 

Um local com maior acessibilidade tende a ser mais atrativo do que outro com menor 

acessibilidade e, portanto, mais valorizado. Não se pode dizer que a acessibilidade 

seja o único determinante do valor de uma região, mas certamente é um dos mais 

importantes. Dessa forma, quanto mais acessível for uma área para os vários tipos de 

atividades nela exercidas, maior será o crescimento potencial desta área. A 
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intensidade do desenvolvimento dos padrões de uso e ocupação do solo de uma 

localidade está diretamente relacionada com seu nível de acessibilidade (HANSEN, 

1959; MACHADO, 2008). 

De acordo com Vickerman (1974), a acessibilidade envolve uma combinação de dois 

fatores: o posicionamento dos locais de destino e as características da rede de 

transporte. Em termos econômicos, a acessibilidade será maior, quanto menor for o 

custo de transporte, que envolve o tempo de deslocamento e o esforço para se 

transpor uma separação espacial entre diferentes localidades. 

A acessibilidade, vista como a facilidade de se atingir os destinos desejados, é 

distribuída de forma altamente desigual entre as pessoas. Essa desigualdade aparece 

muito claramente quando se compara os usuários do transporte público com os 

usuários do transporte privado em relação aos componentes tempo de acesso, tempo 

de espera, tempo de percurso, conforto e tempo de transferência (VASCONCELLOS, 

2000). 

As medidas de acessibilidade servem como ferramentas de planejamento urbano, 

para evitar problemas futuros relativos às redes de transporte, uma vez que essas 

medidas avaliam como é feito o acesso da população aos seus destinos, tais como 

locais de trabalho, educação, saúde, lazer, etc., permitindo que o cidadão possa tomar 

parte no sistema de transporte e, por conseguinte, no sistema de atividades 

(MACHADO, 2008). 

Os termos acessibilidade e mobilidade são objetos frequentes de confusões. Em vista 

disso, Jones (1981) estabelece distinções entre os termos a fim de esclarecer essas 

diferenças. O termo acessibilidade refere-se à oportunidade que um indivíduo possui 

para participar de uma atividade em um determinado local e se relaciona com o 

sistema de transporte e com o uso do solo. O termo mobilidade refere-se à capacidade 

de um indivíduo de se deslocar espacialmente e depende do desempenho do sistema 

de transporte, revelado pela sua capacidade de interligar locais distintos, das 

características próprias do indivíduo, associadas ao seu grau de inserção perante o 

sistema de transporte, e das suas necessidades. 

Segundo Cardoso e Matos (2007), o processo de desenvolvimento socioeconômico 

das cidades é fortemente influenciado pelas condições de mobilidade e acessibilidade. 

Eventuais problemas referentes à mobilidade urbana possuem caráter individual, 
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dependendo da condição de cada indivíduo ao se utilizar dos meios de transporte. A 

acessibilidade, por sua vez, independe da iniciativa do indivíduo, referindo-se à 

disponibilidade de infraestrutura viária e serviços de transporte, em especial os 

coletivos.  

Segundo Machado (2008), enquanto a acessibilidade diz respeito aos lugares, a 

mobilidade diz respeito às pessoas, ou seja, lugares são acessíveis, pessoas 

possuem mobilidade (desejo, capacidade e possibilidade de se movimentar pelo 

sistema de transporte). 

De acordo com Teles (2005), a mobilidade urbana é influenciada por variáveis, 

relacionadas a fatores individuais, sociais, culturais, econômicos e urbanísticos, que 

precisam ser conhecidos a fim de facilitar as tomadas de decisões ao nível do 

planejamento do território e dos transportes (Quadro 1). Em contrapartida, as 

condições de mobilidade influenciam diretamente o desenvolvimento econômico das 

cidades, a interação social e o bem-estar de seus habitantes (AFFONSO; BADINI; 

GOUVÊA, 2003). 

Segundo Vasconcellos (2012), existem três tipos de fatores que interferem na decisão 

dos indivíduos quanto a sua forma de deslocamento: fatores pessoais, que se referem 

ao indivíduo, seu grau de maturidade e liberdade e suas condições físicas de gênero 

e renda; fatores familiares; e fatores externos, como quantidade e qualidade do 

transporte público, a localização e horários de funcionamento e a segurança do lugar. 

De acordo com Machado (2008), a mobilidade refere-se à capacidade de se 

movimentar entre os diferentes locais de atividades. Envolve pessoas ou cargas e 

necessita do material rodante, no caso de veículos terrestres, somado ao sistema de 

transporte ou simplesmente dos pés do usuário. Sua unidade de medida pode ser 

expressa em viagens por habitante. Segundo Vasconcellos (1996), a mobilidade é um 

atributo associado às pessoas e aos bens e corresponde às diferentes respostas 

dadas por indivíduos e agentes econômicos às suas necessidades de deslocamento, 

consideradas as dimensões do espaço urbano e a complexidade das atividades nele 

desenvolvidas. 
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Variáveis genéricas Variáveis particulares 

Individuais 

Sexo 
Faixa etária 
Posicionamento no ciclo de vida 
Variabilidade diária do comportamento do indivíduo face às decisões 

Sociais 

Nível de rendimento 
Atividade profissional 

Flexibilidade dos horários 
Promoção profissional 

Tipo de consumo 

Culturais 

Nível de instrução 
Os novos ritmos e estilos de vida (práticas extra-profissionais) 
As novas famílias 
As novas relações 

Econômicas 

Custos de transportes 
Custos das viagens 
Novas tecnologias 
Globalização 

Urbanísticas ou físicas 

Ordenamento do território e dos transportes e ocupação e uso do solo 
Gestão da mobilidade 
Transportes alternativos 
Tempo de viagem 
Conforto do transporte 
Interfaces 
Taxa de motorização 
Concentração da população 
Distribuição espacial das residências 
Distribuição espacial dos empregos 
Distribuição espacial das atividades 
Desenho urbano 
Gestão urbanística 

Quadro 1 - Variáveis que influenciam a mobilidade 

Fonte: TELES, 2005, p. 45. 

A mobilidade urbana é mais que tratar apenas de transporte e trânsito, é pensar nos 

deslocamentos a partir das necessidades das pessoas. A mobilidade deve ser vista 

como condição básica para o convívio humano e para a boa qualidade de vida urbana. 

Tratar da mobilidade urbana como uma política pública é associar, de forma eficiente 

e eficaz, ações integradas e integradoras que estabelecem normas para o uso do solo, 

para os transportes públicos motorizados e para os modos não motorizados de 

transporte (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2006a; 2006b). 

 

2.1.1 Índices e indicadores urbanos 

A mobilidade e a acessibilidade urbana são questões desafiadoras que requerem a 

avaliação contínua das condições de mobilidade e acessibilidade atuais, já que 

segundo vários pesquisadores “o que é medido é gerenciado” e “uma questão que 

não pode ser claramente medida será difícil de melhorar” (ZHENG et al., 2013; 
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AMEKUDZI et al., 2011; BÖHRINGER; JOCHEM, 2007). Para isso, os indicadores 

podem desempenhar um papel fundamental. 

Os indicadores, como o próprio nome sugere, apenas indicam uma condição ou 

estado de determinado fenômeno ou, ainda, simplificam fenômenos complexos. Na 

maioria das situações, um indicador isolado não fornece um retrato completo da 

situação, portanto, é usual que se utilize um índice, ou um conjunto de indicadores, 

para caracterizar as diferentes dimensões e aspectos de um determinado problema 

(MACLAREN, 1996; LITMAN, 2014; SICHE et al, 2007). 

De acordo com a definição da European Environment Agency (2005), indicadores são 

“medidas quantitativas que podem ilustrar e comunicar fenômenos complexos 

simplesmente, incluindo tendências e progresso ao longo do tempo” e devido às suas 

inúmeras vantagens consistem na ferramenta mais comum para acompanhar a 

evolução ao longo do tempo. 

Segundo Litman (2014), existem dois tipos de indicadores: quantitativos e qualitativos. 

Os indicadores quantitativos são mensuráveis, referem-se a informações fáceis de 

medir, são mais objetivos e, por isso, tendem a receber mais peso em um processo 

de planejamento urbano. Os indicadores qualitativos referem-se a outros tipos de 

informações, mais subjetivas e, por isso, são frequentemente descartados em um 

índice por serem considerados inatingíveis ou de difícil levantamento. 

Os indicadores são obtidos a partir de um conjunto de dados que, quando utilizados 

em algum método de avaliação, geram índices cujos valores auxiliam a análise de 

situações atuais e futuras e embasam as tomadas de decisões (GOMES, 

MARCELINO, ESPADA, 2000). Além de quantificáveis, os indicadores devem ser 

relevantes para o sistema ou fenômeno que se deseja medir, compreensíveis, 

confiáveis e baseados em dados acessíveis (SPRENG; WILS, 2000). 

O uso de indicadores para avaliação e monitoração tem sido frequente em políticas 

de mobilidade e acessibilidade urbanas, especialmente para comparar os resultados 

ao longo do tempo. Contudo, os processos de avaliação e monitoração são diferentes. 

Enquanto a avaliação se constitui em um evento único, a monitoração envolve um 

processo contínuo, que avalia como positivo ou negativo o processo de tomada de 

decisão (GUDMUNDSSON, 2004). Além disso, os indicadores podem ser utilizados 

para identificar tendências, prever problemas, avaliar opções, definir metas e 
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monitorar um problema (LITMAN, 2007). 

Os índices de mobilidade refletem a capacidade da pessoa usar vários modos de 

transporte, sem considerar as oportunidades a serem atingidas, enquanto que os 

índices de acessibilidade descrevem os locais que poderiam ser atingidos por um 

determinado modo de transporte, desconsiderando a capacidade real da pessoa usar 

esse modo (RAIA JR., 2000). 

Alguns países europeus foram pioneiros no desenvolvimento e na aplicação de 

indicadores para avaliar e monitorar as políticas públicas e estratégias implementadas 

(SILVA, COSTA, MACEDO, 2008). O Brasil tem apresentado, recentemente, algumas 

iniciativas de elaboração e aplicação de indicadores para monitorar tendências e dar 

suporte a políticas urbanas, prevalecendo os indicadores tradicionais relacionados a 

temas como número de viagens, divisão modal e desempenho dos sistemas de 

transporte (GUDMUNDSSON, 2001). 

 

2.2 HISTÓRICO 

A questão da mobilidade urbana no Brasil vem sendo tratada, de forma geral, como 

uma simples oferta de serviços de transporte. A compatibilização da provisão de 

transporte público com a demanda vem sendo considerado o problema central do 

planejamento de transportes, entretanto, tal abordagem vem se mostrando 

insuficiente para atender às exigências impostas por esse tipo de planejamento 

(ANDRADE; BALASSIANO; SANTOS, 2005). Visto isso, faz-se necessária uma 

análise sobre a evolução do planejamento de transportes no Brasil, desde o início do 

desenvolvimento das redes de transporte urbano no país até os anos mais recentes. 

As redes de transporte urbano no Brasil começaram, efetivamente, a ser 

desenvolvidas a partir da Primeira República, período compreendido entre 1889 e 

1930 e marcado por um grande crescimento populacional nas cidades, impulsionado 

pelo fim da escravidão e pela forte imigração. O governo, com o objetivo de atender 

às demandas por serviços essenciais, viu-se obrigado a investir em eletricidade, 

iluminação pública, abastecimento de água, coleta de esgoto, gás, telefone e, 

também, transporte público. O objetivo do investimento em transporte público foi o de 

substituir os bondes movidos à tração animal por bondes elétricos, mais eficientes e 
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confortáveis, o que exigiu grandes investimentos advindos de capital estrangeiro 

(GEIPOT, 2001). 

A década de 1920 representou o declínio dos serviços de bondes e a ascensão dos 

ônibus. Com a rápida expansão dos centros urbanos, muitas áreas ficaram 

desprovidas de atendimento pelos bondes, pois sua rede de trilhos não conseguia 

acompanhar o ritmo do crescimento urbano. Com isso, começou a sobressair a cultura 

dos automóveis e dos ônibus, iniciando uma corrida para a construção de novas vias 

de circulação como forma de atender a demanda crescente ocasionada pelo aumento 

dos modais rodoviários em circulação (NOBRE, 2010; GEIPOT, 2001). 

Entretanto, a questão não diz respeito apenas à circulação viária, mas sim, a um 

componente ideológico de que essas obras representam o interesse da maioria da 

população e, por isso, são extremamente necessárias, quando de fato atendem a uma 

minoria. Esse pensamento é fruto de um processo histórico conhecido como 

rodoviarismo, que surge em decorrência da crescente influência da economia norte-

americana na economia mundial e de sua hegemonia cultural, que levaram à 

valorização do automóvel como bem de consumo de primeira necessidade e à 

consolidação das políticas públicas para esse modal de transporte (NOBRE, 2010). 

A partir da década de 1940, a industrialização das cidades brasileiras atraiu grande 

parcela da população rural para os núcleos urbanos (GEIPOT, 2001). Esse intenso e 

acelerado processo de urbanização, associado ao aumento do uso do transporte 

motorizado individual e consequente redução das viagens do transporte público, 

contribuiu para alterar fortemente o padrão de mobilidade das pessoas (IPEA, 2010), 

acarretando uma série de externalidades negativas para as cidades, com destaque 

para os problemas ambientais, crescimento dos níveis de congestionamentos urbanos 

e aumento do número e gravidade de acidentes de trânsito (CARVALHO; PEREIRA, 

2011). 

O modelo de desenvolvimento urbano brasileiro não induz o crescimento com 

equidade e sustentabilidade. Enquanto os locais de trabalho se concentram nas 

regiões mais centrais das cidades, a maioria da população reside em áreas distantes. 

Somado a isso, ocorre uma maior valorização dos terrenos nas áreas centrais, com 

maior acessibilidade, o que obriga a população de mais baixa renda a ocupar regiões 

cada vez mais distantes, com menor oferta de infraestrutura (MINISTÉRIO DAS 

CIDADES, 2015; IPEA 2011). 
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Desde o final dos anos 1960 até meados da década de 1980, as cidades brasileiras 

atingiram o ápice de seu crescimento, extrapolando os limites iniciais dos municípios. 

Essa dispersão territorial das cidades se refletiu no padrão de deslocamento da 

população brasileira, que passa a ser altamente dependente dos sistemas de 

transporte. Os ônibus urbanos são responsáveis pelo maior número de viagens, mas 

sem infraestrutura adequada e sem prioridade nas vias, ficam sujeitos aos 

congestionamentos. Somado a isso, a falta de qualidade do transporte público faz 

crescer o número de usuários do transporte individual motorizado (GEIPOT, 2001; 

MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2015). 

O modelo de urbanismo disperso, focado no zoneamento das atividades e 

espraiamento da mancha urbana, está evidentemente relacionado ao uso intenso dos 

veículos particulares. Segundo Silva e Romero (2011), esse tipo de urbanismo, 

mostrado em primeiro plano na Figura 1, contribui para o aumento da poluição do ar, 

decorrente da queima de combustíveis fósseis; para a formação de enchentes, 

decorrentes da excessiva impermeabilização do solo; e impacta o clima urbano de 

forma considerável. 

 

Figura 1 - Diagramas representativos de um urbanismo disperso e a alternativa de urbanização 
compacta 

Fonte: SILVA; ROMERO, 2011. 

Como alternativa ao urbanismo disperso, advindo dos processos de urbanização 

contemporâneos, alguns autores propõem novos modelos que atendam aos princípios 

de sustentabilidade. De acordo com Nobre (2004), esses modelos urbanos, mostrado 

em segundo plano na Figura 1, são caracterizados por formas urbanas compactas e 
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densas associadas à diversidade de usos, de forma a minimizar as distâncias de 

deslocamento, maximizar o uso da infraestrutura viária implantada, reduzir a 

necessidade de expansão da mancha urbana para as áreas periféricas das cidades, 

viabilizar a implantação dos serviços de transportes públicos e incentivar os 

deslocamentos a pé ou de bicicleta. 

Segundo Rogers e Gumuchdjian (2001), a cidade compacta favorece a redução dos 

deslocamentos urbanos e incentiva os deslocamentos não motorizados. Para 

Acselrad (1999), é fundamental a inclusão das áreas periféricas na cidade formal, de 

maneira o promover espaços mais igualitários e menos segregados. O autor propõe, 

além da compactação urbana, a descentralização das atividades, de maneira a 

promover a integração entre centro e periferia. Rueda (1999) destaca a superioridade 

do modelo compacto sobre o difuso na promoção da sustentabilidade urbana, com 

otimização da infraestrutura de transportes. 

Nesse contexto das cidades contemporâneas dispersas, se consolidou a cultura do 

automóvel e os maiores centros urbanos brasileiros foram adaptados de maneira a 

priorizar o transporte individual, com investimentos em obras de ampliação da 

infraestrutura viária, construção de pontes, túneis e viadutos, e com utilização de 

técnicas que garantam maior fluidez ao trânsito (GEIPOT, 2001; MINISTÉRIO DAS 

CIDADES, 2015). 

De acordo com Nobre (2010), esse tipo de obra demonstra a falta de conhecimento, 

por parte dos governantes, da tese da convergência tripla. Essa tese demonstra que 

qualquer investimento em infraestrutura que vise a facilitar o deslocamento dos 

veículos motorizados individuais em vias extremamente congestionadas irá reduzir o 

tempo de viagem, em um primeiro momento. Em seguida, irá atrair outros usuários, 

que normalmente não optariam por essa rota ou esse modal de deslocamento; e, no 

terceiro momento, as vias voltariam às condições de congestionamento, inutilizando 

os investimentos. 

Um exemplo prático da tese da convergência tripla foi observado em Nova York, nos 

Estados Unidos, onde, na década de 1930, foi projetada uma enorme e avançada 

malha de rodovias com capacidade ampliada para mais de 20 anos, que teve sua 

capacidade máxima atingida em apenas 18 meses. Depois disso, essa rede foi 

novamente ampliada e sua capacidade foi novamente atingida, comprovando que não 
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importa quantas rodovias sejam construídas, elas sempre atingirão sua capacidade 

máxima em um curto espaço de tempo (ANTP, 2012). 

Paralelamente à priorização do veículo motorizado individual, observa-se uma queda 

da eficiência do transporte coletivo urbano brasileiro. Segundo dados do Ipea (2013), 

as tarifas do transporte coletivo por ônibus, por exemplo, tiveram um crescimento 

acima da inflação nos últimos quinze anos, enquanto os principais itens associados 

ao transporte privado tiveram crescimento real negativo, ou seja, ocorreu um processo 

de barateamento do uso e aquisição do transporte privado e encarecimento do 

transporte público. 

Segundo Carvalho e Pereira (2012), o percentual da renda média familiar gasto com 

o transporte público aumenta conforme diminui o seu poder aquisitivo. Ou seja, além 

das famílias mais pobres serem mais dependentes dos transportes coletivos, elas 

ainda pagam relativamente mais caro para usufruir desse modo de transporte. Assim, 

se o serviço não for adequado às necessidades da população de mais baixa renda, 

ele se torna um obstáculo a melhores condições de acessibilidade, caracterizando-se 

como uma barreira social. 

Essa barreira vem se confirmando com a queda da demanda pelo transporte público 

em todo o Brasil. Segundo dados do Ministério das Cidades (2004a), o transporte 

público nas oito maiores capitais brasileiras perdeu cerca de 25% da demanda entre 

1994 e 2001, e a produtividade, medida pelo número total de passageiros 

transportados por quilômetro percorrido, foi reduzida de 2,2 para 1,5. 

Segundo ainda o Ministério das Cidades (2004a), o aumento da tarifa de transporte 

coletivo em níveis superiores aos índices inflacionários produz a imobilidade da 

população de mais baixa renda, impedida de circular livremente na metrópole à 

procura de ocupação e de renda, ainda que de baixa remuneração. Entre 1994 e 2003, 

26% da população das maiores regiões metropolitanas brasileiras, com renda familiar 

abaixo de R$ 500, trocaram o transporte coletivo pelos deslocamentos a pé. Outros 

13%, pela bicicleta. 

O lado mais perverso da crise da mobilidade é a aceitação do transporte individual 

como solução, o que implica em investimentos constantes em expansão da malha 

rodoviária para suportar o crescimento da taxa de motorização, que aumentou, nas 

regiões metropolitanas, quase 60% entre 2002 e 2012, passando de 20,7 automóveis 



40 

para cada 100 habitantes, em 2002, para 32,9 automóveis para cada 100 habitantes, 

em 2012 (PINHEIRO; FONTES; AZEVEDO, 2015). 

A falta de planejamento compromete a mobilidade urbana, gerando um círculo vicioso, 

conforme Figura 2. Com o crescimento urbano desordenado, a população tende a 

residir em locais mais afastados dos centros de atividades, aumentando, assim, o 

número e a extensão das viagens. Como consequência, tem-se uma redução na 

frequência do transporte público coletivo, fazendo com que o veículo particular seja 

eventualmente visto como uma melhor opção. Com isso, ocorre um aumento do 

número de automóveis nas vias, que contribui para uma redução no nível de serviço 

dos ônibus, que se tornam cada vez menos atrativos (CNT; NTU, 2017). 

 

Figura 2 - Círculo vicioso da falta de planejamento urbano 
Fonte: CNT; NTU, 2017, p. 16. 

Enquanto os veículos particulares representam 19% dos deslocamentos nas cidades 

brasileiras, consomem cerca de 70% de suas vias, desproporção que gera impactos 

diretos na velocidade de deslocamento dos modos coletivos de transporte e, portanto, 

em seus custos de operação. No confronto do número de passageiros por quilômetro 

transportado por ônibus e por automóvel, esse último gasta 12,7 vezes mais energia, 

produz 17 vezes mais poluentes e consome 6,4 vezes mais espaço em vias 

(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2004a). 

O modelo rodoviarista adotado no Brasil, começou a ser questionado pelos países 

desenvolvidos ainda na década de 1960. No Brasil, o modelo só começou a ser 

questionado pelo governo federal com a crise do petróleo, em 1973, quando, pela 

6. Necessidade 
de construir 

mais vias 

5. Aumento do tráfego, 
da poluição e dos 

congestionamentos 

4. Maior dependência 
do veículo particular 

1. Crescimento 
urbano 
desordenado 

2. Maior número 
de viagens e 
maior distância 

3. Menor frequência 
do transporte 
público coletivo 



41 

primeira vez, o transporte coletivo se apresentou como uma preocupação, viabilizando 

uma série de iniciativas para facilitar os deslocamentos urbanos (NOBRE, 2010; 

GEIPOT, 2001). 

Os planos de transporte foram os principais instrumentos empregados na gestão do 

transporte urbano. Nessa época, o modelo de planejamento vigente foi marcado pela 

provisão de infraestrutura para o transporte rodoviário, pela priorização do transporte 

individual em detrimento do coletivo, pelo descaso com o transporte não motorizado 

e pela desarticulação entre o planejamento urbano e de transportes (GEIPOT, 2001). 

O modelo de transporte individualista tem agravado as condições de circulação nas 

cidades, provocado grandes deseconomias e comprometido a qualidade de vida de 

seus cidadãos (VASCONCELLOS, 2002; BOARETO, 2003). Esse modelo é 

responsável por diversas externalidades negativas, tais como: os congestionamentos, 

o aumento do tempo de viagem, o aumento da poluição sonora e atmosférica, a 

fragmentação de comunidades e o aumento do número e gravidade dos acidentes de 

trânsito (COSTA, 2008; PIRES; VASCONCELLOS; SILVA, 1997; MINISTÉRIO DAS 

CIDADES, 2015). 

Com o agravamento dos problemas relacionados à mobilidade e à acessibilidade 

urbana, começa a ser observado, no Brasil, a revisão dos conceitos vigentes. Para 

minimizar esses fatores externos prejudiciais, é necessário alterar a forma de 

ordenação do sistema viário, deixando esse espaço de ter como prioridade o uso de 

veículo motorizado individual. Dentre as estratégias que podem ser adotadas, 

destacam-se as medidas de priorização do transporte público coletivo e dos modos 

não motorizados; e as medidas de restrição ao uso do transporte individual motorizado 

(CARVALHO, 2016; CAMPOS, 2006). 

Para o planejamento de sistemas dentro dos conceitos de desenvolvimento 

sustentável, são necessárias mudanças estruturais, de longo prazo, com 

planejamento, envolvendo todos os segmentos da sociedade e todas as esferas de 

governo. É preciso investir em políticas públicas que oriente e coordene esforços, 

planos e ações que garantam à população brasileira o direito à cidade, com equidade 

social, maior eficiência administrativa e ampliação da cidadania (ALVES, RAIA JR., 

2009; MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2015). 
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2.3 POLÍTICAS PÚBLICAS 

A discussão da política urbana no Brasil tem suas bases na Constituição Federal de 

1988, que incorporou pela primeira vez na legislação brasileira um capítulo sobre 

política urbana (Capítulo II, Artigos 182 e 183). Segundo a Constituição, em seu artigo 

182, a política de desenvolvimento urbano deve ser executada pelo poder público 

municipal e tem como objetivo “ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais 

da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes” (BRASIL, 1988). Estabelece, 

ainda, que o plano diretor, instrumento básico da política de desenvolvimento e de 

expansão urbana, passa a ser obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes. 

No artigo 21, inciso XX, a Carta Magna prevê que a União deve “instituir diretrizes 

para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes 

urbanos”. No artigo 30, inciso V, a Constituição atribui a competência de legislar sobre 

assuntos de interesse local aos municípios, além de “organizar e prestar, diretamente 

ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, 

incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial” (BRASIL, 1988). 

Embora a Constituição Federal de 1988 tenha embasado o debate em torno da política 

urbana brasileira, foi por meio do Estatuto da Cidade, denominação oficial da Lei 

Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que regulamenta o capítulo “Política 

Urbana” da Carta Magna, e da criação do Ministério das Cidades, em 2003, que as 

questões de integração entre o planejamento urbano e de transportes começaram a 

ser amplamente discutidas no país (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2015). 

O Estatuto da Cidade, juntamente com a Medida Provisória nº 2.220, de 04 de 

setembro de 2001 (BRASIL, 2001b), que dispõe sobre a concessão de uso especial 

de que trata o artigo 183 da Constituição Federal, dá as diretrizes para a política 

urbana do país, nos níveis federal, estadual e municipal. Esse Estatuto “estabelece 

normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana 

em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do 

equilíbrio ambiental” (BRASIL, 2001a, art. 1), e reafirma o plano diretor como 

instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. 

A aprovação do Estatuto da Cidade consiste em um importante marco na gestão das 

políticas públicas nas cidades brasileiras. O atual modelo de mobilidade urbana 

adotado nas cidades brasileiras caminha para a insustentabilidade devido, 
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principalmente, ao uso intensivo dos automóveis, com suas consequentes 

externalidades negativas como os congestionamentos e a poluição do ar; a baixa 

priorização do transporte coletivo; a carência de investimentos públicos no setor; e a 

necessidade de políticas públicas articuladas (IPEA, 2012). 

O Estatuto da Cidade não dispõe sobre a mobilidade urbana, mas estabelece, no § 2º 

do art. 41, a obrigatoriedade da existência de um Plano de Transporte Integrado para 

as cidades com mais de 500 mil habitantes, o qual deve ser compatível com o plano 

diretor ou fazer parte dele (BRASIL, 2001a). Essa disposição foi complementada pela 

Resolução nº 34, de 01 de julho de 2005, do Ministério das Cidades, que alterou, em 

seu artigo 8, a denominação Plano de Transporte Urbano Integrado pela expressão 

Plano Diretor de Transporte e da Mobilidade (PlanMob). Nos incisos I a IV, do mesmo 

artigo, são apresentados os princípios e diretrizes gerais a serem contemplados na 

elaboração dos Planos de Mobilidade (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2005): 

Art. 8º Nos casos previstos pelo art. 41, § 2º do Estatuto da Cidade, o plano 
de transporte urbano integrado, ora denominado de Plano Diretor de 
Transporte e da Mobilidade, deverá contemplar os seguintes princípios e 
diretrizes gerais: 
I - Garantir a diversidade das modalidades de transporte, respeitando as 
características das cidades, priorizando o transporte coletivo, que é 
estruturante, sobre o individual, os modos não motorizados e valorizando o 
pedestre; 
II - Garantir que a gestão da Mobilidade Urbana ocorra de modo integrado 
com o Plano Diretor Municipal; 
III - Respeitar as especificidades locais e regionais; 
IV - Garantir o controle da expansão urbana, a universalização do acesso à 
cidade, a melhoria da qualidade ambiental, e o controle dos impactos no 
sistema de mobilidade gerados pela ordenação do uso do solo. 

O Plano Diretor de Transporte e da Mobilidade busca consolidar um novo conceito de 

planejamento da mobilidade, com escopo ampliado, a ser incorporado pelos 

municípios. O PlanMob estabelece diretrizes, ações e projetos voltados à 

organização, ao funcionamento e à gestão dos espaços de circulação e dos serviços 

de transporte público. Esse instrumento deve estar vinculado, de forma complementar, 

ao Plano Diretor Municipal e deve, ainda, estar de acordo com a Lei nº 12.587, de 03 

de janeiro de 2012, que “institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade 

Urbana e dá outras providências” (BRASIL, 2012). 

A Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU), instituída pela Lei nº 12.587/2012, 

formulada e implementada pelo Ministério das Cidades, por meio da Secretaria 

Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana (Semob), fundamenta-se em três 

campos de ação embasados em nove princípios e oito diretrizes, que orientam a 
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implementação da política nas cidades. Os campos de ação da PNMU englobam o 

desenvolvimento urbano, a sustentabilidade ambiental e a inclusão social. 

Os principais objetivos para o desenvolvimento urbano são: a integração entre 

transporte e desenvolvimento urbano, a redução das deseconomias da circulação e a 

oferta de transporte público eficiente e de qualidade. No campo da sustentabilidade 

ambiental, o uso equilibrado do espaço urbano, a melhoria da qualidade de vida, a 

melhoria da qualidade do ar e a sustentabilidade energética. No campo da inclusão 

social, o acesso democrático à cidade, a universalização do acesso ao transporte 

público, a acessibilidade universal e a valorização dos deslocamentos dos pedestres 

e ciclistas (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2004b). 

De maneira geral, a PNMU tem por objetivo “promover a mobilidade urbana 

sustentável, de forma universal, à população urbana brasileira, promovendo ações 

articuladas entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, com a 

participação da sociedade” (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2004b, p. 51). Os princípios 

que fundamentam a PNMU estão descritos no artigo 5 (incisos I a IX) da Lei nº 

12.587/2012 (BRASIL, 2012): 

Art. 5º A Política Nacional de Mobilidade Urbana está fundamentada nos 
seguintes princípios: 
I - acessibilidade universal; 
II - desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões 
socioeconômicas e ambientais; 
III - equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo; 
IV - eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte 
urbano; 
V – gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da 
Política Nacional de Mobilidade Urbana 
VI - segurança nos deslocamentos das pessoas; 
VII - justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos 
diferentes modos e serviços; 
VIII - equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros; e 
IX – eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana. 

Nesse sentido, as diretrizes da PNMU visam a “contribuir para o crescimento urbano 

sustentável e a apropriação justa e democrática dos espaços públicos, promovendo e 

apoiando a circulação segura, rápida e confortável, priorizando os transportes 

coletivos e os meios não-motorizados” (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2004b, p. 51). 

A priorização dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados, e dos 

coletivos sobre os individuais, busca reverter a tendência das últimas décadas de 

aumento expressivo dos deslocamentos com transporte individual motorizado, 

apontado por especialistas como principal causador dos problemas de mobilidade dos 
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centros urbanos brasileiros (MARICATO, 2012). As diretrizes da PNMU estão 

descritas no artigo 6, incisos I a VII, da Lei nº 12.587/2012 (BRASIL, 2012) e no inciso 

VIII, incluído pela Lei nº 13.683/2018 (BRASIL, 2018): 

Art. 6º A Política Nacional de Mobilidade Urbana é orientada 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 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; 
VII - integração entre as cidades gêmeas localizadas na faixa fronteira com 
outros países sobre a linha divisória internacional; 
VIII - garantia de sustentabilidade econômica das redes de transporte público 
coletivo de passageiros, de modo a preservar a continuidade, a 
universalidade e a modicidade tarifária do serviço. 

O artigo 24 da Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei 12.587/2012), determina 

que os municípios com uma população superior a 20 mil habitantes e os demais 

obrigados por lei à elaboração de Plano Diretor elaborem seus Planos de Mobilidade 

Urbana, integrado e compatível com os respectivos planos diretores. 

O Estatuto da Cidade, em seu artigo 41, elenca os municípios obrigados à elaboração 

do Plano Diretor, tais como: cidades com mais de 20 mil habitantes, integrantes de 

regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, integrantes de áreas de interesse 

turístico, inseridos na área de influência de empreendimentos ou atividade com 

significativo impacto ambiental, dentre outras. 

É importante ressaltar, que a PNMU estabelece que os municípios obrigados a 

elaborarem seus Planos de Mobilidade Urbana, o façam até três anos da data de 

promulgação da Lei, ou seja 2015. Entretanto a Lei nº 13.683/2018 modifica a PNMU 

e estabelece que os municípios que ainda não elaboraram o Plano de Mobilidade 

Urbana terão como prazo o ano de 2025 para a elaboração. Terminado esse prazo, 

ficarão impedidos de receber recursos orçamentários federais destinados à 

mobilidade urbana até que atendam à exigência dessa Lei (BRASIL, 2018). 

Outra questão fundamental é a importância de que cada município tenha o seu Plano 

de Mobilidade Urbana, independentemente de fazer parte de uma Região 
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Metropolitana, cujo Plano tenha sido elaborado. A justificativa é que o Plano de 

Mobilidade Urbana de uma região dificilmente irá tratar das especificidades de cada 

um dos municípios que a integram. 

O Plano de Mobilidade Urbana é o instrumento de efetivação da PNMU e deverá 

contemplar, segundo o art. 24 (incisos I a XI) da Lei 12.587/2012 (BRASIL, 2012): 

Art. 24º O Plano de Mobilidade Urbana é o instrumento de efetivação da 
Política Nacional de Mobilidade Urbana e deverá contemplar os princípios, os 
objetivos e as diretrizes desta Lei, bem como: 
I - os serviços de transporte público coletivo; 
II - a circulação viária; 
III - as infraestruturas do sistema de mobilidade urbana, incluindo as ciclovias 
e ciclofaixas; 
IV - a acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade; 
V - a integração dos modos de transporte público e destes com os privados e 
os não motorizados; 
VI - a operação e o disciplinamento do transporte de carga na infraestrutura 
viária; 
VII - os polos geradores de viagens; 
VIII - as áreas de estacionamentos públicos e privados, gratuitos ou onerosos; 
IX - as áreas e horários de acesso e circulação restrita ou controlada; 
X - os mecanismos e instrumentos de financiamento do transporte público 
coletivo e da infraestrutura de mobilidade urbana; e 
XI - a sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica do Plano de 
Mobilidade Urbana em prazo não superior a 10 (dez) anos. 

De acordo com a Lei nº 13.406, de 26 de dezembro de 2016, o Plano de Mobilidade 

Urbana deverá ser compatibilizado com o plano diretor municipal, existente ou em 

elaboração, no prazo máximo de seis anos da entrada em vigor dessa Lei (BRASIL, 

2016). 

Outro importante instrumento de orientação da política urbana nas metrópoles é o 

Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI), cuja elaboração é exigida pela 

Lei Federal nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015, que institui o Estatuto da Metrópole 

e estabelece diretrizes gerais para o planejamento, a gestão e a execução das funções 

públicas de interesse comum em regiões metropolitanas e em aglomerações urbanas 

instituídas pelos Estados (BRASIL, 2015). 

O estado do Espírito Santo foi o primeiro estado do país a implementar o PDUI. A Lei 

Complementar nº 872, de 07 de dezembro de 2017, que institui o Plano de 

Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana da Grande Vitória, é 

composta por diretrizes estratégicas e políticas públicas agrupadas em quatro eixos 

integradores: ordenamento territorial; mobilidade urbana; desenvolvimento 

econômico; e meio ambiente e áreas de risco. Segundo o artigo 4 da LC nº 872/2017, 



47 

o eixo mobilidade urbana “visa ao planejamento e à execução de maneira articulada 

e integrada de intervenções que facilitem o fluxo de pessoas e de produtos e 

mercadorias, de tal forma a garantir a qualidade de vida e a competitividade 

econômica da metrópole” (ESPÍRITO SANTO, 2017). 
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3 O TERRITÓRIO METROPOLITANO 

 

Este capítulo apresenta uma caracterização da dinâmica territorial da Região 

Metropolitana da Grande Vitória. A análise inclui alguns temas relevantes para o 

conhecimento do território em estudo, como aspectos territoriais, processo de 

urbanização, aspectos demográficos, aspectos socioeconômicos, infraestrutura de 

transportes e centralidades metropolitanas. 

 

3.1 ASPECTOS TERRITORIAIS 

A Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV) foi oficialmente criada pela Lei 

Complementar nº 58 de 1995, integrando os municípios de Vitória, Cariacica, Serra, 

Viana e Vila Velha1. Posteriormente, foram incorporados os municípios de Guarapari, 

pela Lei Complementar nº 159 de 1999, e Fundão, pela Lei Complementar nº 204 de 

2001 (ESPÍRITO SANTO, 2005; 1999; 2001a). A RMGV está localizada 

estrategicamente na região sudeste, próxima dos grandes centros urbanos do país e 

ocupa a região centro-leste do estado do Espírito Santo, tal como mostra a Figura 3. 

Em 2012, um estudo sobre os níveis de integração dos municípios brasileiros em 

Regiões Metropolitanas, Regiões Integradas de Desenvolvimento e Aglomerações 

Urbanas, desenvolvido pelo Observatório das Metrópoles, classificou os municípios 

que compõem essas regiões e aglomerados de acordo com sua integração à dinâmica 

da metropolização, a partir de dados sobre o grau de concentração, distribuição e 

crescimento populacional; produção e distribuição da riqueza; ocupação do território; 

mobilidade populacional e grau de urbanização (RIBEIRO et al, 2012; MIRANDA et al, 

2014). 

Esse estudo identificou, na RMGV, cinco diferentes níveis de integração à dinâmica 

da metropolização brasileira, observados na Figura 4, que aponta a capital Vitória 

como polo da região; um nível muito alto de integração dos municípios de Vila Velha, 

Cariacica e Serra; a integração alta do município de Viana; a integração média de 

Guarapari e a integração baixa do município de Fundão. 

                                            
1 O conjunto dos cinco municípios que, originalmente, constituíam a Região Metropolitana da Grande 
Vitória, são chamados atualmente de Grande Vitória. 
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Figura 3 - Região Metropolitana da Grande Vitória 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 4 - Níveis de integração da RMGV 

Fonte: Elaboração própria. 
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Atualmente, a RMGV possui uma extensão territorial de 2.331km² e uma população 

de 1.953.483 habitantes, que correspondem a 49,2% da população estadual, segundo 

estimativas do IBGE (2016). A região apresenta uma grande área urbanizada 

conurbada no entorno da capital, configurando uma mancha urbana contínua que 

envolve partes dos municípios de Vila Velha, Cariacica, Serra e Viana conforme a 

Figura 5, que mostra o uso do solo na RMGV. Essa mancha urbana representa 14,1% 

do território da RMGV. Outros usos expressivos do solo da região são culturas 

agrícolas e pastagens, que ocupam 41,4% do território e florestas naturais e 

plantadas, com 36,5%. Destacam-se, ainda, grandes áreas alagáveis (2,5%), cursos 

d’água (1,8%), restinga (1,2%) e solo exposto e afloramento rochoso (1,1%). A 

vegetação de mangue, que corresponde a 1,4% do território da região situa-se 

especialmente na capital e no seu entorno. 

O confrontamento do desenho atual da mancha urbana da RMGV com o mapa de 

declividade (Figura 6) evidencia o papel estruturador do terreno natural, que vem 

atuando como condicionante primário ao seu desenvolvimento. Nota-se que as áreas 

de menor declividade se concentram ao longo do litoral, sobretudo no entorno da ilha 

de Vitória, sul do município de Serra e norte de Vila Velha. Duas concentrações de 

relevo fortemente montanhoso merecem destaque: a primeira situa-se na porção 

sudoeste de Vitória, correspondendo à Área de Proteção Ambiental (APA) Maciço 

Central, enquanto a segunda situa-se na porção centro-sul do município de Serra, 

constituindo a APA Mestre Álvaro. Já nos municípios de Fundão, Cariacica, Guarapari 

e Viana, na porção oeste, encontra-se um relevo também fortemente montanhoso, 

onde ocorrem as zonas rurais, fora, portanto, do perímetro urbano. 

Os municípios de Serra e Vila Velha possuem grandes porções de áreas de mais 

baixa declividade o que, somado ao fato de estarem próximas ao litoral, explica o fato 

de terem se tornado as principais áreas de “transbordamento” da ocupação urbana de 

mais alto padrão de Vitória. Em contrapartida, grandes porções dos territórios de 

Cariacica e Viana encontram-se em áreas de relevo ondulado a montanhoso, e 

correspondem majoritariamente às ocupações de mais baixa renda na RMGV. 
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Figura 5 - Uso do solo na RMGV 
Fonte: Elaboração própria. 

 



53 

 

Figura 6 - Declividade na RMGV 
Fonte: Elaboração própria. 
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3.2 PROCESSO DE URBANIZAÇÃO 

A atual configuração espacial da Área Metropolitana da Grande Vitória foi, em grande 

medida, conformada a partir dos anos 1960, quando o modelo tradicional 

agroexportador foi substituído pelo padrão industrial‐exportador, tipicamente urbano, 

em decorrência da política de erradicação dos cafezais, justificada por uma crise de 

superprodução (ROCHA; MORANDI, 2012). Essa ruptura no padrão econômico da 

região entre as décadas de 1960 e 1980 determinou a reestruturação físico‐territorial 

e urbana na microrregião formada por Vitória e os municípios circunvizinhos. 

Os novos investimentos industriais, predominantemente urbanos, concomitantes às 

transformações na estrutura produtiva do campo, deram início a um movimento 

migratório direcionado principalmente à capital que viu consolidado o seu papel não 

só de sede administrativa do governo, mas, também, como núcleo de uma 

aglomeração urbana, a Aglomeração da Grande Vitória. 

Na década de 1970, no âmbito do II Plano Nacional de Desenvolvimento, o Poder 

Público teve papel decisivo no processo de metropolização, com a implantação de 

políticas e a instalação de infraestruturas econômicas e urbanas necessárias ao 

ambiente de desenvolvimento do período. 

A alocação das plantas industriais favoreceu a incorporação de novas áreas ao tecido 

urbano localizadas nos interstícios e às margens deste, para atender ao aumento 

quantitativo de habitações frente ao crescimento populacional, bem como para 

satisfazer às exigências dos novos patamares do comércio, da prestação de serviços 

e dos novos padrões de circulação urbana. Esse processo foi fundamental para o 

fenômeno de conurbação dos municípios. 

Por meio do planejamento e desenvolvimento do transporte rodoviário, foram 

reforçados e criados vetores para atender à expansão da malha urbana e às novas 

áreas habitacionais e funcionais, relativas às atividades portuárias, industriais, de 

armazenagem, de logística e de transporte. 

No desenho atual da RMGV, o centro da cidade de Vitória foi, historicamente, 

dinamizador do desenvolvimento, tendo criado as condições para a formação dos 

bairros periféricos à baía de Vitória, em outros municípios, que ocorreu principalmente 

no território de Vila Velha. 
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Numa segunda etapa, Cariacica e Viana passaram a ser locais de abrigo de parte da 

mão-de-obra que implantou o complexo industrial portuário na Ponta de Tubarão, que 

desviou o crescimento industrial para a porção norte da área metropolitana conurbada. 

Com as novas ligações com a capital, os vetores de ocupação retornaram para Vila 

Velha, principalmente com a “Terceira Ponte”, que atraiu pessoas de maior renda 

ligadas ao complexo portuário-industrial e empresas da área de petróleo. Nas duas 

últimas décadas, por sua vez, Serra vem despontando como líder na atratividade de 

atividades econômicas e de pessoas, captando grandes investimentos em 

equipamentos urbanos e industriais. 

A análise evolutiva da mancha urbana da RMGV, entre 1970 e 20132, evidencia o 

papel estruturador da infraestrutura logística na conformação do território 

metropolitano (Figura 7). Grandes eixos rodoviários (BR-101 e BR-262) constituem 

eixos de vetores de expansão, assim como a infraestrutura ferroviária, que conecta 

grandes equipamentos da base industrial e de logística portuária. 

Entre as décadas de 1970 e 1990, o desenho da malha urbana da RMGV foi 

totalmente modificado – impulsionado pela implantação de grandes equipamentos 

econômicos e de projetos habitacionais populares. 

Para melhor compreensão da conurbação da Grande Vitória como se apresenta 

atualmente, o Gráfico 1 mostra a evolução da mancha urbana nos anos de 1970, 1978, 

1998, 2007 e 2013 para os municípios conurbados da RMGV, ou seja, Cariacica, 

Serra, Viana, Vila Velha e Vitória. 

A expansão urbana constatada entre os anos de 1970 e 2013 na Grande Vitória foi de 

239 km² ou 5,56 km² ao ano. O período de maior crescimento foi entre 1970 e 1978, 

com uma expansão de 54 km² em 8 anos, ou 6,75 km² ao ano. Em contrapartida, o 

menor crescimento da mancha urbana ocorreu entre 2007 e 2013, período em que 

foram acrescidos 4,5 km² por ano à área conurbada. 

Dentre os municípios da Grande Vitória, Serra foi o que mais cresceu, passando de 

13,4% da mancha urbana em 1970 para 31,1%, em 2013. Vitória, que em 1970 era 

responsável pela maior contribuição com a mancha urbana, com 32,5%, em 2013 

                                            
2 O mapa de evolução urbana desconsidera os municípios de Guarapari e Fundão em virtude da 
inexistência de dados referentes a esses municípios em anos anteriores a 2007. 
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aparece em quarto lugar, responsável por apenas 15,1% da área urbana. Essa 

redução pode ser explicada pelas significativas restrições de expansão territorial. 

 

Figura 7 - Evolução da mancha urbana da RMGV entre as décadas de 1970 e 2013 
Fonte: Elaboração própria. 
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Gráfico 1 - Evolução da mancha urbana nos municípios conurbados da RMGV 
Fonte: MONTEIRO; BERTOLANI; BERGAMASCHI, 2014. 

 

3.3 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

A Região Metropolitana na Grande Vitória passou por um dos mais acelerados 

processos de urbanização entre todas as regiões metropolitanas brasileiras. Segundo 

a estimativa populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 

2016, a RMGV concentrava 48,7% da população do estado do Espírito Santo, com 

cerca de 3,973 milhões de moradores (IBGE, 2016). 

A forte concentração populacional na RMGV possui raízes históricas datadas da 

década de 1960. A política de erradicação dos cafezais, iniciada em 1962, deu início 

a um novo ciclo econômico no estado, que teve por consequência uma maior 

concentração da população estadual na RMGV. Portanto, foi “[...] a partir da 

erradicação dos cafezais que a economia capixaba transita de um modelo primário 

exportador para uma economia industrializada e concentrada na Região Metropolitana 

da Grande Vitória” (OLIVEIRA JR. et al., 2014, p. 31). 

Com isso, houve a migração de cerca de 200 mil pessoas para a Grande Vitória, 

dando início ao crescimento populacional significativo que ocorreu nas décadas 

seguintes, no momento econômico caracterizado pelo ciclo das grandes plantas 

industriais na região. Foi nesta década que Vitória, Vila Velha e Cariacica se tornaram 
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as cidades mais populosas do estado, posições anteriormente ocupadas por Colatina 

e Cachoeiro de Itapemirim, cidades interioranas dedicadas à cultura cafeeira 

(OLIVEIRA JR. et al., 2014). 

De acordo com os Censos Demográficos do IBGE, houve forte crescimento da 

população na RMGV entre 1960 e 1970, cuja concentração no total do estado passou 

de 14,9% para 25,9%. Como mostra a Tabela 1, essa migração se manteve nas 

décadas de 1980 e 1990, perdendo ritmo e desacelerando a partir da década de 2000. 

Ainda assim, não é possível afirmar que houve estabilização populacional, que pode 

estar em curso, visto que o crescimento da aglomeração, entre 2010 e 2016, foi de 

1,2 pontos percentuais. 

Tabela 1 - Evolução da população residente na RMGV e no Espírito Santo 

Ano RMGV ES RMGV/ES 

1960 221.104 1.188.665 14,9% 
1970 418.273 1.617.857 25,9% 
1980 753.959 2.063.679 36,5% 
1991 1.136.842 2.600.618 43,7% 
2000 1.438.596 3.097.232 46,4% 
2010 1.687.704 3.514.952 48,0% 
2016 1.935.483 3.973.697 49,2% 

Fonte: OLIVEIRA JR. et al., 2014. 

Com uma área de 2.331 km², a RMGV ocupa apenas 5% do território estadual ao 

mesmo tempo em que abriga quase metade da população do Espírito Santo. Como 

resultado, a região possui uma elevada densidade populacional, de 830 hab./km², 

superando em cerca de 10 vezes a média estadual, de 86 hab./km², conforme Tabela 

2. 

Tabela 2 - População, área e densidade da RMGV 

Município População (em 2016) Área (km²) Densidade (hab./km²) 

Cariacica 384.621 280,0 1.374 
Fundão 20.376 279,5 73 
Guarapari 121.506 595,5 204 
Serra 494.109 553,5 893 
Viana 75.652 311,6 243 
Vila Velha 479.664 212,4 2.258 
Vitória 359.555 98,5 3.650 

RMGV 1.935.483 2.331,0 830 

ES 3.973.697 46.098,6 86 

Fonte: IBGE, 2016. 

Vitória é o menor município em área e o quarto mais populoso, o que resulta na mais 

alta densidade demográfica da RMGV. Com uma população de 359.555 habitantes, 
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Vitória possui uma densidade demográfica de 3.650 hab./km² (IBGE, 2016). 

Considerando-se a área do município efetivamente urbanizada, excluindo-se os 

morros e áreas de mangue, tem-se 52,35 km² e uma densidade demográfica de 6.868 

hab./km². O município de Serra é o mais populoso da RMGV e o segundo maior 

município em área, o que resulta na quarta maior densidade demográfica da região, 

com cerca de 893 hab./km². Fundão apresenta-se como o município menos populoso 

da RMGV e o de menor densidade demográfica. O Gráfico 2 mostra a participação da 

área e da população dos municípios em relação à RMGV. 

 

Gráfico 2 - Participação da área e da população dos municípios em relação à RMGV, 2016 (%) 
Fonte: IBGE, 2016. 

A RMGV apresenta um equilibrado quadro de distribuição populacional entre quatro 

de seus sete municípios: Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra, embora esse último 

tenha efetivamente alcançado os demais somente a partir de 1991. Em 2016, esses 

quatro municípios representavam 88,8% da população total da RMGV, ficando o 

restante distribuído entre Guarapari, Viana e Fundão. Em relação à população do 

estado, a região, que representava 18,5%, em 1960, passou para 48,7%, em 2016. A 

Tabela 3 mostra o aumento populacional verificado nos sete municípios da região nas 

cinco últimas décadas. 

Analisando a dinâmica populacional dos municípios da região a partir do Gráfico 3, 
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RMGV em termos populacionais, e passou a ser o terceiro, atrás de Vila Velha e 

Cariacica. 

Tabela 3 - Evolução da população nos municípios da RMGV, 1970/2010 

Município 1960 1970 1980 1991 2000 2010 2016 

Cariacica 39.608 101.422 189.099 274.532 324.285 348.738 384.621 
Fundão 7.410 8.170 9.215 10.204 13.009 17.025 20.376 
Guarapari 14.861 24.105 38.500 61.719 88.400 105.286 121.506 
Serra 9.192 17.286 82.568 222.158 321.181 409.267 494.109 
Viana 6.571 10.529 23.440 43.866 53.452 65.001 75.652 
Vila Velha 55.589 123.742 203.401 265.586 345.965 414.586 479.664 
Vitória 83.351 133.019 207.736 258.777 292.304 327.801 359.555 

RMGV 216.582 418.273 753.959 1.136.842 1.438.596 1.687.704 1.935.483 

ES 1.170.858 1.599.324 2.023.338 2.600.618 3.097.498 3.514.952 3.973.697 

Fonte: IBGE, 2016. 

Embora Vila Velha tenha mantido um acentuado ritmo de crescimento populacional, 

foi o município de Serra que apresentou o maior crescimento nas últimas décadas, 

chegando a 409.267 habitantes em 2010, pouco atrás de Vila Velha, com 414.586 

habitantes na mesma data. Segundo estimativa do IBGE (2016), Serra é o município 

mais populoso do estado, com 494.109 residentes. 

 

Gráfico 3 - População total dos municípios da RMGV, 1960/2016, mil pessoas 
Fonte: IBGE, 2016. 
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o que apresentou um crescimento populacional mais acentuado, saindo do 5º lugar, 

em 1960, para a 1ª colocação, em 2016, conforme mostra o Gráfico 4. 

 
Gráfico 4 - Participação da população total dos municípios na RMGV, 1970/2010 (%) 

Fonte: IBGE, 2016. 

Depois de décadas de intenso crescimento das áreas urbanas, sobretudo concentrado 

na RMGV, o aumento populacional começou a se estabilizar em níveis reduzidos tanto 

no estado, quanto em toda a RMGV. A região, que no período de 1960-1970 

apresentou uma taxa de crescimento anual da população de 6,8%, passou a 1,6% no 

período de 2000-2010 (Gráfico 5). 

 

Gráfico 5 - Taxa geométrica de crescimento anual da população da RMGV, 1960/1970-
2000/2010 (%) 

Fonte: IBGE, 2010. 
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Entre os municípios, a maior taxa geométrica de crescimento anual da população, 

entre 1960 e 2010, pode ser observada em Serra que apresentou uma média e 7,0% 

de crescimento, conforme Tabela 4. Com exceção de Serra, foram os municípios mais 

populosos da RMGV que apresentaram as menores taxas de crescimento entre 2000 

e 2010, inclusive Vitória, que apresentou no período 2000-2010 um crescimento de 

1,2%, menor que a média estadual e da RMGV. 

Tabela 4 - Taxa geométrica de crescimento anual da população da RMGV, 1960/1970-2000/2010 
(%) 

Município 1960-1970 1970-1980 1980-1991 1991-2000 2000-2010 1960-2010 

Cariacica 9,9 6,4 3,4 1,9 0,7 4,0 
Fundão 1,0 1,2 0,9 2,7 2,7 1,5 
Guarapari 5,0 4,8 4,4 4,1 1,8 3,6 
Serra 6,5 16,9 9,4 4,2 2,5 7,0 
Viana 4,8 8,3 5,9 2,2 2,0 4,2 
Vila Velha 8,3 5,1 2,5 3,0 1,8 3,7 
Vitória 4,8 4,6 2,0 1,4 1,2 2,5 

RMGV 6,8 6,1 3,8 2,7 1,6 3,7 

ES 3,2 2,4 2,3 2,0 1,3 2,0 

Fonte: IBGE, 2010. 

No Espírito Santo, registrou-se um índice de crescimento anual da população de 3,2%, 

em 1960-1970, e de 1,3%, em 2000-2010. No geral, observou-se um declínio da taxa 

geométrica de crescimento anual da população da RMGV ao longo das décadas, 

embora sempre com taxas mais elevadas que a média estadual, o que levou a uma 

crescente concentração da população do Espírito Santo nessa região. 

Nas últimas décadas, a dinâmica populacional do estado do Espírito Santo foi 

profundamente alterada. Em 1950 apenas 20% da população morava em área urbana 

e, em 2010, esse índice chegou a 83,4%, ultrapassando os 90% em todos os 

municípios da RMGV, com exceção de Fundão, que apresentou 84,5% da população 

residindo em área urbana, como pode ser observado no Gráfico 6. 

Os municípios de Vitória e Vila Velha atingiram um grau de urbanização próximo a 

100% ainda na década de 1970. Por isso, entre 1980 e 1991, o crescimento 

populacional concentrou-se nos municípios mais afastados do núcleo produtivo das 

grandes indústrias da RMGV. Conforme pode ser observado na Tabela 4, os 

municípios de Serra, Viana e Guarapari tiveram, nesse período, taxas geométricas de 

crescimento anual da população superiores às dos outros municípios além de 

apresentarem elevação nas taxas de urbanização da população. 
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Gráfico 6 - Participação da população urbana e rural dos municípios da RMGV, 2010, % 
Fonte: IBGE, 2010. 

De acordo com a taxa de urbanização da RMGV, quase a totalidade da população 

vive em perímetro urbano. Fundão possui o menor percentual de taxa de urbanização 

(84,5) e Vitória o maior (100%). A partir dos dados do Censo Demográfico de 2010, a 

Figura 8 ilustra as regiões de maior povoamento da RMGV, organizadas pelos setores 

censitários do IBGE. Observa-se forte concentração em algumas regiões de Serra, 

Cariacica e Vila Velha. Em Viana nota-se uma forte concentração populacional em um 

dos setores censitários, ocasionada pela presença do Complexo Penitenciário de 

Viana. 

 

3.4 ANÁLISE SÓCIOECONOMICA 

O Espírito Santo, apesar de ser o estado menos populoso da região sudeste e o 

segundo menor em território, pertence ao núcleo mais forte e dinâmico do país, 

capitaneado pelo estado de São Paulo. Ocupando apenas 0,5% do território brasileiro, 

o estado do Espírito Santo participou, em 2016, com 1,9% da população total do país 

(IBGE, 2016) e contribuiu, em 2014, com 2,2% para a formação do Produto Interno 

Bruto (PIB) nacional (IJSN, 2017a). Sua maior contribuição se deve ao comércio 

exterior. Por meio de portos situados ao longo de seu litoral, participou, em 2017, com 

3,7% do valor total das exportações nacionais e com 3,1% do valor das importações 

(MDIC, 2018). 
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Figura 8 - População residente em 2010 por setor censitário 
Fonte: Elaboração própria. 
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Com uma posição geográfica estratégica, o estado do Espírito Santo vem se 

beneficiando, desde a década de 1970, por uma industrialização impulsionada por 

grandes investimentos. E também o estado tem se beneficiado por investimentos 

recentes nas áreas de petróleo, minério de ferro e logística, sendo o comércio externo 

o principal estímulo a esse crescimento. Dentro desse contexto histórico, a RMGV tem 

um papel fundamental, já que é o núcleo principal e motor propulsor do 

desenvolvimento do Espírito Santo (TOSCANO et al., 2014). 

A RMGV vivenciou esse período de transição de uma economia basicamente agrícola 

para a industrial, concentrando grande parte dos empreendimentos e da rede de 

prestação de serviços. Entretanto, os resultados mostrados no Gráfico 7, indicam 

mudanças no perfil econômico da RMGV, e consequentemente, do estado do Espírito 

Santo. A participação da RMGV no PIB total capixaba flutuou entre 60% e 64% no 

período de 2002 a 2009; e vem regredindo ano a ano desde 2010, quando respondeu 

por 58% do total, e atingiu 50% em 2014, o que demonstra uma forte tendência de 

descentralização de parte da riqueza produzida no estado. 

 

Gráfico 7 - Participação da RMGV no PIB do Espírito Santo, 2002-2014 

Fonte: IJSN, 2017a. 
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e de Cariacica aparecem, também, como importantes na geração do PIB estadual, 

embora suas participações individuais estejam abaixo dos 10%. 

 

Gráfico 8 - Participação dos municípios da RMGV no total do PIB do ES, 2010-2014 (%) 
Fonte: IJSN, 2017a. 

Ao analisarmos a participação dos municípios da RMGV no total do PIB estadual entre 

2010 e 2014, conforme mostra a Tabela 5, nota-se que a importância de Vitória no 

total do PIB do Espírito Santo caiu de 24,8% para 18,2% e, apesar de em 2014 ainda 

ser o maior PIB entre os municípios, a capital foi a localidade que mais contribuiu para 

a perda de importância da RMVG no PIB capixaba. 

Tabela 5 - Participação dos municípios da RMGV no total do PIB do ES, 2010-2014 (%) 

Município 2010 2011 2012 2013 2014 

Cariacica 6,11 5,88 5,89 5,89 6,61 
Fundão 0,44 0,43 0,37 0,40 0,35 
Guarapari 1,50 1,32 1,41 1,54 1,47 
Serra 15,29 13,34 12,81 13,18 13,66 
Viana 0,99 1,01 1,13 1,32 1,23 
Vila Velha 9,29 8,18 8,37 8,58 8,49 
Vitória 24,83 23,08 20,81 18,97 18,15 

RMGV 58,47 53,23 50,79 49,88 49,97 

Demais municípios 41,53 46,77 49,21 50,12 50,03 

Fonte: IJSN, 2017a. 

Entre 2010 e 2014, o PIB da RMGV teve um crescimento de 29,0%, bem menor que 

o crescimento do PIB estadual, de 51,0%. Um dos fatores atribuídos a essa diferença 

foi que os municípios da microrregião Litoral Sul (Alfredo Chaves, Iconha, Rio Novo 
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expansão do PIB, grande parte ocorrida a partir da exploração da indústria petrolífera. 

Dentre os municípios da RMGV, a capital foi a que obteve um menor crescimento, de 

10,3%. Em contrapartida, Viana foi o município que mais cresceu economicamente, 

conforme Tabela 6. 

Tabela 6 - PIB a preços correntes dos municípios da RMGV e do ES, 2010-2014 (em R$ 
milhões) 

Município 2010 2011 2012 2013 2014 
Crescimento 
2010/2014 (%) 

Cariacica 5.211,18 6.231,42 6.878,01 6.902,21 8.517,31 63,4 
Fundão 377,89 451,58 427,32 463,42 454,73 20,3 
Guarapari 1.281,85 1.402,85 1.643,26 1.805,13 1.894,70 47,8 
Serra 13.048,18 14.138,91 14.972,67 15.462,60 17.588,90 34,8 
Viana 847,61 1.071,71 1.316,30 1.549,71 1.589,75 87,6 
Vila Velha 7.928,90 8.665,30 9.784,08 10.059,21 10.937,65 37,9 
Vitória 21.183,94 24.454,23 24.322,12 22.249,69 23.370,92 10,3 

RMGV 49.879,55 56.415,99 59.343,77 58.491,98 64.353,95 29,0 

ES 85.310,28 105.976,22 116.850,58 117.274,35 128.783,78 51,0 

Fonte: IJSN, 2017a. 

A composição setorial do PIB, em 2015, mostra algumas diferenças na estrutura 

econômica dos municípios que compõem a RMGV, conforme Gráfico 9. Em primeiro 

lugar, destaca o fraco desempenho do setor primário, composto por atividades 

relacionadas à agropecuária, na região, à exceção de Fundão, que tem 4,4% desse 

setor na formação do seu PIB, maior até mesmo que a média estadual de 3,8% para 

esse setor. Em segundo lugar, a forte presença do setor secundário, composto por 

atividades relacionadas à indústria, construção e serviços industriais de utilidade 

pública (Siup), nos municípios de Serra e de Fundão, que superam a média estadual 

de 31,1% desse setor. Por último, a importância do setor terciário, composto por 

comércio e serviços, para os municípios de Guarapari, Vitória, Cariacica e Vila Velha, 

que concentram grande parte do PIB estadual desse setor. 

É importante destacar que, apesar da RMGV concentrar grande parte da riqueza e da 

produção do estado do Espírito Santo, existem grandes disparidades 

socioeconômicas entre os municípios. O acentuado processo de urbanização e 

industrialização ocorrido na região na década de 1960 ocasionou melhoria na 

qualidade de vida da população sem, entretanto, garantir uma distribuição da riqueza 

produzida. A Tabela 7 mostra que os municípios de Cariacica, Fundão, Serra e Viana 

apresentam rendimento nominal médio mensal abaixo da média estadual, de R$ 



68 

1.329,21. Em contrapartida, o município de Vitória apresenta o maior rendimento 

nominal médio mensal da região, com valores superiores ao dobro da média estadual. 

 

Gráfico 9 - Distribuição setorial do PIB dos municípios da RMGV e do Espírito Santo, 2015 
Fonte: IJSN, 2017a. 

O desenvolvimento econômico da RMGV nas últimas décadas transcorreu em 

descompasso com o desenvolvimento social. Parte significativa da população da 

região vive em condições de vulnerabilidade social, enfrentando problemas típicos das 

grandes aglomerações urbanas como favelização, desemprego, violência, 

subemprego e precariedade da infraestrutura urbana. 

Tabela 7 - Rendimento nominal médio mensal das pessoas com rendimento, 2010 

Município 
Pessoas de 10 anos ou mais, com 

rendimento 
Rendimento Nominal médio mensal 

(Reais) 

Cariacica 197.354 1.047,42 
Fundão 10.128 1.075,04 
Guarapari 60.515 1.387,09 
Serra 231.511 1.199,35 
Viana 34.458 890,49 
Vila Velha 254.367 1.930,43 
Vitória 208.513 2.859,24 

RMGV 996.846 1.484,15 

ES 2.097.053 1.329,21 

Fonte: IBGE, 2010. 

A melhoria da qualidade de vida das pessoas em determinado local pode ser um 

reflexo da evolução das bases sociais evidenciada em indicadores relacionados à 

educação, longevidade e renda. Por essa razão, cabe a análise do Índice de 
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Desenvolvimento Humano (IDH)3, indicador formulado pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) que pode ser usado como indicativo do progresso em longo prazo 

(ESPÍRITO SANTO, 2013). 

A partir da análise do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) podemos 

inferir que entre 2000 e 2010, houve evolução na qualidade de vida (Tabela 8). Em 

2000, 28,6% dos municípios capixabas estavam nas faixas de desenvolvimento 

humano consideradas muito baixo e baixo, e nenhum deles era classificado como de 

muito alto desenvolvimento. Em 2010, nenhum município estava nas faixas mais 

baixas e dois municípios atingiram a categoria de desenvolvimento humano muito alto, 

Vitória e Vila Velha (ESPÍRITO SANTO, 2013). 

Tabela 8 - Índice de Desenvolvimento Humano dos municípios, da RMGV e do Espírito Santo - 
1991-2010 

Espacialidade 1991 2000 2010 

Vitória 0,644 0,759 0,845 
Vila Velha 0,611 0,709 0,800 
Serra 0,515 0,634 0,739 
Guarapari 0,500 0,637 0,731 
Cariacica 0,497 0,613 0,718 
Fundão 0,495 0,598 0,718 
Viana 0,438 0,592 0,686 

RMGV - 0,678 0,772 

ES 0,505 0,640 0,740 

Brasil 0,493 0,612 0,727 

Fonte: ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL, 2013. 

Na RMGV, o IDHM foi de 0,772 em 2010, o que a situa na faixa de alto 

desenvolvimento humano, de acordo com os critérios do indicador. O resultado é 

superior ao da média do Espírito Santo, que é de 0,740, conforme observado na 

Tabela 8. No entanto, quando comparada às demais regiões metropolitanas, a RMGV 

ocupa apenas a oitava posição entre as 20 regiões contempladas no Atlas de 

Desenvolvimento Humano no Brasil (2013). 

Analisando os municípios da RMGV, individualmente, conforme Gráfico 10, nota-se 

que todos avançaram no desenvolvimento humano. Existe ainda, porém, um alto nível 

                                            
3 Esse indicador apresenta resultados variando entre 0 e 1, indicando nenhum e total desenvolvimento 

humano, respectivamente. Além disso, apresenta as categorias de desenvolvimento: 
• Até 0,499 – Desenvolvimento humano muito baixo; 
• Entre 0,500 e 0,599 – Desenvolvimento humano baixo; 
• Entre 0,600 e 0,699 – Desenvolvimento humano médio; 
• Entre 0,700 e 0,799 – Desenvolvimento humano alto; 
• Acima de 0,800 – Desenvolvimento humano muito alto. 
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de desigualdade entre eles. Dos sete municípios, Vitória e Vila Velha apresentam os 

melhores resultados, com IDHM muito alto, enquanto Viana ainda se situa na faixa de 

desenvolvimento humano médio. Os municípios de Serra, Guarapari, Cariacica e 

Fundão estão com IDHM alto, evidenciando a discrepância entre essas populações. 

 

Gráfico 10 - Índice de Desenvolvimento Humano dos municípios da RMGV, 1991-2010 
Fonte: ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL, 2013. 

É importante ressaltar que, embora o IDHM da região metropolitana tenha melhorado 

em 0,094 entre 2000 e 2010, essa melhora foi inferior à média nacional (0,115) e 

estadual (0,100). Destaca-se ainda, que existem grandes distorções entre os IDHMs 

dos municípios da RMGV, sendo que os mais desenvolvidos, Vitória e Vila Velha, 

potencializam o resultado da região metropolitana. 

Analisando-se separadamente os componentes do IDHM (educação, longevidade e 

renda), apresentados no Gráfico 11, a maior contribuição para a formação do índice 

na RMGV foi dada pela longevidade, com 0,848, seguida pela renda, com índice de 

0,782 e, por último, a educação, com índice de 0,695. Na região metropolitana, a 

dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos entre 2000 e 2010 foi 

educação (com crescimento de 0,143), seguida por longevidade (crescimento de 

0,069) e renda (crescimento de 0,056). Portanto, embora o elemento educação ainda 

seja o mais baixo do índice em 2010, foi o que apresentou o maior avanço nos 10 

anos comparados (IJSN, 2017b). 
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Gráfico 11 - Índice de Desenvolvimento Humano na RMGV, 2000-2010 
Fonte: ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL, 2013. 

É importante ressaltar que as cidades com IDHM alto não possuem, necessariamente, 

sua população integralmente com alto índice de desenvolvimento. Há de se observar 

que, mesmo os municípios considerados de alto índice de desenvolvimento possuem 

regiões onde o indicador é muito baixo, caracterizando uma região de alta 

vulnerabilidade social. Para esta análise mais específica são delimitadas as Unidades 

de Desenvolvimento Humano (UDHs), apresentadas na Figura 9 e definidas como: 

[...] recortes territoriais localizados dentro das áreas metropolitanas que 

podem ser uma parte de um bairro, um bairro completo ou, em alguns casos, 

até um município pequeno. A definição dos limites das UDHs é entendida a 

partir da homogeneidade socioeconômica das mesmas, formadas com base 

nos setores censitários do IBGE (ATLAS DA VULNERABILIDADE SOCIAL, 

2017). 

Nesta escala de análise, ao contrário do que ocorre na distribuição populacional sobre 

o território, há grande concentração de regiões com desenvolvimento humano muito 

alto na faixa litorânea dos municípios de Vitória e Vila Velha, com índices menores 

nas regiões mais afastadas do litoral. Destaca-se, também, o eixo Carapina-

Laranjeiras, em Serra, com altos índices. Portanto, avaliar o IDHM de forma isolada, 

sem reconhecer as características internas de um território, pode apresentar uma falsa 

aparência de alta qualidade de vida da população. 
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Figura 9 - Índice de Desenvolvimento Humano das UDHs da RMGV 

Fonte: Elaboração própria. 
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3.4.1 Índice de Bem-Estar Urbano 

A exemplo do que ocorre na RMGV, muitas das especificidades das cidades que 

compõe as metrópoles brasileiras não são captadas por indicadores simples ou 

sintéticos. As próprias dimensões do IDH não são suficientes para interpretar as 

questões complexas dos territórios metropolitanos (LIRA; LARANJA; MAGALHÃES, 

2013). 

Foi nessa perspectiva que o instituto Nacional de Ciência e Tecnologia – INCT 

Observatório das Metrópoles inovou ao divulgar, em 2013, o Índice de Bem-Estar 

Urbano (Ibeu), que amplia a análise do desenvolvimento humano complementando a 

interpretação dos fenômenos urbanos e metropolitanos. Elaborado a partir de dados 

do Censo Demográfico do IBGE para os 15 aglomerados urbanos do país que 

apresentam função metropolitana4, o Ibeu busca avaliar a dimensão urbana do bem-

estar usufruído pelos cidadãos brasileiros. 

Para atingir o objetivo proposto, o IBEU foi concebido em dois tipos: Global e 

Local. O IBEU Global é calculado para o conjunto das 15 metrópoles do país, 

o que permite comparar as condições de vida urbana em três escalas: entre 

as metrópoles, os municípios metropolitanos e entre bairros que integram o 

conjunto das metrópoles. O IBEU Local é calculado especificamente para 

cada metrópole, permitindo avaliar as condições de vida urbana interna a 

cada uma delas (RIBEIRO; RIBEIRO, 2013, p. 7). 

O Ibeu considera cinco dimensões5: mobilidade urbana, condições ambientais 

urbanas, condições habitacionais urbanas, atendimento de serviços coletivos urbanos 

e infraestrutura urbana. A dimensão mobilidade urbana (D1) foi concebida a partir do 

indicador deslocamento casa-trabalho. A dimensão condições ambientais urbanas 

(D2) foi concebida a partir de três indicadores: arborização do entorno dos domicílios, 

esgoto a céu aberto no entorno dos domicílios e lixo acumulado no entorno dos 

                                            
4 Neste estudo, além das 12 metrópoles identificada pelo IBGE no estudo denominado de Regic – 
Região de Influência das Cidades 2007 (IBGE, 2008), foram identificados também outros três espaços 
que exercem função metropolitana no país: Campinas, Florianópolis e Grande Vitória. 
5 As dimensões do Ibeu foram padronizadas e definidas no intervalo entre 0 e 1, apresentando as 
seguintes categorias de índice de bem-estar urbano: 
• Até 0,500 – Índice de bem-estar urbano ruim; 
• Entre 0,501 e 0,700 – Índice de bem-estar urbano regular;  
• Entre 0,701 e 0,800 – Índice de bem-estar urbano bom; 
• Entre 0,801 e 0,900 – Índice de bem-estar urbano muito bom; 
• Acima de 0,900 – Índice de bem-estar urbano excelente. 
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domicílios. A dimensão condições habitacionais urbanas (D3) foi compreendida por 

quatro indicadores: aglomerado subnormal, densidade domiciliar, densidade 

morador/banheiro e material das paredes dos domicílios. A dimensão de atendimento 

de serviços coletivos urbanos (D4) foi concebida a partir de quatro indicadores: 

atendimento adequado de água, atendimento adequado de esgoto, atendimento 

adequado de energia e coleta adequada de lixo. E, finalmente, a dimensão de 

infraestrutura urbana (D5) envolve sete indicadores: Iluminação pública, 

pavimentação, calçada, meio-fio/guia, bueiro ou boca de lobo, rampa para cadeirantes 

e logradouros. 

Ao analisar o conjunto das 15 metrópoles por meio de um ranking do Ibeu Global 

(Gráfico 12), a Região Metropolitana da Grande Vitória assume a sexta posição, com 

Ibeu Global de 0,699, apresentando valor acima da média do conjunto das metrópoles 

(0,605), o que corresponde a um nível intermediário de bem-estar urbano. Dentre os 

municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória, Vitória apresenta o melhor 

Ibeu Global (0,894). Na sequência, aparecem os municípios de Vila Velha (0,778), 

Serra (0,772), Guarapari (0,736), Fundão (0,696), Cariacica (0,668) e Viana (0,639), 

evidenciando a grande disparidade entre a capital e os demais municípios 

conurbados. 

 

Gráfico 12 - Ibeu, segundo regiões metropolitanas 
Fonte: RIBEIRO; RIBEIRO, 2013. 

Na análise do Ibeu Global da RMGV, por dimensão, em comparação com as demais 

regiões metropolitanas (Gráfico 13), destaca-se o fato de que a dimensão mobilidade 

0,873

0,699

0,251

0,605

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

Regiões Metropolitanas



75 

urbana na RMGV mereceu nota sensivelmente superior (0,633) à média das demais 

RMs (0,383), bem como a dimensão infraestrutura urbana foi a única em que a nota 

final da RMGV (0,596) é inferior à média das RMs (0,618). 

 

Gráfico 13 - Ibeu por dimensões, RMGV e média das demais RMs, 2013 

Fonte: RIBEIRO; RIBEIRO, 2013. 

O Ibeu Local permite a comparação intrametropolitana, ou seja, a relação direta entre 

as áreas de ponderação6, ficando mais evidente os desequilíbrios de cada metrópole, 

independente das demais regiões metropolitanas. A qualificação das escalas de 

classificação por faixa foi realizada da seguinte forma: entre 1,000 e 0,801, considera-

se boas condições de bem-estar urbano; entre 0,800 e 0,501, considera-se condições 

intermediárias; e entre 0,500 e 0,000, considera-se condições inferiores de bem-estar 

urbano. 

Os resultados da análise do Ibeu Local da RMGV estão representados na Figura 10. 

A RMGV é composta por 79 áreas de ponderação, sendo que 21,5% dessas áreas 

possuem condições boas de bem-estar urbano, 65,8% possuem condições 

intermediárias e 12,7% das áreas de ponderação encontram-se entre as piores 

condições de bem-estar urbano. 

                                            
6 "A área de ponderação se constitui de um conjunto de setores censitários [...] e se caracteriza por 
apresentar relativa homogeneidade demográfica e social; sempre que possível continuidade espacial; 
e, contiguidade municipal [...]. Por esse motivo, a utilização da área de ponderação como 
correspondente à ideia de bairro se aproxima da concepção sociológica que o bairro representa como 
espaço social” (RIBEIRO; RIBEIRO, 2013, p. 7). 
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Figura 10 - Ibeu Local RMGV, 2010 

Fonte: Elaboração própria. 
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Entre as áreas de ponderação com níveis mais elevados de bem-estar urbano (entre 

1,000 e 0,801), 58,8% estão localizadas em Vitória, 23,5% em Vila Velha, 11,8% na 

Serra e 5,9% em Guarapari. De um modo geral, conforme pode ser observado na 

Figura 10, o município de Vitória se configura com os melhores índices de bem-estar 

urbano em comparação com os outros municípios da RMGV. Os municípios de Viana, 

Cariacica e Fundão não apresentam nenhuma área urbana nessas condições. 

Entre as áreas de ponderação com níveis intermediários de bem-estar urbano (entre 

0,800 e 0,501), 36,5% estão localizadas em Serra, 26,9% em Vila Velha, 15,4% em 

Cariacica, 7,7% em Vitória, 7,7% em Guarapari, 3,9% em Viana e 1,9% em Fundão. 

Entre as áreas de ponderação com níveis inferiores de bem-estar urbano (entre 0,500 

e 0,000), 70% estão localizadas no município de Cariacica, 10% em Viana, 10% em 

Vila Velha e 10% em Guarapari. Os municípios de Vitória, Serra e Fundão não 

apresentam nenhuma área nessas condições. 

A análise do Ibeu Local da RMGV a partir de cada uma das cinco dimensões, 

mobilidade urbana, condições ambientais urbanas, condições habitacionais urbanas, 

atendimento a serviços coletivos urbanos e infraestrutura urbana, nos indica que em 

todas as cinco dimensões os níveis mais elevados de bem-estar urbano registrados 

se concentram na capital, com ocorrências de níveis elevados em uma ou outra área 

isoladamente. 

Na dimensão mobilidade urbana concebida a partir do indicador deslocamento casa-

trabalho, observa-se que 40,5% das áreas de ponderação possuem boas condições 

de mobilidade, 31,7% estão em condições intermediárias e 27,8% das áreas 

apresentam condições inferiores de mobilidade. Na análise da Figura 11, nota-se que 

o município de Vitória, bem como algumas áreas próximas à capital, pertencentes aos 

municípios de Serra e Vila Velha, apresenta boas condições de mobilidade urbana, o 

que se deve ao fato de Vitória ser o maior destino das viagens internas da RMGV e o 

maior polo de empregos, de forma que quanto mais o local de residência se distancia 

da capital, maior o tempo de deslocamento da população. 

O município de Guarapari também merece destaque na dimensão mobilidade urbana 

por apresentar áreas de ponderação com boas condições de mobilidade. Este fato 

ocorre, provavelmente, por ser o município pouco integrado à área conurbada RMGV, 

cuja população trabalha no próprio município ou no município de Anchieta, que não 
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faz parte da RMGV, apresentando, portanto, pouco tempo de deslocamento casa-

trabalho (PEREIRA; MAGALHÃES, 2014). 

 

Figura 11 - Dimensão Mobilidade Urbana (D1) Ibeu Local RMGV 

Fonte: Elaboração própria. 
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Na dimensão condições ambientais urbanas que verifica arborização do entorno dos 

domicílios, esgoto a céu aberto no entorno dos domicílios e lixo acumulado no entorno 

dos domicílios, é possível identificar que 29,1% das áreas de ponderação apresentam 

boas condições, 63,3% estão em condições intermediárias e 7,6% apresentam baixos 

índices de condições ambientais urbanas. Na análise da Figura 12, nota-se que as 

melhores condições ambientais urbanas estão na capital Vitória e no município de 

Serra. Em contrapartida, as piores condições estão em Guarapari, Vila Velha e 

Cariacica. 

Na dimensão condições habitacionais urbanas, compreendida pelos indicadores 

aglomerado subnormal, densidade domiciliar, densidade morador/ banheiro e material 

das paredes dos domicílios, nota-se que 22,8% apresentam-se em boas condições, 

60,8% em condições intermediárias e 16,4% em níveis inferiores de condições 

habitacionais urbanas. Na análise da Figura 13, nota-se que as melhores condições 

estão distribuídas pelos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. Em 

contrapartida, as piores condições estão distribuídas por todos os municípios da 

RMGV, com exceção de Fundão. Essa dimensão foi a única com nível ruim de bem-

estar entre as áreas de ponderação de Vitória, referente aos bairros de ocupação de 

mais baixa renda, próximos ao bairro São Benedito7. 

Na dimensão atendimento de serviços coletivos urbanos concebida a partir dos 

indicadores atendimento adequado de água, atendimento adequado de esgoto, 

atendimento adequado de energia e coleta adequada de lixo, observa-se que 72,1% 

das áreas de ponderação encontram-se em boas condições, 22,8% em níveis 

intermediários e 5,1% em condições inferiores. Na análise da Figura 14, nota-se que 

essa dimensão se encontra mais equilibrada espacialmente, com bons índices em 

toda a área conurbada da RMGV. Algumas áreas de ponderação de Guarapari, Viana 

e Cariacica destacam-se negativamente. 

Na dimensão infraestrutura urbana, que envolve os indicadores iluminação pública, 

pavimentação, calçada, meio-fio/guia, bueiro ou boca de lobo, rampa para cadeirantes 

e logradouros, 10,1% das áreas de ponderação encontram-se em boas condições, 

64,5% em condições intermediárias e 25,3% em níveis inferiores. Na análise da Figura 

15, as regiões mais nobres, em Vitória, Serra e Vila Velha, destacam-se 

                                            
7 Área de atuação do Programa Municipal Terra Mais Igual, de regularização de favelas (PEREIRA; 
MAGALHÃES, 2014) 
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positivamente. Em contrapartida, os municípios de Guarapari, Vila Velha, Cariacica, 

Serra e Fundão apresentam áreas com piores condições de infraestrutura urbana. 

 

Figura 12 - Dimensão Condições Ambientais Urbanas (D2) Ibeu Local RMGV 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 13 - Dimensão Condições Habitacionais Urbanas (D3) Ibeu Local RMGV 

Fonte: Elaboração própria. 



82 

 

Figura 14 - Dimensão Condições de Serviços Coletivos Urbanos (D4) Ibeu Local RMGV 
Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 15 - Dimensão Infraestruturas Urbanas (D5) Ibeu Local RMGV 

Fonte: Elaboração própria. 

De maneira geral, as áreas com melhores condições de bem-estar coincidem com 

aquelas onde há maior concentração de renda, em escala metropolitana, que são a 
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ilha de Vitória, o litoral norte de Vila Velha e as regiões de Laranjeiras e Carapina, em 

Serra. Destaque também para Guarapari, que apresenta bons indicadores em quase 

todas as dimensões. 

Quando comparamos Vitória aos demais municípios da RMGV, é nítida a 

discrepância. A população de Vitória vivencia um nível maior de bem-estar do que 

aquela que reside nos outros municípios. A área relativamente pequena de Vitória 

também pode ser responsável por minimizar a segregação espacial e social. A 

dimensão mobilidade urbana e a dimensão atendimento a serviços coletivos urbanos 

expressam bem essa discrepância de Vitória, já que, praticamente todas as áreas de 

ponderação de Vitória apresentaram bons índices. 

“Entretanto, não podemos falar de Vitória como um espaço homogêneo” (PEREIRA; 

MAGALHÃES, 2014, p. 373). As áreas de ponderação com os maiores índices de 

bem-estar correspondem às regiões tradicionalmente consideradas mais nobres no 

município de Vitória, localizadas a leste do município, constituídas pelos bairros Santa 

Helena, Praia do Canto, Jardim da Penha, Jardim Camburi e Mata da Praia, assim 

como as áreas com os menores valores do Ibeu correspondem àquelas de menor 

poder aquisitivo, localizadas a oeste do município, na região dos bairros São Pedro e 

Santo Antônio. 

De forma complementar, cabe destacar as relações entre o Ibeu e a organização 

social no território, interpretada por meio das tipologias socioespaciais8 da RMGV, 

evidenciando ainda mais o vínculo entre as regiões de maior renda e as condições de 

bem-estar na metrópole. A Figura 16 mostra que há uma relação hierárquica entre os 

níveis de Ibeu e as tipologias identificadas, de forma que os níveis mais baixos de 

Ibeu tendem a vincularem-se aos tipos socioespaciais mais baixos, assim como o 

contrário. Entretanto, “a associação entre os níveis de Ibeu e os tipos socioespaciais 

não são fixos, mas as distâncias sociais tendem a se reproduzir em ambos, daí a 

                                            
8 “A tipologia, como procedimento metodológico, remete não apenas à ocupação, mas ao status e à 
vivência dos indivíduos no espaço social. Ao estabelecer uma classificação e hierarquização do 
território a partir da (mas não apenas) ocupação dos sujeitos, salienta-se que o indivíduo que se situa 
numa posição inferior dentro dessa tipologia, além de possuir uma ocupação inferior (exemplo terciário 
não especializado), também se apropria do espaço social (equipamentos sócio-comunitários e 
serviços) de forma menos privilegiada do que aqueles situados em áreas superiores. Nesse sentido a 
posição ocupada dentro da tipologia remete também a um determinado nível de bem-estar urbano” 
(PEREIRA; MAGALHÃES, 2014, p. 374). 
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coincidência dos padrões hierárquicos observados” (PEREIRA; MAGALHÃES, 2014, 

p. 377). 

 

Figura 16 - Tipologia socioespacial, RMGV, 2010 
Fonte: Elaboração própria. 
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3.5 ASPECTOS DO TRANSPORTE 

3.5.1 Infraestrutura de transportes 

A infraestrutura de transportes que atende a RMGV, apresentada na Figura 17, é 

composta pelas redes rodoviária, ferroviária, portuária e aeroportuária, as quais se 

inserem nos âmbitos de atuação das esferas federal, estadual e municipal de governo. 

A infraestrutura rodoviária da Região Metropolitana da Grande Vitória é constituída 

por rodovias federais, estaduais e municipais, que apresentam uma configuração 

convergente em direção à capital do estado. Em relação à malha rodoviária federal, 

destacam-se a BR-101 e a BR-262. A rodovia federal BR-101 corta o estado de norte 

a sul, em toda sua extensão longitudinal, e desvia-se do município de Vitória pelo 

Contorno de Vitória que, pelas suas características em forma de anel periférico, 

configura, juntamente com outras vias, um “Arco Metropolitano” de atividades 

industriais e logísticas, de certa forma articulado com as unidades do sistema portuário 

da Grande Vitória, localizadas ao norte e ao sul da capital (ABE, 1999; ESPÍRITO 

SANTO, 2010). 

A BR-101 estabelece, no sentido norte, a ligação com Linhares, polo regional do 

nordeste do estado, e com o sul da Bahia, que tem inúmeros municípios polarizados 

pela Grande Vitória. Esta rodovia conecta-se com a BR-259, em João Neiva, 

possibilitando acesso à Colatina, polo regional do noroeste do estado, e à região leste 

de Minas Gerais, onde alguns municípios são polarizados, também, por Vitória. No 

sentido sul, a BR-101 dá acesso ao Rio de Janeiro e conecta-se, em Cariacica, com 

a BR-262 que segue rumo oeste, em direção a Belo Horizonte, capital do estado de 

Minas Gerais, trazendo para a área de influência da RMGV alguns municípios da Zona 

da Mata Mineira (IJSN, 2017b). 

As rodovias estaduais ES-060, ES-010 e ES-080 também merecem destaque na 

configuração espacial da RMGV. A primeira, denominada Rodovia do Sol, tem a sua 

manutenção e operação concessionada à iniciativa privada no trecho compreendido 

entre Vitória e Guarapari. A segunda tem origem na BR-101 Norte, a partir da região 

de Carapina, e atende a orla norte da RMGV, alcançando as instalações portuárias 

de Barra do Riacho, em Aracruz. A terceira, também chamada de Rodovia José Sette, 

atravessa a área urbana de Cariacica e interliga a RMGV com a região serrana do 
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estado, onde se localizam grandes produtores agrícolas que abastecem a GV (IJSN, 

2017b). 

 

Figura 17 - Rede de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos da RMGV 

Fonte: Elaboração própria. 
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Essas rodovias federais e estaduais que cortam a RMGV, além de desempenharem 

a função de ligações de longa distância, exercem função estruturante da ocupação 

urbana, constituindo-se nos principais corredores de mobilidade da área conurbada 

da Grande Vitória, com seu tráfego pesado entrando em conflito com o tráfego urbano. 

No que diz respeito ao transporte ferroviário, a malha viária existente no Espírito 

Santo, convergente para a Região Metropolitana, é constituída por trechos 

pertencentes à Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM) e à Ferrovia Centro Atlântico 

(FCA), ambas integrantes do Grupo Vale. A EFVM é uma ferrovia de transporte de 

cargas pesadas, em especial o minério de ferro, que interliga o Espírito Santo a Minas 

Gerais, atravessando os municípios metropolitanos de Cariacica, Serra e Fundão. A 

EFVM opera a única linha diária de transporte de passageiros do país, transportando 

cerca de 3 milhões de passageiros por ano entre as diversas cidades do seu percurso 

entre Cariacica e Belo Horizonte. Já a FCA, anteriormente EF Leopoldina, ou antiga 

Sul do Espírito Santo, tem início em Vila Velha, onde é feita a conexão com a EFVM, 

e segue no sentido sul, passando pelas áreas urbanas de Cariacica e Viana, até os 

estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo (ABE, 1999; ESPÍRITO SANTO, 

2010). 

O sistema portuário do estado do Espírito Santo é composto por dois tipos de 

instalações: portos públicos, que inclui o Porto de Vitória e o Porto de Barra do Riacho, 

e terminais de uso privativo, que inclui o Terminal de Tubarão, o Terminal de Praia 

Mole, o Terminal de Ponta de Ubú e os Terminais da Petrobras. Desses, o Porto de 

Vitória possui instalações no centro de Vitória e na região de Capuaba, em Vila Velha; 

os Terminais de Tubarão e de Praia Mole localizam-se na Ponta de Tubarão, em 

Vitória; enquanto as demais instalações portuárias estão localizadas fora da RMGV 

(ESPÍRITO SANTO, 2010). 

No que diz respeito à infraestrutura aeroviária, no Plano Aeroviário do Estado do 

Espírito Santo (PAEES) consta que o sistema estadual de aeroportos compreende 10 

aeródromos: um aeroporto nacional (Vitória), 3 regionais (Cachoeiro de Itapemirim, 

Colatina e Linhares), 3 locais (Aracruz, Guarapari e São Mateus) e 3 complementares 

(Baixo Guandu, Nova Venécia e Ecoporanga). Atualmente, apenas o Aeroporto Eurico 

Sales, localizado em Goiabeiras, no município de Vitória, realiza voos regulares 

atendendo à demanda nacional do estado e de regiões vizinhas de Minas Gerais e da 

Bahia, polarizadas pela Grande Vitória. Nos demais aeródromos, ocorre somente a 
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operação de aeronaves de pequeno porte, em atividades esporádicas (ABE, 1999; 

ESPÍRITO SANTO, 2000). 

 

3.5.1.1 Sistema viário estruturante 

O sistema viário urbano estruturante da RMGV (Figura 18), de um modo geral, teve 

origem a partir de iniciativas do Governo Estadual e da União, com a implantação das 

rodovias com função de ligações intermunicipais de longa distância ou interestaduais, 

que, no decorrer dos tempos, foram incorporadas e transformaram-se em eixos 

urbanos locais e macrometropolitanos (IJSN, 2017b). 

Em Vitória, o Governo do Estado do Espírito Santo desenvolveu, no final do século 

XIX, um projeto de sistema viário com características arrojadas para a época, quando 

foram projetadas as avenidas Vitória, Nossa Senhora da Penha, Leitão da Silva, 

dentre outras, dentro do Projeto Novo Arrabalde (CAMPOS JR., 1996). 

Complementando esse projeto de urbanização e estruturação viária, o Governo do 

Estado projetou novas vias estruturantes, como a “Av. Beira Mar”, já nos anos 1950, 

e a Av. Américo Buaiz, na década de 1970 (Figura 19). Estas vias constituem-se hoje 

nos principais eixos metropolitanos que cortam o território da capital, juntamente com 

a Av. Jerônimo Monteiro, que faz parte no núcleo original do município, no Centro de 

Vitória (IJSN, 2017b). 

Vale ressaltar que o município de Vitória é formado por uma porção insular e uma 

porção continental. Essas duas porções se conectam, ao lado norte da ilha, por meio 

de três pontes: “Ponte da Passagem”, “Ponte de Camburi” e “Ponte Ayrton Senna”, 

mostradas na Figura 19, sendo que as duas primeiras fazem parte do sistema viário 

estruturante do município com intenso fluxo de veículos. A ilha de Vitória também se 

conecta na sua porção sul com os municípios de Vila Velha e Cariacica, por meio da 

“Terceira Ponte”, das “Cinco Pontes” e da “Segunda Ponte”, que abarcam todo o fluxo 

entre os municípios, constituindo-se em verdadeiros nós viários caracterizados pelas 

constantes retenções e congestionamentos. 

No município de Serra, as principais vias metropolitanas eram, até pouco tempo, única 

e exclusivamente a rodovia federal BR-101 e a rodovia estadual ES-010. Nas últimas 

décadas, a municipalidade local implantou a Av. Norte-Sul, que corta o município na 

direção norte-sul, passando por uma densa área urbana, e o eixo viário no sentido 
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leste-oeste, ligando a BR-101 a Jacaraípe, por meio da Av. Talma Rodrigues (Figura 

18). 

 

Figura 18 - Sistema viário estruturante da RMGV 

Fonte: Elaboração própria. 
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Em Cariacica, os principais corredores urbanos são também constituídos por rodovias 

estaduais ou federais, conforme Figura 18. A mais importante delas, de nível local e 

metropolitano, é a rodovia federal BR-262, que corta a área urbanizada do município 

na direção leste-oeste, fazendo a ligação expressa de Cariacica com Vitória e Vila 

Velha, tendo também importante função local. Outra via, também federal, a BR-101 

(Contorno de Vitória), que corta o município na direção norte-sul, praticamente 

tangenciando sua área urbana mais densa, tende a concentrar atividades econômicas 

relacionadas à indústria e logística. Outro corredor que se destaca no município é a 

rodovia José Sette (ES-080), que liga a BR-262 a BR-101, e esta à sede do município. 

 

Figura 19 - Sistema viário estruturante do município de Vitória 

Fonte: Elaboração própria. 

No município de Vila Velha, destaca-se a Rodovia Carlos Lindenberg, via fundamental 

para a circulação metropolitana e local, construída pelo Estado nos anos 1950, e 

duplicada recentemente em quase toda a sua extensão. Este corredor permite a 

interligação entre os municípios de Vila Velha, Cariacica e Viana, além de ser um dos 

mais importantes elos com a capital. Outro expressivo corredor de transporte 

metropolitano é a Rodovia do Sol (ES-060) que integra um eixo metropolitano norte-
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sul através do litoral, tendo como elo a denominada “Terceira Ponte”. A rodovia 

estadual Darly Santos é outra via com função metropolitana, que tangencia as zonas 

urbanas mais densas de Vila Velha, fazendo a interligação da Rod. Carlos Lindenberg 

à Rodovia do Sol (Figura 18). 

No município de Viana, as únicas vias a interligarem os seus diversos bairros com 

Cariacica e demais municípios metropolitanos são as rodovias federais BR-262 e a 

BR-101, que funcionam como vias estruturantes da ocupação territorial. Em 

Guarapari, destacam-se a rodovia federal BR-101, que percorre o interior do 

município, e a Rodovia do Sol (ES-060), que percorre o litoral, em direção ao município 

de Anchieta. Da mesma forma, em Fundão, destacam-se duas vias estruturantes, a 

Rodovia Federal BR-101, que cruza a sede do município, no seu interior, em direção 

a Ibiraçu, e a Rodovia Estadual ES-010, que percorre o litoral, em direção ao município 

de Aracruz (Figura 18). 

Dentro de uma visão de requalificação da circulação metropolitana, o Governo do 

Estado possui dois grandes projetos, ainda sem data prevista para implantação: um 

túnel ligando a Rodovia Carlos Lindenberg, em Vila Velha, à Avenida Beira Mar, em 

Vitória (IJSN, 2017b); e um corredor metropolitano, cujo principal elemento 

estruturador é a “Quarta Ponte” sobre a baía de Vitória, ligando os municípios de 

Cariacica e Vitória, com a previsão de sua extensão através do norte da ilha de Vitória, 

atravessando por túneis o Maciço Central e interconectando com o sistema viário 

continental da capital na região do aeroporto (ESPÍRITO SANTO, 2001b). 

 

3.5.2 Sistema de transporte público de passageiros 

O sistema de transporte público de passageiros foi, originalmente, implantado com 

uma configuração tipicamente radial. Cada bairro era servido por uma linha de ônibus 

que convergia para o limitado centro da capital. Com a expansão da área urbana, o 

crescimento do número de linhas e o aumento da frota foram comprometendo a 

capacidade das vias e reduzindo progressivamente o desempenho do sistema (ABE, 

1999). 

Como alternativa, foi concebido e desenvolvido pelo Instituto Jones dos Santos Neves 

– IJSN –, a partir de 1982, o Sistema Tronco-Alimentador de Transporte Coletivo – 

Transcol –, com os objetivos de melhorar os níveis de acessibilidade, conforto e 
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segurança dos usuários; reduzir os tempos de deslocamento; minimizar os custos 

operacionais do sistema; e, ainda, estimular a consolidação de subcentros como 

forma de descongestionar o centro da capital (IJSN, 1990; ABE, 1999). 

Atualmente, o Sistema Transcol, de caráter metropolitano, atende prioritariamente os 

cinco municípios da Grande Vitória e alguns bairros dos municípios de Fundão e 

Guarapari (Figura 20). Além desse sistema, operam na região, de forma independente 

do Transcol, os sistemas municipais de transporte coletivo por ônibus nos municípios 

de Vitória, Vila Velha e Guarapari, sendo este último totalmente isolado da área 

conurbada metropolitana, não apresentando superposição de serviços com o 

Transcol, como ocorre nos dois primeiros (Figura 21). 

O Sistema Transcol exerce importante papel na configuração da malha urbana e no 

seu processo de expansão e dinamismo de adensamento, sendo responsável pelo 

maior número de viagens diariamente realizadas pelos moradores de toda a região 

conurbada da Grande Vitória (IJSN, 2008). Atualmente, o sistema opera com dez 

terminais urbanos, projetados e implantados entre os anos de 1989 e 2010, que se 

distribuem entre os municípios de Cariacica, Serra e Vila Velha, conforme Figura 20. 

O Sistema Transcol opera com uma estrutura tronco-alimentadora, com linhas 

troncais que interligam os dez terminais urbanos e linhas alimentadoras municipais de 

Serra, Cariacica e Viana. Opera com integração física e tarifária apenas dentro dos 

terminais, com os usuários efetuando transferências entre as linhas do Transcol sem 

a necessidade de pagar nova tarifa. Em contrapartida, os sistemas municipais de 

Vitória, Vila Velha e Guarapari operam sem integração física e tarifária entre suas 

linhas. 

A integração dos sistemas municipais de Vitória e Vila Velha ao Sistema Transcol vem 

sendo objeto de acordos entre os setores envolvidos, à medida que todo o sistema de 

transporte urbano metropolitano ou local sofre consequências negativas pela não 

integração (IJSN, 2017b). Os sistemas integrados racionalizam a oferta de transporte 

público, evitando duplicidade ou ociosidade de linhas e aproveitando ao máximo a 

rede, favorecendo a acessibilidade às diferentes áreas. A integração também colabora 

para reduzir o custo operacional das empresas e, consequentemente, a tarifa de 

transporte, ao diminuir os trajetos percorridos e a quantidade de veículos utilizados. 

Contribui, ainda, para a redução dos custos de operação e manutenção da 

infraestrutura de transportes (NTU, 2017). 
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Figura 20 - Cobertura das linhas do sistema intermunicipal de transporte coletivo rodoviário na 
RMGV 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 21 - Cobertura das linhas do sistema municipal de transporte coletivo rodoviário na 
RMGV 

Fonte: Elaboração própria. 
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O Sistema Transcol vem perdendo, nos últimos anos, sua qualidade operacional, em 

decorrência: do aumento expressivo dos congestionamentos viários, associados ao 

crescimento da frota de veículos na área metropolitana; da cobrança de tarifa interna 

ao veículo; e do processo de embarque e desembarque. Isso pode ser mensurado 

pela elevação dos tempos de viagem, pela superlotação de veículos e pela 

necessidade constante de elevação da frota operante, que culmina no aumento dos 

custos (IJSN, 2017b). 

A percepção é de que existe uma boa cobertura territorial dos serviços de transporte 

coletivo ofertado pelos sistemas Transcol (Figura 20) e municipais (Figura 21), 

entretanto a superposição de linhas em conjunto com a crescente redução das 

velocidades operacionais, em decorrência dos congestionamentos e da explosão do 

crescimento da frota de veículos na área metropolitana, vem contribuindo, nas últimas 

décadas, negativamente sobre os custos operacionais do transporte coletivo e, 

consequentemente, sobre os custos das tarifas de transporte. 

 

3.5.3 Frota de automóveis 

O crescimento acelerado, nos últimos anos, dos centros urbanos do país, em conjunto 

com o aumento da frota de veículos individuais motorizados, vem contribuindo 

negativamente para a mobilidade da população. O aumento da frota leva a um 

aumento dos níveis de congestionamento que, consequentemente, leva a um 

aumento do tempo de viagem, contribuindo para uma degradação da qualidade de 

vida e qualidade de circulação para seus cidadãos. 

Estudo publicado recentemente pelo Observatório das Metrópoles revela que, entre 

2001 e 2011, foram acrescidos quase nove milhões de automóveis nas doze 

metrópoles brasileiras9 (RODRIGUES, 2012), enquanto, segundo o Censo 

Demográfico (IBGE, 2010), o crescimento populacional nas mesmas regiões foi de 

cerca de sete milhões de habitantes, ou seja, um acréscimo de cerca de 30% a mais 

no número de automóveis em relação ao de habitantes. 

                                            
9 Adotou-se a definição de metrópole conforme classificação do IBGE no estudo Regiões de Influência 
das Cidades (2008), que identifica doze metrópoles brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Recife, Fortaleza, Curitiba, Brasília (RIDE DF), Belém, Goiânia e 
Manaus. 
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Na Região Metropolitana da Grande Vitória, a taxa média anual de crescimento 

demográfico da região ficou em torno de 1,82%, enquanto a de automóveis foi de 

6,77%, variando entre 4,34% a.a. em Vitória e 10,22% a.a. em Guarapari. Além disso, 

a relação automóvel/habitante aumentou de 0,15, em 2001, para 0,30, em 2016, 

variando neste último ano entre 0,21 em Viana e 0,42 em Vitória (Tabela 9 e Gráfico 

14). 

Tabela 9 - Evolução do crescimento da população e da frota de automóveis na RMGV entre 
2001 e 2016 

Município Ano População 
Frota 

Autom. 

% 
Frota 
RMGV 

Relação 
Autom./ 

hab. 

Acrés de 
População 
2001-2016 

Acrés. 
de 

Frota 
2001-
2016 

Acrés. 
Frota/ 
pop. 
(%) 

Tx de 
cresc 
anual 
pop 

(%a.a.) 

Tx de 
cresc 
anual 
frota 

(%a.a.) 

Cariacica 
2001 329.918 31.877 14,48 0,10 

54.703 61.690 112,77 1,03 7,44 
2016 384.621 93.567 15,92 0,24 

Fundão 
2001 13.314 1.300 0,59 0,10 

7.062 3.327 47,11 2,88 8,83 
2016 20.376 4.627 0,79 0,23 

Guarapari 
2001 91.469 9.928 4,51 0,11 

30.037 32.823 109,28 1,91 10,22 
2016 121.506 42.751 7,28 0,35 

Serra 
2001 334.840 33.129 15,05 0,10 

159.269 96.183 60,39 2,63 9,50 
2016 494.109 129.312 22,01 0,26 

Viana 
2001 54.539 3.853 1,75 0,07 

21.113 12.024 56,95 2,21 9,90 
2016 75.652 15.877 2,70 0,21 

Vila Velha 
2001 355.739 60.205 27,35 0,17 

123.925 90.399 72,95 2,01 6,30 
2016 479.664 150.604 25,63 0,31 

Vitória 
2001 296.012 79.819 36,26 0,27 

63.543 71.062 111,83 1,30 4,34 
2016 359.555 150.881 25,68 0,42 

RMGV 
2001 1.475.831 220.111 100 0,15 

459.652 367.508 79,95 1,82 6,77 
2016 1.935.483 587.619 100 0,30 

Fonte: IBGE, 2016; DENATRAN, 2016. 

 
Gráfico 14 - Crescimento da população e da frota de automóveis na RMGV entre 2001 e 2016 

Fonte: IBGE, 2016; DENATRAN, 2016. 

A análise do crescimento da população e da frota, entre 2001 e 2016, nos municípios 

da RMGV (Gráfico 14), mostra que os municípios de Cariacica, Guarapari e Vitória, 
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sofreram, no período, um aumento da frota superior ao aumento da população. Os 

três municípios apresentaram, juntos, um acréscimo de cerca de 12% a mais no 

número de automóveis em relação ao de habitantes. 

Apesar de a capital do estado não ser o maior município em população, permanece 

como o que tem a maior frota de automóveis, com cerca de 20 mil veículos a mais que 

Serra, o município mais populoso. Isso reflete o maior poder aquisitivo de sua 

população, assim como é parte da explicação quanto à situação crítica de tráfego em 

suas vias. O município de Vila Velha aparece com a segunda maior frota, seguido por 

Serra, Cariacica e Guarapari. Os municípios de Viana e Fundão seguem com as 

menores frotas (Gráfico 15). 

 

Gráfico 15 - Evolução da frota de automóveis nos municípios da RMGV, 2001-2016 
Fonte: DENATRAN, 2016. 

 

3.5.4 Deslocamentos na RMGV 

Dados da última Pesquisa Domiciliar de Origem e Destino (O/D), realizada em escala 

metropolitana, em 1998, indicam que, à época, cerca de 1,7 milhão de viagem era 

realizada todos os dias na RMGV, a uma taxa de 1,88 viagem/pessoa/dia, 

considerando os cinco municípios que a compunham. Em 2007, a Prefeitura de Vitória 

realizou nova Pesquisa O/D que, muito embora tivesse foco em intervenções 

municipais, levantou dados de deslocamentos em escala metropolitana, dadas as 

condicionantes de mobilidade da RMGV. Nessa pesquisa, foram estimadas cerca de 
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3,2 milhões de viagens diárias, a uma taxa de 2,05 viagens/pessoa/dia, conforme 

mostra a Tabela 10 (IJSN, 1999; 2008). 

A pesquisa mostra que houve uma mudança na participação dos municípios no 

número total de viagens, com Vila Velha passando à liderança e respondendo pela 

maior participação relativa em 2007, com 28,0% do total das viagens. Vitória, que na 

pesquisa de 1998 ocupava a primeira colocação, com 33,9% do total, em 2007 ficou 

na segunda posição, com 26,1%. Já o município de Serra teve uma participação de 

22,7%, enquanto Cariacica ficou com 19,8% e Viana, apenas 3,4% (Tabela 10). 

Tabela 10 - Participação dos municípios no número de viagens - 1998/2007 

Município N. viagens (1998) Participação (%) N. viagens (2007) Participação (%) 

Vitória 576.728 33,9 831.895 26,1 

Cariacica 327.446 19,3 628.917 19,8 

Serra 335.703 19,8 721.274 22,7 

Viana 40.845 2,4 108.950 3,4 

Vila Velha 418.276 24,6 890.786 28,0 

RMGV 1.698.998 100,0 3.181.822 100,0 

Fonte: IJSN, 1999; 2008. 

Em 2007, cerca de 77% das viagens totais diárias feitas na RMGV eram 

intramunicipais, ou seja, tinham origem e destino dentro de um mesmo município, 

conforme observado na Tabela 11. Entretanto, vale ressaltar a importância do 

deslocamento pendular, que se trata da movimentação de pessoas que se dirigem a 

outro município para trabalhar e/ou estudar e retornam às suas residências ao final do 

dia. Esse tipo de deslocamento indica o grau de integração que existe entre os 

municípios metropolitanos. 

Tabela 11 - Distribuição das viagens internas e externas dos municípios da RMGV 

Município 
Viagens externas 
(intermunicipais) 

Viagens internas 
(intramunicipais) 

Total geral 
Part. viagens 
externas (%) 

Part. viagens 
internas (%) 

Vitória 114.675 717.220 831.895 13,8 86,2 

Cariacica 201.545 427.372 628.917 32,0 68,0 

Serra 96.344 575.700 721.274 13,4 79,8 

Viana 46.060 62.890 108.950 42,3 57,7 

Vila Velha 221.636 669.150 890.786 24,9 75,1 

RMGV 680.260 2.452.332 3.181.822 21,4 77,1 

Fonte: IJSN, 2008. 

Vitória apresenta uma posição de destaque, já que 86,2% das viagens são internas, 

o que indica que a capital é o município com menor dependência dos demais, o que 

se explica por ser o que tem a maior concentração de comércios e serviços. Por outro 
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lado, a maior dependência é observada em Viana, município que apresenta 57,7% 

das viagens intramunicipais e 42,3% das viagens intermunicipais, conforme Figura 22. 

 

Figura 22 - Número de viagens internas e externas por dia na Grande Vitória, 2007 

Fonte: Elaboração própria. 
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Na comparação dos dados das pesquisas de O/D de 1998 e 2007, destaca-se um 

aumento na participação das viagens internas de Vitória e Serra e uma redução na 

participação das viagens internas de Cariacica, Viana e Vila Velha (Gráfico 16). Em 

2007, a configuração das viagens externas e internas, geradas em cada município da 

área conurbada, apresentou-se em volumes e participação percentual de forma 

diferenciada, com o aumento das viagens intramunicipais da RMGV em percentual 

mais elevado que as intermunicipais, seja em decorrência do aumento da população, 

em ritmo mais elevado, principalmente nas cidades localizadas na área continental da 

Grande Vitória, seja em decorrência, em cada um destes municípios, do crescimento 

das atividades econômicas geradoras de emprego e serviços (IJSN, 1999; 2008). 

 

Gráfico 16 - Evolução da participação das viagens internas por município - 1998/2007 

Fonte: IJSN, 1998; 2008. 

Neste sentido, é de se esperar que, atualmente, passados 30 anos da pesquisa O/D 

de 1998, a forte alteração do quadro da distribuição espacial da configuração das 

viagens, detectado em 2007, tenha se acentuado ainda mais, dada a consolidação de 

várias novas centralidades nos municípios periféricos da RMGV. Deve-se considerar, 

ainda, a transferência de inúmeras atividades de serviços especializados de Vitória 

para os demais municípios, principalmente para Serra e Vila Velha. 

A ausência de dados mais recentes sobre a mobilidade metropolitana induz à 

utilização de dados dos Censos Demográficos do IBGE, de 2000 e 2010, sobre os 

padrões de mobilidade nas metrópoles brasileiras, com base na movimentação 

pendular exercida diariamente pela população no deslocamento de casa para o 

trabalho, na qual é possível analisar as relações intrametropolitanas. 
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Em 2010 foram realizadas diariamente 530.890 viagens, sendo Vitória o destino de 

156.906 destas viagens, cerca de 60% de todas as viagens de entrada nos municípios 

da RMGV (Tabela 13). Entretanto, observou-se uma queda nessa taxa de 2000 para 

2010. No Censo Demográfico de 2000, Vitória participava com cerca de 65% de todas 

as viagens de entrada na RMGV (Tabela 12). Ainda assim, a magnitude dos números 

revela que “[...] a centralidade de Vitória na geração de postos de trabalho se mantém, 

até porque não há nenhum outro município na RMGV que tenha um saldo pendular 

de entrada maior que de saída” (OLIVEIRA JR. et al., 2014, p. 49). 

Tabela 12 - Movimento pendular por motivo trabalho na RMGV em 2000 

Município 
Saída 
Total 

% da RMGV 
Entrada 

Total 
% da RMGV 

Soma 
Pendular 

% Entrada 

Cariacica 55.006 32,10% 11.309 6,90% 66.315 17,05% 

Fundão 1.107 0,65% 406 0,25% 1.513 26,83% 

Guarapari 2.575 1,50% 1.725 1,05% 4.300 40,12% 

Serra 42.944 25,06% 14.660 8,94% 57.603 25,45% 

Viana 11.191 6,53% 3.678 2,24% 14.869 24,74% 

Vila Velha 42.453 24,77% 25.159 15,35% 67.612 37,21% 

Vitória 16.108 9,40% 106.978 65,26% 123.085 86,91% 

RMGV 171.382 100,00% 163.914 100,00% 335.297  

Fonte: OLIVEIRA JR. et al., 2014. 

Tabela 13 - Movimento pendular por motivo trabalho na RMGV em 2010 

Município 
Saída 
Total 

% da RMGV 
Entrada 

Total 
% da RMGV 

Soma 
Pendular 

% Entrada 

Cariacica 79.390 29,40% 19.953 7,65% 99.343 20,09% 

Fundão 3.210 1,19% 1.030 0,40% 4.240 24,30% 

Guarapari 6.905 2,56% 3.435 1,32% 10.340 33,22% 

Serra 62.008 22,96% 33.689 12,91% 95.697 35,20% 

Viana 15.902 5,89% 6.316 2,42% 22.218 28,43% 

Vila Velha 69.470 25,73% 39.538 15,16% 109.008 36,27% 

Vitória 33.138 12,27% 156.906 60,15% 190.044 82,53% 

RMGV 270.023 100,00% 260.867 100,00% 530.890  

Fonte: OLIVEIRA JR. et al., 2014. 

Vitória é o principal polo atrator de viagens intermunicipais. Cerca de 82% das viagens 

pendulares de Vitória são de entrada de pessoas vindas de outros municípios da 

RMGV (Figura 23), enquanto suas viagens têm como principais destinos os 

municípios de Serra e Vila Velha (Gráfico 17). Na análise geral dos deslocamentos 

casa-trabalho entre os municípios da RMGV (Figura 24), Vitória apresenta uma maior 

conexão com Serra, Vila Velha e Cariacica, enquanto Viana apresenta uma 

participação mais discreta. Os demais municípios, Guarapari e Fundão, não possuem 

deslocamentos expressivos com Vitória. 
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Figura 23 - Fluxos pendulares de entrada e saída por motivo trabalho, 2010 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 24 - Fluxos pendulares intermunicipais por motivo trabalho na RMGV, 2010 

Fonte: Elaboração própria. 
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Gráfico 17 - Participação do município de Vitória nos destinos de deslocamento 
estudo/trabalho, 2000/2010 

Fonte: OLIVEIRA JR. et al., 2014. 

O município de Vila Velha aparece como o segundo polo de atração de viagens, atrás 

apenas de Vitória, com cerca de 15% de todas as viagens de entrada nos municípios 

da RMGV (Tabela 13). Vila Velha aparece também como o município com o segundo 

maior volume de saída de pessoas se deslocando para os demais municípios a 

trabalho, totalizando 69.470 pessoas, ou 25,7% das saídas da RMGV, perdendo 

apenas para o município de Cariacica. Cerca de 63% de todas as viagens pendulares 

envolvendo Vila Velha são de saída (Figura 23), destinando-se, majoritariamente, à 

capital Vitória, indicando uma forte relação entre os municípios (Gráfico 18). Na 

análise geral dos deslocamentos casa-trabalho entre os municípios da RMGV (Figura 

24), Vila Velha apresenta uma maior conexão com Vitória, seguida por Cariacica e 

Serra. Os demais municípios, Viana, Fundão e Guarapari, não apresentam uma 

interação significativa com Vila Velha. 

O município de Serra apresentou, entre 2000 e 2010, uma pequena queda na 

participação no número de saída e o maior crescimento percentual no número de 

entradas pendulares diárias da RMGV (Tabela 12 e Tabela 13). Com isso, 

proporcionalmente, o número de entradas sobre o total de viagens pendulares 

intermunicipais realizadas em Serra subiu, aproximadamente, de 25% para 35% 

(Figura 23). Esses números indicam um dinamismo maior no município em relação 

aos demais, uma vez que as entradas pendulares significam atração de trabalhadores 

diariamente advindos de outros municípios. Serra é o município que atrai mais viagens 

de Vitória e Fundão. Os deslocamentos originários no município, por sua vez, são 
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fundamentalmente destinados à capital Vitória, indicando forte relação entre os 

municípios (Gráfico 19). Na análise geral dos deslocamentos casa-trabalho entre os 

municípios da RMGV (Figura 24), Serra apresenta uma maior conexão com Vitória, 

seguida por Vila Velha e Cariacica. 

 

Gráfico 18 - Participação do município de Vila Velha nos destinos de deslocamento por motivo 
trabalho, 2000/2010 

Fonte: OLIVEIRA JR. et al., 2014. 

 

 

Gráfico 19 - Participação do município de Serra nos destinos de deslocamento por motivo 
trabalho, 2000/2010 

Fonte: OLIVEIRA JR. et al., 2014. 

Cariacica se apresenta como o município com o maior número de saídas de pessoas 

se deslocando para os demais municípios a trabalho, totalizando 79.390 pessoas, ou 

29,4% das saídas da RMGV. Cerca de 80% das viagens externas por motivo trabalho 
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envolvendo o município são originadas em Cariacica e os outros 20% são atraídas 

pelo município (Figura 23). Suas viagens são majoritariamente para Vitória e Vila 

Velha, como mostra o Gráfico 20, mas ocorreu um aumento de viagens para Serra, 

entre 2000 e 2010. Quanto à entrada de pessoas, apresenta uma participação de 

cerca de 7%, a menor entre os quatro grandes municípios da RMGV (Vitória, Vila 

Velha, Serra e Cariacica), conforme Tabela 13, o que indica uma pequena força de 

atração de viagens para o município, que apresenta o menor PIB entre os quatro. Na 

análise geral dos deslocamentos casa-trabalho entre os municípios da RMGV (Figura 

24), Cariacica apresenta uma maior conexão com Vitória, seguida por Vila Velha. 

Serra e Viana também se apresentam como importantes relações intrametropolitanas. 

 

Gráfico 20 - Participação do município de Cariacica nos destinos de deslocamento por motivo 
trabalho, 2000/2010 

Fonte: OLIVEIRA JR. et al., 2014. 

O município de Viana apresentou um pequeno aumento na participação do total de 

entradas da região e uma pequena redução no total de saídas, elevando o percentual 

de entradas no total de deslocamentos pendulares realizados no município para 

28,4%, conforme Figura 23. Suas viagens têm como destinos principais os municípios 

de Vitória e Cariacica, com participação significativa também de Vila Velha (Gráfico 

21). Na análise geral dos deslocamentos casa-trabalho entre os municípios da RMGV 

(Figura 24), Viana apresenta uma maior interação com Vitória e Cariacica. 

O município de Guarapari apresentou, entre os anos 2000 e 2010, um aumento na 

participação no total de saída e no total de entrada diária de pessoas vindas de outros 

municípios da RMGV, conforme Tabela 12 e Tabela 13. Como as saídas aumentaram 
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proporcionalmente mais que as entradas, o percentual de entrada, que era o segundo 

maior entre os municípios em 2000, passou à quarta colocação em 2010, com 33,2% 

(Figura 23). Suas viagens têm como destinos principais os municípios de Vitória e Vila 

Velha (Gráfico 22), não exercendo força de atração significativa para nenhum dos 

municípios da RMGV. Na análise geral dos deslocamentos casa-trabalho entre os 

municípios da RMGV (Figura 24), Guarapari não apresenta nenhuma interação 

significativa com os outros municípios da RMGV, mostrando, entretanto, uma ligação 

urbana considerável com Anchieta, ao sul. A baixa ligação também pode ser 

confirmada pela observação das linhas dos Sistema Transcol que atendem apenas 

até o bairro de Setiba, próximo ao município de Vila Velha. 

 

Gráfico 21 - Participação do município de Viana nos destinos de deslocamento por motivo 
trabalho, 2000/2010 

Fonte: OLIVEIRA JR. et al., 2014. 

O município de Fundão registrou, entre 2000 e 2010, um pequeno aumento na 

participação no total de entradas e saídas pendulares da RMGV, como pode ser 

observado nas Tabelas 12 e 13. Esse aumento pode indicar, ainda que de forma 

discreta, um aumento da integração do município de Fundão à região metropolitana. 

Cerca de 75% das viagens pendulares envolvendo o município de Fundão são de 

saída, como mostra a Figura 23. Suas viagens têm como principais destinos os 

municípios de Serra e Vitória (Gráfico 23), não exercendo força de atração significativa 

para nenhum dos municípios da RMGV. Na análise geral dos deslocamentos casa-

trabalho entre os municípios da RMGV (Figura 24), Fundão, assim como Guarapari, 

não apresenta nenhuma interação significativa com os outros municípios da RMGV. 
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Gráfico 22 - Participação do município de Guarapari nos destinos de deslocamento por motivo 
trabalho, 2000/2010 

Fonte: OLIVEIRA JR. et al., 2014. 

 

Gráfico 23 - Participação do município de Fundão nos destinos de deslocamento por motivo 
trabalho, 2000/2010 

Fonte: OLIVEIRA JR. et al., 2014. 

Os dados dos movimentos pendulares apresentados são bastante condizentes com o 

estudo de Ribeiro et al. (2012), citado anteriormente, que identificou, na RMGV, cinco 

diferentes níveis de integração entre os municípios. Observa-se que o polo e os 

municípios classificados nos níveis muito alto e alto concentram a maior parte dos 

fluxos. A capital Vitória, classificada como polo, distingue-se dos demais pela 

presença de atividades e serviços que exercem forte atratividade sobre o conjunto, 

levando ao maior peso dos fluxos de entrada. Os municípios de Serra, Cariacica, Vila 

Velha e Viana, classificados nos níveis muito alto e alto distinguem-se dos demais 



110 

pelos altos fluxos de saída, pois ainda cumprem a função de município-dormitório. Os 

dados dos municípios de Guarapari e Fundão, classificados como nível médio e baixo 

de integração, refletem uma inserção muito tênue ao processo de metropolização da 

RMGV. 

 

3.5.4.1 Tempo de deslocamento 

A análise do tempo de deslocamento casa-trabalho realizado pela população, 

apresentada no Gráfico 24, contribui para um melhor entendimento das dinâmicas da 

região metropolitana e das integrações entre os municípios. Nota-se uma 

predominância dos deslocamentos de até 30 minutos, especialmente nos municípios 

de Guarapari, Fundão, Vitória e Vila Velha. Nos demais municípios, apesar do 

deslocamento de até 30 minutos ser predominante, ele corresponde a menos da 

metade dos deslocamentos. O Índice de Bem-Estar Urbano (Ibeu) considera 

inadequado o tempo de deslocamento casa-trabalho acima de uma hora (RIBEIRO; 

RIBEIRO, 2013). Os autores Oliveira Jr., Monteiro e Tulli (2014) consideram quatro 

recortes de tempo, que serão adotados nessa análise: deslocamento ideal, até 30 

minutos; deslocamento aceitável, entre 30 minutos e uma hora; deslocamento 

inadequado, entre uma hora e duas horas; e deslocamento crítico, acima de duas 

horas. 

Os dados referentes ao tempo de deslocamento casa-trabalho nos municípios de 

Fundão e Guarapari, situados nos extremos norte e sul da RMGV, confirmam a pouca 

integração desses com a área conurbada. Ambos apresentam cerca de 75% de sua 

população realizando deslocamentos ideais, de até 30 minutos. Em Guarapari, pode-

se explicar pelo fato de que aproximadamente 85% das pessoas se deslocam dentro 

do próprio município, conforme Gráfico 25. Além disso, o município que mais recebe 

trabalhadores diariamente de Guarapari, com aproximadamente 40% de seus 

deslocamentos externos para trabalho, é Anchieta, município que se localiza ao sul 

da RMGV, e onde localiza-se o polo industrial da Samarco Mineração (OLIVEIRA JR.; 

MONTEIRO; TULLI, 2014). 

Em Fundão, 67% das pessoas que realizam deslocamento para o trabalho, o fazem 

dentro do próprio município (Gráfico 25). Apesar dessa taxa ser semelhante à de Serra 

e Vila Velha e inferior à de Vitória, cerca de 11% da população trabalha fora da RMGV 

tendo como destinos principais os municípios de Aracruz e Ibiraçu. Esses altos 
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percentuais de viagens a trabalho para fora da RMGV são exclusivos de Fundão e 

Guarapari, reforçando o estudo de Ribeiro et al. (2012), apresentado anteriormente, 

que indica Fundão com baixo nível de integração e Guarapari com médio nível de 

integração. 

 

Gráfico 24 - Tempo de deslocamento por município na RMGV em 2010 
Fonte: IBGE, 2010. 

 

Gráfico 25 - Distribuição das pessoas que realizam deslocamento ao trabalho, segundo tipo de 
destino, exceto para país estrangeiro, na RMGV, em 2010 

Fonte: IBGE, 2010. 
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Em Vitória, cerca de 67% da população realiza seus deslocamentos para o trabalho 

em tempo ideal, em até trinta minutos, e apenas 5%, aproximadamente, os realiza em 

tempo inadequado. Isso ocorre pois aproximadamente 80% dos deslocamento casa-

trabalho originados em Vitória são intramunicipais (Gráfico 25). Os deslocamentos de 

30 minutos a uma hora, considerados aceitáveis, ocorrem principalmente na região 

oeste da ilha (Figura 26), onde se concentra a população de menor renda da capital. 

O município de Vila Velha também apresenta um percentual significativo de 

deslocamentos ideais, cerca de 55%, que se concentram especialmente na porção 

central e nordeste da cidade (Figura 25), onde reside a população de maior renda. 

Observa-se um percentual relativamente baixo, cerca de 12%, de deslocamentos 

inadequados, acima de uma hora, que se concentram na região sul da cidade (Figura 

27 e Figura 28). 

Serra é o município com o maior percentual de deslocamento entre trinta minutos e 

uma hora. Os deslocamentos ideais se concentram na região de Carapina, ao sul do 

município (Figura 25), que se caracteriza pela presença do Terminal de Carapina. Os 

deslocamentos aceitáveis, entre trinta minutos e uma hora, ocorrem principalmente 

na região sul do município, próximo ao município de Vitória (Figura 26). Os 

deslocamentos inadequados (Figura 27) e críticos (Figura 28), ocorrem na região 

nordeste de Serra, próximo ao município de Fundão, onde se concentra uma 

população de baixa renda. 

Os municípios de Cariacica e Viana se assemelham muito na distribuição das viagens. 

São os municípios com o menor percentual de deslocamento ideais, de até meia hora, 

com pouco mais de 40% das viagens (Gráfico 24). São também os municípios com o 

maior percentual de viagens por motivo trabalho para outros municípios da RMGV 

(Gráfico 25). Em Cariacica, os deslocamentos ideais se concentram próximos à BR-

101 (Figura 25), onde se concentra a população de mais alta renda do município. Os 

deslocamentos inadequados, entre uma e duas horas (Figura 27) estão localizados 

principalmente na área rural do município, onde ocorrem maiores dificuldades de 

transporte. 

Em Viana, a maior concentração de deslocamentos ideais, até trinta minutos (Figura 

25), ocorre na área rural do município, indicando que os trabalhadores agrícolas 

realizam pequenos deslocamentos, em geral, dentro do próprio município. Os 

deslocamentos inadequados, entre uma e duas horas (Figura 27), se concentram na 
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região nordeste do município, próximo a Cariacica, indicando uma maior integração 

dessa região com os outros municípios da RMGV e menos com a sede do próprio 

município de Viana. 

 
Figura 25 - Concentração do tempo de deslocamento até trinta minutos na RMGV em 2010, por 

área de ponderação 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 26 - Concentração do tempo de deslocamento entre 30 minutos e uma hora na RMGV 

em 2010, por área de ponderação 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 27 - Concentração do tempo de deslocamento entre uma e duas horas na RMGV em 
2010, por área de ponderação 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 28 - Concentração do tempo de deslocamento acima de duas horas na RMGV em 2010, 
por área de ponderação 
Fonte: Elaboração própria. 
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3.5.4.2 Modos de deslocamento 

A distribuição das viagens na RMGV por modo de transporte, segundo os três modos 

principais (Tabela 14), mostra que o modo não motorizado de transporte apresenta 

maior participação, chegando a 37,4% do total de 3,18 milhões de viagens realizadas 

em 2007. Esse modo perdeu espaço em relação ao levantamento de 1998, quando 

representava 40,5%. O transporte público também teve queda na participação, 

passando de 47,6% das viagens, no ano de 1985, para 34,5%, em 2007. Em 

contrapartida, a participação do transporte privado nos deslocamentos está crescendo 

na RMGV. Em 1985, o modo privado tinha 11,8% de participação, e em 2007, esse 

percentual chegou a 28,0% das viagens (IJSN, 2008). 

Tabela 14 - Evolução da participação dos modais no total de viagens realizadas na Grande 
Vitória, 1985/1998/2007 

Modo de transporte 
1985 1998 2007 

Viagens % Viagens % Viagens % 

A pé 502.726 37,7 825.969 35,3 994.748 31,3 
Bicicleta/Ciclomotor 37.549 2,8 83.652 3,6 190.028 6,0 
Outros 0 0,0 0 0,0 6.698 0,2 
Transporte não motorizado 540.275 40,5 916.605 39,1 1.191.475 37,4 

Transporte público 634.770 47,6 889.643 38,0 1.098.178 34,5 
Transporte privado 157.622 11,8 536.720 22,9 892.169 28,0 
Transporte motorizado 792.392 59,5 1.426.354 60,9 1.990.347 62,6 

Total geral 1.332.667 100,0 2.342.959 100,0 3.181.822 100,0 

Fonte: IJSN, 2008. 

Tabela 15 - Distribuição das viagens por município por modo de transporte, 1998/2007 

Município 
Modo coletivo Modo individual Modo não motorizado 

1998 2007 1998 2007 1998 2007 

Vitória 191.270 276.022 188.316 354.571 197.196 201.301 
Cariacica 77.223 253.119 49.323 96.012 200.900 279.786 
Serra 80.352 304.843 51.375 99.539 203.976 316.892 
Viana 5.306 34.278 4.936 24.587 30.602 50.085 
Vila Velha 113.397 229.915 123.288 317.459 181.591 343.411 

RMGV 467.548 1.098.177 417.238 892.169 814.265 1.191.475 

Fonte: IJSN, 2008. 

Na análise de cada município individualmente, conforme Tabela 15 e Figura 29, nota-

se que os municípios de Serra, Cariacica e Viana seguem o mesmo padrão da Grande 

Vitória, com predomínio das viagens não-motorizadas, seguidas pelo transporte 

coletivo e, com menor ocorrência de viagens, pelo modo motorizado individual. 

Entretanto, em Vitória, o perfil é diferente. A maior parte das viagens é realizada pelo 

modo individual de transporte, que corresponde a 42,6% das viagens, com 

crescimento significativo em relação a 1998, quando eram 32,6%. O modo coletivo de 

transporte corresponde a 33,2% e o não motorizado a 24,2%. Em Vila Velha, o modo 
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individual motorizado, apesar de não ser o mais utilizado, apresentou um crescimento 

de 29,5%, em 1998, para 35,6%, em 2007. O crescimento desse modo em Vitória e 

Vila Velha reflete, dentre outras razões, o aumento das taxas de motorização. 

 
Figura 29 - Distribuição das viagens por modos de transporte na Grande Vitória, 2007 

Fonte: Elaboração própria. 
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3.6 CENTRALIDADES METROPOLITANAS 

Entender como se estruturam as centralidades metropolitanas é fundamental para o 

entendimento das dinâmicas dos deslocamentos intrametropolitanos. De modo geral, 

as áreas centrais são aquelas que concentram atividades econômicas e prestação de 

serviços urbanos, funções sociais e políticas, e que atraem parcela relevante dos 

fluxos diários de pessoas e volume de negócios. Sendo assim, em comparação com 

o restante do território, estão melhor servidas por infraestruturas urbanas e possuem 

facilidades de acesso. 

O Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana na Grande 

Vitória (PDUI) contempla, em seu diagnóstico (IJSN, 2017b) um levantamento das 

áreas centrais de acordo com a concentração de atividades econômicas e 

atratividades de seus equipamentos e as classifica em quatro tipos de centralidades: 

Centros Metropolitanos; Subcentros Metropolitanos; Centros Regionais; e Subcentros 

Locais, conforme Figura 30. A Figura 31 complementa o mapeamento das 

centralidades ao indicar a localização dos principais polos atratores da RMGV. 

Até o final da década de 1970, o Centro de Vitória conservou sua hegemonia enquanto 

área de centralidade, concentrando o comércio principal, os serviços públicos e 

privados especializados, os órgãos governamentais, as entidades financeiras, dentre 

outros serviços. Era também o local de moradia das classes de renda mais alta, que, 

posteriormente, ao serem dotadas da mobilidade propiciada pelo transporte individual, 

se deslocaram para as áreas mais afastadas do centro tradicional. Como 

consequência, confirmando a tendência de o “centro” se deslocar acompanhando o 

deslocamento das classes de renda mais elevada (VILLAÇA, 2001), na década de 

1980, algumas atividades de prestação de serviços foram se reinstalando na região 

da Enseada do Suá, processo que se acentuaria nos anos seguintes. 

O Centro de Vitória, classificado como Centro Metropolitano, caracteriza-se por uma 

implantação em uma estreita região localizada entre a baía de Vitória e o maciço 

central e, por isso, devido às suas condições geográficas, foi considerado, por 

diversos planos e projetos, como inadequado ao desenvolvimento urbano. O Plano de 

Desenvolvimento Integrado da Grande Vitória, de 1971, já apontava a excessiva 

concentração de atividades e o espaço restrito do Centro. Já o Plano Diretor de Vitória, 

de 1984, descrevia claramente a necessidade de deslocar para a região da Enseada 

do Suá as atividades centrais da capital (IJSN, 2017b). 
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Figura 30 - Centralidades da RMGV 
Fonte: Elaboração própria. 
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A região da Enseada do Suá, também classificada como Centro Metropolitano, era 

ocupada apenas por residências unifamiliares até o início da década de 1990, quando 

foi inaugurada a “Terceira Ponte”. Depois disso, diversos órgãos públicos e entidades 

importantes foram transferidos para a região, tais como: a sede do Centro de 

Comércio de Café, a Assembleia Legislativa, os tribunais de contas do Estado e da 

União, o Tribunal Regional Eleitoral e a Capitania dos Portos. Em 1993, a inauguração 

do Shopping Vitória tornou a região uma nova centralidade, ainda em paralelo com o 

centro tradicional, abrigando usos de gestão pública e privada, comércio, serviços e 

residência de alta renda (IJSN, 2017b). 

Em Vila Velha, a inauguração da “Terceira Ponte” também provocou uma rápida 

transformação da região da orla, com a verticalização dos bairros Praia da Costa, 

Itapuã e Itaparica. A população de renda mais elevada que se instalou na região atraiu 

diversas atividades de comércio e serviço para o centro próximo à orla, que passou a 

depender menos das centralidades de Vitória, constituindo-se em um Subcentro 

Metropolitano. Em 2002, foi inaugurado o Shopping Praia da Costa junto à cabeceira 

da “Terceira Ponte” que, juntamente com os Shoppings Boulevard e Vila Velha, 

inaugurados em 2012 e 2014, respectivamente, reforçaram ainda mais a centralidade 

(IJSN, 2017b). 

O crescimento da Grande Vitória impulsionou a instalação de diversas atividades ao 

longo das rodovias federais BR-101 e BR-262, em Cariacica, como o Ceasa, em 1977, 

que atrai diariamente pequenos produtores de hortifrutigranjeiros. Diversos bairros 

surgiram a partir dos loteamentos na região de Campo Grande, identificada como 

Subcentro Metropolitano, especialmente nas proximidades da Av. Expedito Garcia, 

onde foram se instalando estabelecimentos de comércio e serviços para atender a 

essa considerável massa de consumidores. Em 2014, o Shopping Moxuara, com duas 

torres de salas comerciais, foi inaugurado nas imediações da Ceasa e do Terminal 

Rodoviário de Campo Grande (IJSN, 2017b). 

O município de Serra também vivenciou esse processo de formação de novas áreas 

centrais, especialmente no bairro de Laranjeiras, classificado como um Subcentro 

Metropolitano, onde se concentraram estabelecimentos comerciais, de serviços, de 

saúde e de ensino para atendimento aos conjuntos residenciais e bairros que se 

desenvolveram na região a partir da década de 1980. Nas proximidades da Av. 

Central, onde se concentram os estabelecimentos de comércio e serviços, instalaram‐
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se o Shopping Laranjeiras, inaugurado em 2002, o Terminal Rodoviário de Laranjeiras 

e, mais recentemente, o Shopping Montserrat, inaugurado em 2013. 

 

Figura 31 - Principais polos atratores na RMGV 

Fonte: Elaboração própria. 
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Além dos Centros e Subcentros Metropolitanos, são identificadas diversas áreas de 

concentração de atividades econômicas, classificadas como Centros Regionais e 

Subcentros Locais, que atendem conjuntos de bairros. Tais localidades são 

identificadas em todos os municípios e são mapeadas na Figura 30. 

A hegemonia da capital foi relativizada com a redistribuição da população, que fez 

com que, em 1991, deixasse de ser o município mais populoso da Região 

Metropolitana (IBGE, 1991). O centro histórico de Vitória perdeu população e 

atividades centrais, sendo substituído por novas centralidades e pela emergência de 

subcentros regionais que atendem aos setores periféricos da área metropolitana. 

Neste sentido, muito embora seja inegável o fato de Vitória reunir grande parte do 

conjunto de equipamentos metropolitanos, sobretudo de caráter administrativo, o que 

é suficiente para mantê-la no posto de polo metropolitano, também é irrefutável o fato 

de que os municípios de Serra, Vila Velha e Cariacica têm reduzido seu nível de 

“dependência” da capital, estruturando continuamente centralidades locais que 

atendem um percentual importante das demandas de deslocamento cotidiano de seus 

moradores (IJSN, 2017b). 
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4 METODOLOGIA 

 

Esse capítulo apresenta a metodologia adotada nessa pesquisa, que inclui, além da 

revisão bibliográfica acerca da temática da pesquisa, seis etapas, a saber: 

identificação de indicadores de mobilidade e acessibilidade urbana; coleta de dados; 

definição dos indicadores a serem adotados na pesquisa; definição dos pesos dos 

indicadores; cálculo e espacialização do Índice de Mobilidade e Acessibilidade Urbana 

– IMAU – nos municípios da Grande Vitória; e análise dos resultados obtidos. A seguir, 

expõem-se em detalhes os procedimentos enumerados acima. 

 

4.1 IDENTIFICAÇÃO DOS INDICADORES 

Nesta pesquisa, procurou-se avaliar as condições de mobilidade e acessibilidade 

urbana nos municípios da Grande Vitória por meio da utilização de uma série de 

indicadores de mobilidade e acessibilidade, que pudessem ser mensurados. A 

definição primária desses indicadores, do tipo quantitativos, baseou-se em ampla 

pesquisa bibliográfica de autores nacionais e internacionais. As principais referências 

utilizadas para identificação dos indicadores estão relacionadas a seguir. 

 

4.1.1 Sistemas de indicadores selecionados 

Índice de Mobilidade Urbana Sustentável (IMUS) 

Desenvolvido por Costa (2008), este índice define, a partir de levantamento de 

referências no Brasil e no mundo, um conjunto de 87 indicadores de mobilidade 

urbana sustentável, agrupados em 9 domínios e 37 temas. Os domínios englobam 

acessibilidade, aspectos ambientais, aspectos sociais, aspectos políticos, 

infraestrutura de transportes, modos não-motorizados, planejamento integrado, 

tráfego e circulação urbana e sistemas de transporte urbano. 

Alguns trabalhos da mesma autora, anteriores ao IMUS, também abordam e 

relacionam indicadores de mobilidade e acessibilidade, tendo sido utilizados como 

referência para o índice (COSTA, 2003; COSTA; SILVA; RAMOS, 2004; COSTA et 

al., 2005; COSTA; RAMOS; SILVA, 2007). Em contrapartida, trabalhos de importantes 

autores nacionais da área de transportes, publicados após o IMUS, o utilizam como 
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referência principal (SILVA; COSTA; RAMOS, 2010; SILVA et al., 2015; COSTA et al., 

2017). 

 

Índice de Bem-Estar Urbano - Ibeu 

Busca avaliar a dimensão urbana do bem-estar usufruído pelos cidadãos brasileiros a 

partir da análise de 19 indicadores, agrupados em 5 dimensões urbanas (mobilidade 

urbana, condições ambientais urbanas, condições habitacionais urbanas, 

atendimento de serviços coletivos urbanos e infraestrutura urbana). Divulgado em 

2013 pelo Observatório das Metrópoles, o Ibeu foi elaborado a partir de dados do 

Censo Demográfico do IBGE para as 15 regiões metropolitanas brasileiras (RIBEIRO, 

RIBEIRO, 2013). 

 

Índice de Qualidade de Vida Urbana de Belo Horizonte – IQVU/BH 

Desenvolvido pela Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Belo Horizonte em 

conjunto com a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG), este 

índice busca mensurar a quantidade e a qualidade da oferta de bens e serviços 

públicos e privados na cidade de Belo Horizonte. É composto por 36 indicadores 

agrupados em 10 variáveis (abastecimento, cultura, educação, esportes, habitação, 

infraestrutura urbana, meio ambiente, saúde, serviços urbanos e segurança urbana). 

Ao contrário de outros índices intraurbanos, esse é calculado a partir de informações 

provenientes dos próprios órgãos municipais e dos prestadores de serviços públicos, 

não dependendo dos dados censitários (BELO HORIZONTE, 2015). 

 

Norma Brasileira ISO 37120 

A NBR ISO 37120, que discorre sobre normas para o desenvolvimento sustentável 

em comunidade urbanas, relaciona 100 indicadores agrupados em 17 temas 

(economia, educação, energia, meio ambiente, finanças, resposta a incêndios e 

emergências, governança, saúde, recreação, segurança, habitação, resíduos sólidos, 

telecomunicações e inovação, transporte, planejamento urbano, esgotos e água e 

saneamento). O tema transporte conta com 9 indicadores relacionados ao 

desenvolvimento sustentável (ABNT, 2017). 
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Rede Nossa São Paulo 

A Rede Nossa São Paulo, criada em 2007, tem como objetivo “mobilizar diversos 

segmentos da sociedade para, em parceria com instituições públicas e privadas, 

construir e se comprometer com uma agenda e um conjunto de metas, e articular 

ações visando uma melhor qualidade de vida na cidade de São Paulo”. Para isso, 

relaciona 194 indicadores de qualidade de vida, agrupados em 23 eixos. Dentre os 

eixos tem-se acessibilidade, transporte/acidentes de trânsito e transporte/mobilidade 

urbana (NOSSA SÃO PAULO, 2008). 

 

A partir da pesquisa bibliográfica, foram identificados 64 indicadores de mobilidade e 

acessibilidade urbana, sendo 19 indicadores de acessibilidade e 45 de mobilidade, 

listados e descritos no APÊNDICE A – “Conjuntos de indicadores”. Desse conjunto de 

indicadores, foram selecionados para a análise da mobilidade e acessibilidade urbana 

dos municípios da Grande Vitória aqueles que tinham dados disponíveis e relevantes 

para a análise. A importância de cada um dos indicadores selecionados, bem como o 

processo de cálculo e espacialização será detalhada no Capítulo 5, que trata do 

cálculo e espacialização dos indicadores. Essa seleção foi precedida pela coleta de 

dados nos municípios, comentada no item seguinte. 

 

4.2 COLETA DE DADOS 

A segunda etapa consistiu na coleta de dados que poderiam servir como base de 

cálculo para o IMAU da Grande Vitória. A coleta de dados foi realizada junto a órgãos 

municipais, estaduais e nacionais. Entre os órgãos nos quais se realizou a coleta de 

dados, têm-se: 

 Prefeituras Municipais – Prefeitura Municipal de Vitória, Prefeitura Municipal de 

Serra, Prefeitura Municipal de Viana, Prefeitura Municipal de Cariacica e 

Prefeitura Municipal de Vila Velha; 

 Secretaria Estaduais – Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas – 

Setop – e Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social – Sesp; 

 Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória – Ceturb; 

 Instituto Jones dos Santos Neves – IJSN; 
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 Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – Detran/ES; 

 Departamento Nacional de Trânsito – Denatran; 

 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

Foram realizados, também, levantamentos de dados junto a documentos, como: 

 Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado – PDUI (IJSN, 2017b); 

 Planos Diretores Municipais – Plano Diretor Urbano do Município de Vitória 

(VITÓRIA, 2006); Plano Diretor Municipal de Vila Velha (VILA VELHA, 2007); 

Plano Diretor Municipal de Viana (VIANA, 2006), Plano Diretor Municipal do 

Município de Cariacica (CARIACICA, 2007), Plano Diretor Municipal de Serra 

(SERRA, 2012); 

 Plano Diretor de Transporte e de Mobilidade Urbana da Cidade de Vitória e Estudo 

de Viabilidade Técnico-Operacional, Econômico-Financeira do Sistema Metrô-

Leve para a Cidade de Vitória – PDTMU (VITÓRIA, 2008); 

 Plano Estratégico de Vila Velha (VILA VELHA, 2012); 

 Agenda Cariacica: Planejamento Sustentável da Cidade 2010-2030 (CARIACICA, 

2012); 

 Plano Estratégico de Logística e Transportes do Espírito Santo – PELTES 

(ESPÍRITO SANTO, 2010); 

 Plano Diretor de Transporte Urbano da Grande Vitória – PDTU (IJSN, 1987); 

 Plano Diretor de Transporte Urbano da Região Metropolitana da Grande Vitória 

(ESPÍRITO SANTO, 2001b); 

 Pesquisa domiciliar de origem e destino da Região Metropolitana da Grande 

Vitória (IJSN, 2008); 

 Estudo Integrado de Uso e Ocupação do Solo e Circulação Urbana da Região 

Metropolitana da Grande Vitória (IJSN, 2009); 

 Plano de Desenvolvimento Espírito Santo 2030 (ESPÍRITO SANTO, 2013); 

 Plano de Desenvolvimento Espírito Santo 2025 (ESPÍRITO SANTO, 2006); 

 Plano de Mobilidade Metropolitana – PMM (ESPÍRITO SANTO, 2011); 

 Programa Cicloviário: Diagnóstico da Malha Cicloviária Existente na RMGV 

(ESPÍRITO SANTO, 2016). 

A coleta de dados objetivou avaliar quais dos indicadores levantados seriam passíveis 

de serem mensurados simultaneamente nos cinco municípios da GV. A partir disso, 
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fez-se a revisão dos indicadores que efetivamente entrariam no cálculo do IMAU para 

a Grande Vitória, comentado no item seguinte. 

 

4.3 DEFINIÇÃO DOS INDICADORES 

A terceira etapa consistiu na definição dos indicadores de mobilidade e acessibilidade 

que efetivamente fariam parte do cálculo e espacialização do IMAU da Grande Vitória. 

Dos 64 indicadores de mobilidade e acessibilidade urbana levantados na primeira 

etapa, verificou-se ser possível o cálculo de 24 desses indicadores. 

Dos 19 indicadores de acessibilidade urbana quantitativos levantados, demonstrados 

no Quadro 2, 12 indicadores foram selecionados para compor o Índice de Mobilidade 

e Acessibilidade Urbana (IMAU); um indicador foi excluído do cálculo por ser 

semelhante (IS) aos indicadores selecionados e por isso, já ter sido contemplado de 

alguma forma no IMAU; 4 indicadores foram excluídos do cálculo pela ausência de 

dados (AD) que possibilitassem o seu cálculo para os cinco municípios da Grande 

Vitória; um indicador foi excluído por ter pouca relevância para o índice (PR); e, 

finalmente, um indicador levantado não se aplica (NA) para a realidade da Grande 

Vitória. O APÊNDICE A – “Conjuntos de indicadores”, traz uma breve descrição de 

cada um dos indicadores de acessibilidade identificados. 

 

Situação Indicadores de Acessibilidade Urbana 

IMAU 

Acessibilidade ao transporte público 

Transporte público para pessoas com necessidades especiais 

Acessibilidade a espaços abertos 

Acessibilidade aos equipamentos educacionais 

Acessibilidade aos equipamentos de saúde 

Densidade e conectividade da rede viária 

Travessias adaptadas a pessoas com necessidades especiais 

Vias pavimentadas 

Vias para transporte coletivo 

Extensão de ciclovias 

Vias com calçadas 

Extensão da rede de transporte público 

IS Quilômetros de ciclovias e ciclofaixas por 100.000 habitantes 

AD 

Acessibilidade a vias com uso predominante de comércios e serviços 

Acessibilidade a edifícios públicos 

Dispositivos de moderação de tráfego 

Baias para carga e descarga 

PR Vias para pedestres 

NA Estacionamento de bicicletas 

Quadro 2 - Indicadores de acessibilidade urbana levantados 

Fonte: Elaboração própria. 
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Situação Indicadores de Mobilidade Urbana 

IMAU 

Acidentes de trânsito 

Atropelamentos 

Congestionamento 

Tempo de viagem 

Número de viagens 

Índice de motorização 

Transporte coletivo x transporte individual 

Modos não-motorizados x modos motorizados 

Diversidade de modos de transporte motorizados 

Frequência de atendimento do transporte público 

Índice de passageiros por quilômetro 

Passageiros transportados anualmente 

IS 

Acidente com automóvel 

Acidente com bicicleta 

Acidente com motocicleta 

Mortes de trânsito 

Mortes com automóvel 

Mortes com bicicleta 

Mortes com motocicleta 

Mortes por atropelamento 

Acidentes com pedestres e ciclistas 

Acidentes com pedestres ou ciclistas por 1.000 habitantes 

Demanda de viagens por automóveis na região 

Número de veículos motorizados de duas rodas por habitante 

Quilômetros de sistema de transporte público de média capacidade por 100 000 habitantes 

AD 

Distância de viagem 

Tempo médio de viagem no transporte público x automóvel 

Velocidade média do tráfego 

Número de veículos por quilômetro de via 

Taxa de ocupação de veículos 

Oferta de transporte público urbano 

Velocidade média do transporte público 
Tempo médio de viagem no transporte público urbano para o núcleo central de atividades 
e comércio 
Pontualidade 

Satisfação do usuário com o serviço de transporte público 

Número anual de viagens em transporte público por habitante 

Equidade vertical (renda) 

Porcentagem de passageiros que se deslocam para o trabalho de forma alternativa ao 
automóvel privado 
Despesas com transportes 

PR 

Violação das leis de trânsito 

Idade média da frota de transporte público 

Descontos e gratuidades 

Tarifas de transporte 

NA 
Quilômetros de sistema de transporte público de alta capacidade por 100 000 habitantes 

Terminais Intermodais 

Quadro 3 - Indicadores de mobilidade urbana levantados 
Fonte: Elaboração própria. 

Dos 45 indicadores de mobilidade urbana quantitativos levantados, demonstrados no 

Quadro 3, 12 indicadores foram selecionados para compor o Índice de Mobilidade e 

Acessibilidade Urbana (IMAU); 13 indicadores foram excluídos do cálculo por serem 

semelhantes (IS) aos indicadores selecionados e por isso, já terem sido contemplados 
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de alguma forma no IMAU; 14 indicadores foram excluídos do cálculo pela ausência 

de dados (AD) que possibilitassem o seu cálculo para os cinco municípios da Grande 

Vitória; 4 dos indicadores levantados foram excluídos por terem pouca relevância para 

o índice (PR) por não influenciar diretamente na mobilidade; e, finalmente, 2 

indicadores levantados não se aplicam (NA) para a realidade da Grande Vitória. O 

APÊNDICE A – “Conjuntos de indicadores”, traz uma breve descrição de cada um dos 

indicadores de mobilidade identificados. 

Esses 24 indicadores selecionados para compor o IMAU da Grande Vitória foram 

agrupados em dois temas principais, conforme apresentado no Quadro 4, sendo 12 

de acessibilidade urbana e 12 de mobilidade urbana. 

Tema Indicador 

Acessibilidade urbana 

Acessibilidade ao transporte público 

Transporte público para pessoas com necessidades especiais 

Acessibilidade a espaços abertos 

Acessibilidade aos equipamentos educacionais 

Acessibilidade aos equipamentos de saúde 

Densidade e conectividade da rede viária 

Travessias adaptadas a pessoas com necessidades especiais 

Vias pavimentadas 

Vias para transporte coletivo 

Extensão de ciclovias 

Vias com calçadas 

Extensão da rede de transporte público 

Mobilidade Urbana 

Acidentes de trânsito 

Atropelamentos 

Congestionamento 

Tempo de viagem 

Número de viagens 

Índice de motorização 

Transporte coletivo x transporte individual 

Modos não-motorizados x modos motorizados 

Diversidade de modos de transporte motorizados 

Frequência de atendimento do transporte público 

Índice de passageiros por quilômetro 

Passageiros transportados anualmente 

Quadro 4 - Temas e indicadores selecionados para o cálculo do IMAU na Grande Vitória 

Fonte: Elaboração própria. 

 

4.4 DEFINIÇÃO DOS PESOS 

A quarta etapa consiste na definição dos pesos dos temas e dos indicadores que 

compõe o IMAU para a Grande Vitória. Esses pesos foram obtidos por meio de 

entrevistas com especialistas nas áreas de planejamento urbano, mobilidade e 



131 

transportes, nos cinco municípios da GV. A seleção desses especialistas baseou-se 

em sua experiência prévia e no desenvolvimento de trabalhos nas áreas relacionadas. 

A intenção foi envolver pesquisadores com conhecimento em diferentes campos de 

atuação. Neste sentido, foram convidados a participar especialistas das Prefeituras 

Municipais dos cinco municípios da Grande Vitória, do Instituto Jones dos Santos 

Neves, do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo 

(DER/ES), da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, da Secretaria 

de Estado de Saneamento Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), bem como 

professores de cursos de graduação e pós-graduação na área de Arquitetura e 

Urbanismo. Muitos dos entrevistados convidados a responderem ao questionário, 

participaram, como coordenador ou pesquisador, do Plano de Desenvolvimento 

Integrado da Região Metropolitana da Grande Vitória (PDUI), realizado entre 

novembro de 2016 e fevereiro de 2018. 

A entrevista foi desenvolvida via internet. Para cada um dos avaliadores convidados 

a participar, foi enviado um questionário, via e-mail, que foi devidamente respondido 

e encaminhado de volta para a tabulação dos dados. No APÊNCICE B – 

“Questionário” – consta o modelo de questionário enviado, incluindo as informações 

gerais fornecidas e as perguntas realizadas. O processo de avaliação foi organizado 

de forma que os entrevistados não precisassem digitar nenhum valor, tornando mais 

simples e rápido esse processo. 

No total, foram selecionados, na Grande Vitória, vinte e oito especialistas para 

participar da pesquisa. Desse total, vinte especialistas responderam ao questionário. 

Os outros oito, que não responderam, foram excluídos do processo de avaliação. O 

APÊNDICE C – “Avaliadores” – traz um breve currículo de cada um dos avaliadores 

que responderam ao questionário, com a respectiva área de formação e atuação 

profissional. 

Os pesos para os indicadores foram obtidos diretamente dos resultados das 

entrevistas com os especialistas. O APÊNDICE D – “Pesos dos temas e indicadores” 

– apresenta os pesos atribuídos por cada avaliador para cada um dos indicadores e a 

planilha de cálculo dos pesos dos indicadores e dos temas. 

Primeiramente foi obtida a média aritmética dos valores definidos por todos os 

participantes, expressos na escala de 1 a 5, e posteriormente esses valores foram 



132 

normalizados para o intervalo entre 0,00 e 1,00, obtendo-se o peso final para cada 

indicador. Dessa forma, os pesos dos indicadores por tema, se somados, resultam no 

valor igual a 1,00. 

Procedimento semelhante foi utilizado para se obter os pesos dos temas, de forma 

que quando se somam os pesos dos dois temas, acessibilidade e mobilidade urbana, 

obtém-se o valor igual a 1,00. A Tabela 16 apresenta os pesos dos temas e dos 

indicadores, definidos a partir do processo de cálculo. 

Tabela 16 - Pesos dos temas e dos indicadores 

Tema Peso Indicador Peso 

Acessibilidade 
Urbana 

0,492 

Acessibilidade ao transporte público 0,087 

Transporte público para pessoas com necessidades especiais 0,073 

Acessibilidade a espaços abertos 0,072 

Acessibilidade aos equipamentos educacionais 0,090 

Acessibilidade aos equipamentos de saúde 0,085 

Densidade e conectividade da rede viária 0,073 

Travessias adaptadas a pessoas com necessidades especiais 0,088 

Vias pavimentadas 0,084 

Vias para transporte coletivo 0,077 

Extensão de ciclovias 0,087 

Vias com calçadas 0,093 

Extensão da rede de transporte público 0,093 

Mobilidade 
Urbana 

0,508 

Acidentes de trânsito 0,086 

Atropelamentos 0,087 

Congestionamento 0,082 

Tempo de viagem 0,089 

Número de viagens 0,072 

Índice de motorização 0,074 

Transporte coletivo x transporte individual 0,089 

Modos não-motorizados x modos motorizados 0,088 

Diversidade dos modos de transporte motorizados 0,085 

Frequência de atendimento do transporte público 0,088 

Índice de passageiros por quilômetro 0,078 

Passageiros transportados anualmente 0,079 

Fonte: Elaboração própria. 

Essa metodologia de normalização dos pesos, adotada por Costa (2008), permite que, 

ao final da avaliação do IMAU, o valor encontrado esteja entre 0,00 e 1,00, o que 

resulta em uma avaliação concreta do índice em muito bom, bom, regular, ruim e muito 

ruim. É possível também fazer uma comparação entre os índices obtidos entre os 

municípios e ainda temporalmente. 
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4.5 CÁLCULO E ESPACIALIZAÇÃO DO IMAU 

A quinta etapa consiste no cálculo e espacialização dos 24 indicadores de 

acessibilidade e mobilidade urbana selecionados, e será detalhada no Capítulo 5. O 

cálculo de cada um dos indicadores foi necessário para o cálculo final do IMAU de 

cada um dos municípios da Grande Vitória. 

O cálculo foi padronizado no intervalo entre 0,000 e 1,000 e categorizado da seguinte 

forma: entre 1,000 e 0,801, considera-se um índice muito bom; entre 0,800 e 0,601, 

considera-se um índice bom; entre 0,600 e 0,401, considera-se um índice regular; 

entre 0,400 e 0,201, considera-se um índice ruim; e abaixo de 0,201, considera-se um 

índice muito ruim. 

Esses indicadores foram espacializados por meio da ferramenta computacional de 

geoprocessamento, Programa ArcGIS, versão 10.5, de maneira a demonstrar a 

distribuição de cada um dos indicadores, no território da Grande Vitória, identificando 

áreas melhores e piores atendidas pelos mesmos. 

 

4.6 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A sexta etapa destina-se à análise conjunta dos resultados obtidos nas etapas 

anteriores, e será detalhada no Capítulo 6. Inclui os resultados dos pesos dos temas 

e indicadores, os resultados dos indicadores por município, os resultados dos 

indicadores na Grande Vitória, os resultados gerais do IMAU e os resultados das 

espacializações. 
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5 CÁLCULO E ESPACIALIZAÇÃO DOS INDICADORES 

 

Esse capítulo apresenta o processo de cálculo e espacialização dos 24 indicadores 

selecionados, sendo 12 indicadores de acessibilidade urbana e 12 de mobilidade 

urbana, bem como uma descrição de cada indicador, com os procedimentos de 

cálculo e de normalização dos critérios, incluindo as escalas de avaliação, e os 

resultados por município e na Grande Vitória. 

 

5.1 ACESSIBILIDADE URBANA 

5.1.1 Acessibilidade ao transporte público 

A acessibilidade ao transporte público é um importante indicador de acessibilidade 

urbana que traduz a facilidade de acesso aos serviços e atividades urbanas como 

emprego, educação, saúde e lazer, por meio do sistema de transporte público. Esse 

indicador se propõe a calcular a porcentagem da população urbana residente próxima 

a um ponto de acesso aos serviços de transporte público, considerando todos os 

modos disponíveis (COSTA, 2008) que, no caso da Grande Vitória, é apenas o 

transporte público por ônibus. 

O Sistema Transcol é o sistema metropolitano de transporte coletivo por ônibus e 

atende os cinco municípios da GV. Os municípios de Vitória e Vila Velha contam, 

ainda, com o sistema municipal de transporte por ônibus. O sistema metropolitano e 

os municipais funcionam de forma independente e não possuem integração física ou 

tarifária. 

Para efeito de cálculo do indicador, utilizou-se o Sistema de Informações Geográficas 

(SIG), por meio dos seguintes procedimentos: 

 Adição da base georreferenciada dos municípios fornecida pelo IJSN, referente 

ao ano de 2010, e de setores censitários do IBGE (2010), contendo informações 

sobre a população residente por setor censitário para permitir o cálculo do 

indicador; 

 Adição da base georreferenciada contendo os pontos de ônibus municipais e 

intermunicipais, fornecida pela Ceturb e pelas Prefeituras Municipais de Vitória e 

Vila Velha, referente ao ano de 2015; 
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 Foi delimitada a área de influência (buffer10) de cada ponto de acesso aos ônibus, 

correspondendo a um círculo com centro no respectivo ponto e raio de 300 metros. 

Considera-se a distância de 300 metros como um percurso bom a ser percorrido 

para se ter acesso a ônibus e micro-ônibus11; 

 Com base nos dados dos setores censitários obteve-se o valor correspondente à 

população atendida pela área de influência dos pontos de ônibus, coberta pelo 

buffer em cada município. Essa população é servida pelos pontos de ônibus no 

raio de 300m; 

 O indicador é obtido dividindo o valor total da população atendida, obtida por meio 

dos procedimentos acima, pelo número total de habitantes da área urbanizada, 

com resultado expresso em porcentagem (Tabela 17). 

Tabela 17 - População atendida pelo transporte público 

Município 
População 

urbana (hab.) 
População atendida 

pelos pontos 
População atendida/ 

População urbana (%) 
Nota 

Cariacica 337.643 329.210 97,50 0,97 
Serra 406.450 388.582 95,60 0,95 
Viana 59.632 57.434 96,31 0,96 
Vila Velha 412.575 389.082 94,31 0,94 
Vitória 327.801 323.647 98,73 0,99 

GV 1.544.101 1.487.955 96,36 0,96 

Fonte: Elaboração própria. 

De acordo com a Tabela 18, que define a nota do indicador com base nos valores de 

referência12, tem-se uma nota de 0,99 para o município de Vitória, já que o município 

possui 98,73% da população urbana residente na área de cobertura de pontos de 

acesso ao transporte público. Em seguida aparecem o município de Cariacica, com 

nota 0,97 e 97,50% da população residente próxima aos pontos de ônibus. Viana 

apresentou nota 0,96 e 96,31% da população bem atendida por esse indicador. Serra 

obteve nota 0,95 e 95,60% da população bem atendida. Por último aparece Vila Velha, 

com nota 0,94 e 94,31% da população residente próxima aos pontos de ônibus. No 

                                            
10 Buffer é uma feição cartográfica criada para representar uma distância uniforme ao redor de um 
determinado objeto (MIRANDA, 2010). 

11 Ferraz e Torres (2004) definem três níveis de acessibilidade baseados na distância de caminhada 
no início e fim da viagem: bom (menor que 300 metros), regular (entre 300 e 500 metros) e ruim (maior 
que 500 metros). 

12 Valores de referência propostos por Costa (2008), que considerou que, em função da importância da 
acessibilidade ao transporte público, pelo menos uma parcela mínima da população (superior a 10%) 
deve ter acesso adequado aos serviços. 
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cálculo do indicador para a Grande Vitória, a nota alcançada foi 0,96, que corresponde 

a 96,36% da população da GV residente a uma distância igual ou inferior a 300 metros 

de um ponto de ônibus. 

Tabela 18 - Escala de avaliação para o indicador acessibilidade ao transporte público 

Nota 
Valores de Referência 

Porcentagem da população urbana residente na área de cobertura de pontos de acesso 
ao transporte público 

1,00 100% 
0,75 77,5% 
0,50 55% 
0,25 32,5% 
0,00 Até 10% 

Fonte: COSTA, 2008. 

Na Figura 32 pode-se observar a área de atendimento dos pontos de ônibus 

municipais e intermunicipais, nos municípios da GV, representadas por um buffer de 

raio igual a 300 metros em cada ponto de ônibus. No geral, os municípios apresentam 

uma boa cobertura de acesso aos pontos de ônibus, o que não garante um transporte 

público eficiente já que muitas outras variáveis são importantes, como frequência do 

transporte público, conforto, segurança e pontualidade. 

A Figura 33 representa a porcentagem da população urbana residente na área de 

cobertura de pontos de acesso ao transporte público em cada área de ponderação, 

calculada com o auxílio do SIG. Dessa forma, é possível analisar comparativamente 

as diversas áreas do território da Grande Vitória. A menor porcentagem da população 

entre as áreas de ponderação foi 84,43% da Região 3-313 de Vila Velha. O maior valor 

foi observado nas Regiões 4c, 6c e 7 do município de Vitória, com 100,00% da 

população bem atendida por esse indicador. Foi feita uma interpolação dos valores 

encontrados em cada área de ponderação, de forma que o 0,00 corresponde ao valor 

de 84,43% e o 1,00 ao valor de 100,00%. 

Observa-se que o município de Vitória foi o único que apresentou apenas notas boas 

e muito boas. Os municípios de Serra, Vila Velha e Cariacica apresentaram áreas com 

notas muito boas, especialmente, próximas aos grandes eixos rodoviários, Rodovia 

do Sol e Av. Carlos Lindenberg, em Vila Velha, BR-101, em Serra, e BR-101 e BR-

262, em Cariacica. As áreas com classificações muito ruins foram encontradas nos 

municípios de Viana e Vila Velha. 

                                            
13 Para a consulta das áreas de ponderação, consultar o APÊNDICE E – “Áreas de ponderação” 
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Figura 32 - Espacialização do indicador acessibilidade ao transporte público 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 33 - Espacialização do indicador acessibilidade ao transporte público por área de 
ponderação 

Fonte: Elaboração própria. 
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5.1.2 Transporte público para pessoas com necessidades especiais 

A acessibilidade ao sistema de transporte público pelas pessoas com necessidades 

especiais promove a inclusão social e amplia a participação dessas pessoas nas 

atividades econômicas de uma região uma vez que facilita o acesso aos serviços e 

atividades urbanas como empregos, educação, saúde e lazer. Esse indicador se 

propõe a calcular a porcentagem dos veículos do transporte público por ônibus 

adaptada para pessoas com necessidades especiais e restrições de mobilidade 

(COSTA, 2008). 

O indicador é obtido dividindo-se o número total de veículos adaptados para transporte 

de pessoas com necessidades especiais e restrições de mobilidade pelo número total 

de ônibus em operação nos municípios. Ou, ainda, pelo levantamento da existência 

de serviço especial de transporte para pessoas com necessidades especiais, que é o 

caso da Grande Vitória, que conta com o Serviços Especial Mão na Roda, implantado 

no ano 2000, com 25 micro-ônibus adaptados às pessoas com deficiência de 

locomoção, que funciona a partir do agendamento de viagens nos cinco municípios 

da GV. 

De acordo com a Tabela 19, que define a nota do indicador com base nos valores de 

referência14, tem-se uma nota máxima de 1,00 para todos os municípios, já que 

contam com serviço especial de transporte para pessoas com mobilidade reduzida. 

A Figura 34 representa a espacialização do indicador transporte público para pessoas 

com necessidades especiais por área de ponderação. Nota-se a regularidade entre 

todos os municípios da Grande Vitória, que obtiveram nota máxima nesse indicador. 

Tabela 19 - Escala de avaliação para o indicador transporte público pra pessoas com 
necessidades especiais 

Nota 
Valores de Referência 

Porcentagem da frota municipal de ônibus urbano adaptada para pessoas com 
necessidades especiais ou restrições de mobilidade 

1,00 100% (ou há serviços especiais para transporte de pessoas com necessidades especiais) 
0,75 75% 
0,50 50% 
0,25 25% 
0,00 0 (ou não há serviços especiais para transporte de pessoas com necessidades especiais) 

Fonte: COSTA, 2008. 

                                            
14 Valores de referência propostos por Costa (2008), que considera que a adaptação da frota de 
transporte público é fundamental para a acessibilidade. No entanto as cidades podem operar serviços 
especiais de transporte, que configura o atendimento aos parâmetros do indicador. 
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Figura 34 - Espacialização do indicador transporte público para pessoas com necessidades 
especiais por município 
Fonte: Elaboração própria. 
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5.1.3 Acessibilidade aos espaços abertos 

Em uma cidade, os espaços verdes e de lazer contribuem para ampliar as relações 

sociais e a qualidade de vida da população. A facilidade de acesso a essas áreas, em 

decorrência da proximidade com as residências, implica na redução da necessidade 

de deslocamento por meio dos modos motorizados de transporte. Esse indicador se 

propõe a calcular a porcentagem da população urbana residente próxima aos espaços 

abertos (verdes ou de lazer), considerando os seguintes parâmetros: 

 Até 500 metros de praças, playgrounds e outras áreas de recreação de pequeno 

e médio porte; 

 Até 1.000 metros de parques urbanos (COSTA, 2008). 

Para o cálculo do indicador, utilizou-se o SIG e foram desenvolvidos os seguintes 

procedimentos: 

 Adição da base georreferenciada dos municípios fornecida pelo IJSN, referente 

ao ano de 2010, e de setores censitários do IBGE (2010), contendo informações 

sobre a população residente por setor censitário para permitir o cálculo do 

indicador; 

 Adição da base georreferenciada contendo todas as áreas verdes e de lazer, 

fornecida pelo IJSN para o ano de 2017; 

 Delimitação da área de influência (buffer) de cada área dos espaços verdes e de 

lazer, a partir de seus limites externos (500 metros para praças, playgrounds e 

outras áreas de recreação de pequeno e médio porte e 1.000 metros para parques 

urbanos); 

 Com base nos dados dos setores censitários obteve-se o valor correspondente à 

população atendida pela área de influência das áreas verdes e de lazer, cobertas 

pelo buffer em cada município; 

 O indicador é obtido dividindo o valor total da população atendida, obtida por meio 

dos procedimentos acima, pelo número total de habitantes da área urbanizada, 

com resultado expresso em porcentagem (Tabela 20). 
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De acordo com a Tabela 21, que define a nota do indicador com base nos valores de 

referência15, o município de Vitória é o que apresenta a maior nota, com 0,99, já que 

apresenta 98,65% da população residente na área de influência de espaços verdes e 

de lazer. Em seguida, aparece o município de Cariacica, com nota 0,79 e 78,49% da 

população residente próxima aos espaços abertos. Vila Velha apresentou uma nota 

de 0,77 e 76,67% da população bem atendida por esse indicador. Serra obteve nota 

0,73 e 73,26% da população bem atendida. Viana aparece com a nota mais baixa 

nesse indicador, com 0,55 que corresponde a 54,98% da população residente próxima 

aos espaços verdes e de lazer. 

Tabela 20 - População atendida pelos espaços abertos 

Município 
População 

urbana (hab.) 
População atendida 

pelos espaços abertos 
População atendida/ 

População urbana (%) 
Nota 

Cariacica 337.643 265.017 78,49 0,79 
Serra 406.450 297.769 73,26 0,73 
Viana 59.632 32.783 54,98 0,55 
Vila Velha 412.575 316.339 76,67 0,77 
Vitória 327.801 323.391 98,65 0,99 

GV 1.544.101 1.235.299 80,00 0,80 

Fonte: Elaboração própria. 

A nota do indicador na Grande Vitória foi de 0,80, que corresponde a 80,00% da 

população residente próxima aos espaços verdes. Apenas o município de Vitória ficou 

com nota superior à Grande Vitória. Os outros quatro municípios apresentaram notas 

mais baixas. 

Tabela 21 - Escala de avaliação para o indicador acessibilidade aos espaços abertos 

Nota 
Valores de Referência 

Porcentagem da população urbana que reside na área de influência de espaços verdes e 
de lazer 

1,00 100% 
0,75 75% 
0,50 50% 
0,25 25% 
0,00 0 

Fonte: COSTA, 2008. 

Em uma análise espacial da acessibilidade aos espaços abertos, a Figura 35 

representa os buffers de 500 metros para espaços abertos de pequeno e médio porte 

e de 1.000 metros para parques urbanos. No geral, o município de Vitória encontra-

se bem atendido pelos espaços abertos e pela proximidade da população a esses 

                                            
15 Valores de referência propostos por Costa (2008). 
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espaços. Nos municípios de Cariacica, Serra, Vila Velha e Viana notam-se grandes 

áreas urbanizadas descobertas pelas manchas da área de influência das praças e 

parques. Grande parte da população desses municípios precisa realizar grandes 

deslocamentos para ter acesso às áreas de lazer, o que contribui para o aumento dos 

níveis de congestionamento das vias e aumento do tempo de viagem. 

A Figura 36 representa a porcentagem da população urbana que reside na área de 

influência de espaços verdes e de lazer em cada área de ponderação, calculada com 

a ajuda do SIG. Dessa forma, é possível analisar comparativamente as diversas áreas 

do território da Grande Vitória. A menor porcentagem da população entre as áreas de 

ponderação foi 41,56% da Região Carapina 1, no município de Serra. O maior valor 

foi observado nas Regiões 1, 2a, 4a, 4b e 4c do município de Vitória, com 100,00% 

da população bem atendida por esse indicador. Foi feita uma interpolação dos valores 

encontrados em cada área de ponderação, de forma que o 0,00 corresponde ao valor 

de 41,56% e o 1,00 ao valor de 100,00%. 

Nota-se que o município de Vitória foi o único que apresentou apenas notas muito 

boas na comparação com as áreas de ponderação de outros municípios. Outras áreas 

classificadas como boas e muito boas foram observadas nos municípios de Serra, Vila 

Velha e Cariacica. As áreas com as piores classificações estão localizadas em Serra 

e Viana, onde, comparativamente com outras áreas de ponderação, a população 

residente tem que se deslocar mais para ter acesso aos espaços verdes e de lazer. 
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Figura 35 - Espacialização do indicador acessibilidade aos espaços abertos 
Fonte: Elaboração própria. 

 



145 

 

Figura 36 - Espacialização do indicador acessibilidade aos espaços abertos por área de 
ponderação 

Fonte: Elaboração própria. 
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5.1.4 Acessibilidade aos equipamentos educacionais 

A acessibilidade aos equipamentos educacionais é condição fundamental para se 

reduzir a necessidade por deslocamentos realizado por modos de transporte 

motorizados, contribuindo para a redução dos níveis de congestionamento, ruído e 

poluição atmosférica. Visto isso, esse indicador se propõe a calcular a porcentagem 

da população urbana residente até 500 metros de distância de equipamentos de 

educação infantil e ensino fundamental16, públicos e particulares (COSTA, 2008). 

Para o cálculo deste indicador, utilizou-se o SIG e foram desenvolvidos os seguintes 

procedimentos: 

 Adição da base georreferenciada dos municípios fornecida pelo IJSN, referente 

ao ano de 2010, e de setores censitários do IBGE (2010), contendo informações 

sobre a população residente por setor censitário para permitir o cálculo do 

indicador; 

 Adição da base georreferenciada, fornecida pelo IJSN, contendo os equipamentos 

de educação da Grande Vitória, referentes ao ano de 2016; 

 Separação dos equipamentos de interesse para o cálculo do indicador (escolas 

de educação infantil, públicas e particulares, e escolas de ensino fundamental, 

públicas e particulares); 

 Delimitação da área de influência (buffer) de cada equipamento, correspondendo 

a um círculo de raio de 500 metros; 

 Com base nos dados dos setores censitários obteve-se o valor correspondente à 

população atendida pela área de influência dos equipamentos educacionais, 

coberta pelo buffer em cada município; 

 O indicador é obtido dividindo-se o valor total da população atendida, obtida por 

meio dos procedimentos acima, pelo número total de habitantes da área 

urbanizada, com resultado expresso em porcentagem (Tabela 22). 

                                            
16 De acordo com Brau, Merce e Tarrago (1980), as escolas de ensino infantil e fundamental localizadas 
a até 500 metros de distância das residências do entorno possuem níveis ótimos de acessibilidade. 
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De acordo com a Tabela 23, que define a nota do indicador com base nos valores de 

referência17, tem-se o município melhor atendido por esse indicador, Vitória, com uma 

nota de 0,96, já que o município conta com 96,36% da população urbana residente 

até 500 metros de um equipamento de educação. Em seguida aparece o município 

de Cariacica, com 0,90 e 91,24% da população residente próxima às escolas. Vila 

Velha obteve nota 0,89, que corresponde a 90,28% da população bem atendida por 

esse indicador. Viana apresentou nota 0,82 e 83,96% da população residente próxima 

às escolas. Por último aparece o município de Serra com nota 0,81 e 82,93% da 

população bem atendida. 

Tabela 22 - População atendida pelos equipamentos educacionais 

Município 
População urbana 

(hab.) 
População atendida pelos 

equipam. educacionais 
População atendida/ 

População urbana (%) 
Nota 

Cariacica 337.643 308.060 91,24 0,90 
Serra 406.450 337.057 82,93 0,81 
Viana 59.632 50.065 83,96 0,82 
Vila Velha 412.575 372.467 90,28 0,89 
Vitória 327.801 315.868 96,36 0,96 

GV 1.544.101 1.383.517 89,60 0,88 

Fonte: Elaboração própria. 

A nota do indicador na Grande Vitória foi de 0,88, que corresponde a 89,60% da 

população residente próxima às escolas de ensino infantil e fundamental. Apenas os 

municípios de Serra e Viana ficaram com nota inferior à Grande Vitória. Os outros três 

municípios apresentaram notas mais altas. 

Tabela 23 - Escala de avaliação para o indicador acessibilidade aos equipamentos 
educacionais 

Nota 
Valores de Referência 
Porcentagem da população urbana que reside a até 500 metros de um equipamento de 
educação 

1,00 100% 
0,75 77,5% 
0,50 55% 
0,25 32,5% 
0,00 Até 10% 

Fonte: COSTA, 2008. 

A Figura 37 identifica um raio de 500 metros em cada equipamento educacional de 

ensino infantil e fundamental da Grande Vitória. Essa distância é considerada 

                                            
17 Valores de referência propostos por Costa (2008), que considera que em função da importância da 
acessibilidade aos serviços básicos para a mobilidade, pelo menos uma parcela mínima da população 
(superior a 10%) deve ter acesso adequado ao serviço. 
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admissível de ser percorrida a pé pelos usuários desse tipo de equipamento, sem 

necessitar de outros modais de transporte. Podem-se notar, na análise do mapa, 

algumas áreas carentes de equipamento da educação infantil e do ensino 

fundamental. Moradores dessas regiões muitas vezes precisam se utilizar de outros 

modos de transporte para acessar equipamentos educacionais mais distantes. 

Com o objetivo de analisar comparativamente o território da Grande Vitória em relação 

ao indicador acessibilidade aos equipamentos educacionais, realizou-se o cálculo da 

população urbana atendida por esse indicador em cada uma das áreas de ponderação 

(Figura 38). A menor porcentagem da população entre as áreas de ponderação foi 

60,69% da Região Anchieta 1, no município de Serra. O maior valor foi observado em 

regiões dos municípios de Vitória, Vila Velha e Cariacica, com 100,00% da população 

bem atendida por esse indicador. Foi feita uma interpolação dos valores encontrados 

em cada área de ponderação, de forma que o 0,00 corresponde ao valor de 60,69% 

e o 1,00 ao valor de 100,00%. 

Nota-se que o centro da Grande Vitória, especialmente, a região norte de Vila Velha, 

a região leste de Cariacica e o município de Vitória apresentaram áreas de 

ponderação com as melhores classificações. Nessas áreas praticamente 100% das 

crianças e adolescentes precisam se deslocar por uma distância inferior a 500 metros 

para se ter acesso às escolas de ensino infantil e fundamental. As áreas com as piores 

classificações podem ser observadas nas regiões mais periféricas da GV, 

especialmente, região norte de Serra e região sul de Vila Velha. 
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Figura 37 - Espacialização do indicador acessibilidade aos equipamentos educacionais 
Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 38 - Espacialização do indicador acessibilidade aos equipamentos educacionais por 
área de ponderação 

Fonte: Elaboração própria. 
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5.1.5 Acessibilidade aos equipamentos de saúde 

A acessibilidade aos equipamentos de saúde é condição fundamental para se reduzir 

a necessidade por deslocamentos realizado por modos de transporte motorizados, 

contribuindo para a redução dos níveis de congestionamento, ruído e poluição 

atmosférica. Visto isso, esse indicador se propõe a avaliar a porcentagem da 

população urbana residente até 500 metros de distância de equipamentos de saúde 

de atendimento primário, ou seja, Postos de Saúde e Unidades Básicas de Saúde 

(COSTA, 2008). 

Para o cálculo do indicador, utilizou-se a ferramenta computacional SIG e foram 

desenvolvidos os seguintes procedimentos: 

 Adição da base georreferenciada dos municípios fornecida pelo IJSN, referente 

ao ano de 2010, e de setores censitários do IBGE (2010), contendo informações 

sobre o número de pessoas residente por setor censitário para permitir o cálculo 

do indicador; 

 Adição da base georreferenciada, fornecida pelo IJSN, contendo os equipamentos 

de saúde da Grande Vitória, referente ao ano de 2015; 

 Separação dos equipamentos de interesse para o cálculo do indicador (Postos de 

Saúde e Unidades Básicas de Saúde); 

 Delimitação da área de influência (buffer) de cada equipamento, correspondendo 

a um círculo de raio de 500 metros; 

 Com base nos dados dos setores censitários obteve-se o valor correspondente à 

população atendida pela área de influência dos equipamentos de saúde, coberta 

pelo buffer em cada município; 

 O indicador é obtido dividindo-se o valor total da população atendida, obtida por 

meio dos procedimentos acima, pelo número total de habitantes da área 

urbanizada, com resultado expresso em porcentagem (Tabela 24). 

De acordo com a Tabela 25, que define a nota do indicador com base nos valores de 

referência18, o município que apresentou a maior nota foi Viana, com 0,64, que 

                                            
18 Valores de referência propostos por Costa (2008), que considera que em função da importância da 
acessibilidade aos serviços básicos para a mobilidade, pelo menos uma parcela mínima da população 
(superior a 10%) deve ter acesso adequado ao serviço. 
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corresponde a 67,47% da população residente próximo a um posto de saúde. Em 

seguida aparece Vitória, com 0,54 e 58,61% da população bem atendida por esse 

indicador. Cariacica e Serra apresentaram nota 0,36, que corresponde a, 

aproximadamente, 42% da população residente próxima aos equipamentos de saúde. 

Por último aparece o município de Vila Velha, com nota 0,24, que conta com 31,36% 

da população urbana residente até 500 metros de um equipamento de saúde. 

Tabela 24 - População atendida pelos equipamentos de saúde 

Município 
População 

urbana (hab.) 
População atendida 
pelos equip. saúde 

População atendida/ 
População urbana (%) 

Nota 

Cariacica 337.643 141.758 41,98 0,36 
Serra 406.450 171.988 42,31 0,36 
Viana 59.632 40.233 67,47 0,64 
Vila Velha 412.575 129.397 31,36 0,24 
Vitória 327.801 192.125 58,61 0,54 

GV 1.544.101 675.501 43,75 0,38 

Fonte: Elaboração própria. 

A nota do indicador na Grande Vitória foi de 0,38, que corresponde a 43,75% da 

população residente próxima aos equipamentos de saúde de atendimento primário. 

Apenas os municípios de Viana e Vitória ficaram com notas superiores à Grande 

Vitória. Os outros três municípios apresentaram notas mais baixas. 

Tabela 25 - Escala de avaliação para o indicador acessibilidade aos equipamentos de saúde 

Nota 
Valores de Referência 
Porcentagem da população urbana que reside a até 500 metros de um equipamento de 
saúde 

1,00 100% 
0,75 77,5% 
0,50 55% 
0,25 32,5% 
0,00 Até 10% 

Fonte: COSTA, 2008. 

A Figura 39 identifica um raio de 500 metros em cada equipamento de saúde de 

atendimento primário na Grande Vitória. Essa distância é considerada admissível de 

ser percorrida a pé pelos usuários desse tipo de equipamento, sem necessitar de 

outros modais de transporte. Pode-se notar, na análise do mapa, muitas áreas 

carentes de equipamento de saúde de atendimento primário, com relativa escassez 

em todo o território da GV. A deficiência na oferta desse tipo de equipamento pode 

ser observada no mapa pela grande área urbanizada descoberta pelos buffers e, por 

isso, mal atendida por esse indicador. 
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Com o objetivo de analisar comparativamente o território da Grande Vitória em relação 

ao indicador acessibilidade aos equipamentos de saúde, realizou-se o cálculo da 

população urbana atendida por esse indicador em cada uma das áreas de ponderação 

(Figura 40). A menor porcentagem da população entre as áreas de ponderação foi 

0,00% da Região 5b, no município de Vitória. O maior valor foi observado na Região 

7 do município de Vitória, com 97,17% da população bem atendida por esse indicador. 

Foi feita uma interpolação dos valores encontrados em cada área de ponderação, de 

forma que o 0,00 corresponde ao valor de 0,00% e o 1,00 ao valor de 97,17%.  

Nota-se que as áreas mais bem atendidas por esse indicador, com notas boas e muito 

boas, encontram-se espalhadas por todo o território da Grande Vitória. O município 

de Viana é o único que apresenta todas as áreas de ponderação classificadas como 

boas, comprovando o cálculo demonstrado na Tabela 24, que identifica Viana com o 

maior percentual de população residente próximas aos equipamentos de saúde. As 

áreas de ponderação com níveis muito ruins de acessibilidade aos equipamentos de 

saúde encontram-se distribuídas pelos territórios de Serra, Vila Velha, Vitória e 

Cariacica. 
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Figura 39 - Espacialização do indicador acessibilidade aos equipamentos de saúde 
Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 40 - Espacialização do indicador acessibilidade aos equipamentos de saúde por área de 
ponderação 

Fonte: Elaboração própria. 

  



156 

5.1.6 Densidade e conectividade da rede viária urbana 

A análise das características da rede viária urbana é um importante indicador de 

acessibilidade urbana. Uma rede viária distribuída de forma equitativa pelo território e 

com elevados níveis de conectividade possibilita o acesso às diferentes regiões da 

cidade, contribui para o dinamismo urbano, facilitando os deslocamentos e ampliando 

o acesso aos serviços e atividades urbanas. Esse indicador se propõe a calcular 

separadamente a densidade da rede viária e a sua conectividade, de forma a gerar 

uma nota única que reflita as principais características do sistema viário urbano 

(COSTA, 2008). 

Para o cálculo da densidade da rede viária, realizaram-se os seguintes 

procedimentos: 

 Com o auxílio do SIG, mensurou-se a área efetivamente urbanizada dos 

municípios, a partir de dados obtidos no IJSN, referentes ao ano de 2010; 

 Calculou-se a extensão total do sistema viário na área urbana, incluindo vias 

arteriais, expressas, coletoras e locais, utilizando-se de base georreferenciada 

disponibilizada pelo IJSN (2017); 

 Calculou-se a densidade da rede viária por meio do quociente entre a extensão 

total das vias urbanas e a área urbanizada dos municípios, conforme Tabela 26. 

Os municípios de Cariacica, Viana, Vila Velha e Vitória apresentaram valores de 

densidade da rede viária superiores a 18 km/km², de acordo com os valores de 

referência apresentados na Tabela 28, considerados, portanto, com alta 

densidade viária. O município de Serra foi considerado de baixa densidade viária, 

já que apresentou 16,63 km de vias para cada quilômetro quadrado de área 

urbanizada. 

Para o cálculo da conectividade da rede viária, prosseguiu-se da seguinte forma: 

 Criou-se uma malha de 100 metros x 100 metros cobrindo toda a área 

efetivamente urbanizada; 

 Foi realizada uma contagem do número de nós da respectiva malha, que 

representa o número ideal de cruzamentos que o sistema viário deveria conter em 

função da forma e características físicas da área urbana; 
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 Foi realizada uma contagem do número de nós do sistema viário urbano, 

constituídos pelas intersecções e extremidades de vias; 

 Cálculo da proporção de nós do sistema viário em relação ao número ideal de nós 

da área urbana, conforme Tabela 27. Todos os municípios apresentaram um 

número de nós superior ao valor de referência proposto na Tabela 28, 

considerados, portanto com alta conectividade viária. 

Tabela 26 - Área urbanizada e extensão total do sistema viário 

Município 
Área Urbanizada 

(km²) 
Extensão total do sistema 

viário urbano (km) 
Extensão total/área 

urbanizada (km/km²) 

Cariacica 44,14 966,27 21,89 
Serra 87,09 1.448,19 16,63 
Viana 13,98 265,89 19,02 
Vila Velha 48,34 1.020,04 21,10 
Vitória 29,32 605,00 20,63 

GV 222,87 4.305,39 19,32 

Fonte: Elaboração própria. 

De acordo com a Tabela 28, que define a nota do indicador com base nos valores de 

referência19, tem-se uma nota máxima de 1,00 para os municípios de Cariacica, Viana, 

Vila Velha e Vitória, já que os mesmos apresentam alta densidade e alta conectividade 

da rede viária. O município de Serra apresentou baixa densidade e alta conectividade 

e, por isso, obteve nota 0,66. 

Tabela 27 - Conectividade da rede viária 

Município Número ideal de nós Número de nós existentes Nós existentes/nós ideais 

Cariacica 4.414 8.779 1,99 
Serra 8.709 11.179 1,28 
Viana 1.398 2.029 1,45 
Vila Velha 4.834 8.700 1,80 
Vitória 2.932 6.209 2,12 

GV 22.287 36.896 1,66 

Fonte: Elaboração própria. 

A nota do indicador na Grande Vitória foi de 1,00, já que apresenta, no conjunto dos 

municípios, uma alta densidade e alta conectividade da rede viária. O município de 

                                            
19 Valores de referência propostos pelo autor. A densidade de 18km/km² corresponde à média das 
densidades viárias do estado do Espírito Santo. Na literatura não foram encontradas referências sobre 
densidades viárias ideais. A conectividade da rede é medida em relação a proporção de nós formados 
pelo sistema viário urbano e o número ideal de nós considerando um grid de 100 x 100 metros 
(dimensão equivalente a um quarteirão urbano típico). Quanto mais o número de nós do sistema viário 
existente se aproxima do número de nós ideal, segundo as características físicas da área urbana, maior 
é a conectividade da rede viária. 
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Serra foi o único que apresentou nota mais baixa que a Grande Vitória. Os outros 

quatro municípios apresentaram notas máximas, de 1,00, assim como a GV. 

Tabela 28 - Escala de avaliação para o indicador densidade e conectividade da rede viária 

Nota 
Valores de Referência 

Densidade: Baixa < 18 km/km2          Conectividade: Baixa < 1,00 
Alta > 18 km/km2                                     Alta > 1,00 

1,00 Alta/Alta 
0,66 Baixa/Alta 
0,33 Alta/Baixa 
0,00 Baixa/Baixa 

Fonte: COSTA, 2008. 

A Figura 41 representa a densidade da rede viária em cada área de ponderação. 

Dessa forma, é possível analisar comparativamente as diversas áreas do território da 

Grande Vitória. A menor densidade entre as áreas de ponderação foi 10,32km/km² na 

Região Civit A1 de Serra. O maior valor foi observado na Região 6c de Vitória, com 

28,44km/km². Foi feita uma interpolação dos valores encontrados em cada área de 

ponderação, de forma que o 0,00 corresponde ao valor de 10,32km/km² e o 1,00 ao 

valor de 28,44km/km². 

Como resultado, destaca-se o município de Serra, com os mais baixos índices de 

densidade viária, confirmando os cálculos observados na Tabela 23. Os municípios 

de Vitória, Cariacica e Vila Velha apresentam grande parte de suas áreas de 

ponderação com densidade viária muito boa. 
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Figura 41 - Espacialização do indicador densidade da rede viária urbana por área de 
ponderação 

Fonte: Elaboração própria. 
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5.1.7 Travessias adaptadas a pessoas com necessidades especiais 

A acessibilidade urbana é fortemente influenciada pelas condições da infraestrutura 

destinada à circulação de pedestres. As boas condições de calçadas e travessias 

facilita o deslocamento dos pedestres e amplia o acesso às oportunidades e 

atividades urbanas. No Brasil, as normas técnicas de acessibilidade estão 

contempladas na NBR 9050 (ABNT, 2015), que estabelece as regras para a 

construção de calçadas e travessias. 

De acordo com Costa (2008), esse indicador pode ser calculado com base na 

porcentagem das travessias de pedestres do sistema viário principal adaptadas e 

atendendo aos padrões de conforto e segurança para pessoas com necessidades 

especiais e restrições de mobilidade. Entretanto, não existem dados disponíveis, na 

Grande Vitória, que permitam o cálculo do indicador dessa forma. 

Visto isso, esse indicador se propõe a avaliar a proporção de pessoas que moram em 

domicílio cuja face do logradouro onde se localiza o domicílio possui travessias com 

rampa para dar acesso às pessoas com necessidades especiais. 

Para o cálculo do indicador foram levantadas algumas informações, demonstradas na 

Tabela 29: 

 População urbana total, segundo dados do Censo (IBGE, 2010); 

 População residente em domicílio cuja face do logradouro onde se localiza o 

domicílio possui travessias com rampa para dar acesso às pessoas com 

necessidades especiais, segundo dados do Censo Demográfico (IBGE, 2010); 

 O indicador é obtido através do quociente entre a população residente próxima a 

travessias adaptadas e a população urbana total, expresso em porcentagem. 

Tabela 29 - População residente próxima a travessias adaptadas 

Município 
População 

urbana (hab.) 
Pop. residente próxima a 

travessias adaptadas 
População atendida/ 

População urbana (%) 
Nota 

Cariacica 337.643 2.364 0,70 0,08 
Serra 406.450 11.665 2,87 0,32 
Viana 59.632 381 0,64 0,07 
Vila Velha 412.575 34.863 8,45 0,94 
Vitória 327.801 60.020 18,31 1,00 

GV 1.544.101 109.293 7,08 0,79 

Fonte: Elaboração própria. 
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De acordo com a Tabela 30, que define a nota do indicador com base nos valores de 

referência20, o município de Vitória obteve a nota máxima, de 1,00, já que registrou 

mais de 9,00% da população residente próxima a travessias adaptadas com rampas. 

Em seguida, aparece o município Vila Velha, com nota de 0,94 e 8,45% da população 

atendida por esse indicador. Serra obteve nota 0,36 e 2,87% da população atendida. 

O município de Cariacica aparece em quarto lugar, com uma nota de 0,09 e 0,70% da 

população residente próxima a travessias adaptadas. O município de Viana obteve a 

menor nota, com 0,08 que corresponde a 0,64% da população atendida. 

A nota do indicador na Grande Vitória foi de 0,79, já que apresenta, no conjunto dos 

municípios, 7,08% da população residente próxima a travessias adaptadas com 

rampa para pessoas com necessidades especiais. Os municípios de Vitória e Vila 

Velha foram os únicos que apresentaram notas mais altas que a Grande Vitória. Os 

outros três municípios apresentaram notas mais baixas. 

Tabela 30 - Escala de avaliação para o indicador travessias adaptadas com rampas para 
pessoas com necessidades especiais 

Nota 
Valores de Referência 

Porcentagem da população residente próxima a travessias adaptadas com rampas para 
pessoas com necessidades especiais 

1,00 Acima de 9% 
0,75 6,75% 
0,50 4,5% 
0,25 2,75% 
0,00 0 

Fonte: Elaboração própria. 

Para o cálculo dos valores de referências adotados na Tabela 30 foram levantadas 

algumas informações, demonstradas na Tabela 31: 

 Extensão total da rede viária urbana, incluindo vias arteriais, expressas, coletoras 

e locais, utilizando-se de base georreferenciada disponibilizada pelo IJSN (2017); 

 Extensão do sistema viário estruturante, segundo dados da Setop (2017); 

 Razão entre a extensão do sistema viário estruturante e a extensão total da rede 

viária urbana. Com isso, concluiu-se que 9,00% da rede viária urbana da GV é 

                                            
20 Valores de referência propostos pelo autor. Considera que para a acessibilidade, todas as travessias 
do sistema viário principal (que concentra maiores volumes de pessoas e atividades econômicas) 
devem ser acessíveis e adaptadas para pessoas com necessidades especiais e restrições de 
mobilidade. A meta de 9% corresponde à média do sistema viário da GV classificada como principal. 
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destinada ao sistema viário estruturante. Esse valor foi utilizado como base para 

os valores de referência propostos na Tabela 30. 

Tabela 31 - Extensão do sistema viário estruturante 

Município 
Extensão total do sistema 

viário urbano (km) 
Extensão do sistema 

viário estruturante (km) 
Sist.. viário estruturante/ 

Sist. viário total (%) 

Cariacica 966,27 57,32 5,93 
Serra 1.448,19 152,91 10,56 
Viana 265,89 34,51 12,98 
Vila Velha 1.020,04 84,74 8,31 
Vitória 605,00 58,35 9,64 

GV 4.305,39 387,83 9,00 

Fonte: Elaboração própria. 

A Figura 42 representa a porcentagem da população urbana residente próxima a 

travessias adaptadas com rampas para pessoas com necessidades especiais em 

cada área de ponderação. Dessa forma, é possível analisar comparativamente as 

diversas áreas do território da Grande Vitória. A menor porcentagem da população 

entre as áreas de ponderação foi 0,00% de diversas regiões dos cinco municípios da 

GV. O maior valor foi observado na Região 5b de Vitória, com 85,60% da população 

bem atendida por esse indicador. Foi feita uma interpolação dos valores encontrados 

em cada área de ponderação, de forma que o 0,00 corresponde ao valor de 0,00% e 

o 1,00 ao valor de 85,60%.  

Como o resultado do mapa analisa comparativamente as áreas de ponderação e 

como a Região 5b de Vitória obteve uma nota muito superior às outras áreas, o 

território ficou quase todo mal atendido por esse indicador. A região leste de Vitória e 

o litoral norte de Vila Velha destacam-se com os melhores índices de população 

residente próxima a travessias adaptadas. 
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Figura 42 - Espacialização do indicador travessias adaptadas a pessoas com necessidades 
especiais por área de ponderação 

Fonte: Elaboração própria. 
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5.1.8 Vias pavimentadas 

A acessibilidade de um território é influenciada pelas condições de pavimentação e 

conservação das vias. Quanto melhores as condições da rede viária urbana, melhor 

o acesso aos serviços de transporte, especialmente do transporte público. Esse 

indicador se propõe a calcular a porcentagem do sistema viário urbano que encontra-

se pavimentado (COSTA, 2008). 

Para cálculo do indicador, prosseguiu-se da seguinte forma: 

 Com o auxílio do SIG, calculou-se a extensão total da rede viária urbana, incluindo 

vias arteriais, expressas, coletoras e locais, utilizando-se de base 

georreferenciada disponibilizada pelo IJSN (2017); 

 A partir da mesma base de dados, foi realizada a identificação e mensuração das 

vias pavimentadas por asfalto, blocos de concreto, pedra irregular ou 

paralelepípedo; 

 O indicador é obtido pelo quociente entre a extensão total de vias pavimentadas 

e a extensão total do sistema viário urbano (Tabela 32). 

Tabela 32 - Vias pavimentadas na Grande Vitória 

Município 
Extensão total do sistema 

viário urbano (km) 
Vias pavimentadas 

(km) 
% de vias 

pavimentadas 
Nota 

Cariacica 966,27 592,09 61,28 0,57 
Serra 1.448,19 1.105,18 76,31 0,74 
Viana 265,89 157,06 59,07 0,55 
Vila Velha 1.020,04 711,03 69,71 0,66 
Vitória 605,00 604,18 99,86 1,00 

GV 4.305,39 3.169,54 73,62 0,71 

Fonte: Elaboração própria. 

De acordo com a Tabela 33, que define a nota do indicador com base nos valores de 

referência21, o município de Vitória obteve a nota máxima, de 1,00, já que registrou 

99,86% do sistema viário urbano pavimentado. Em seguida, aparece o município de 

Serra, com nota de 0,74 e 76,31% das vias pavimentadas. O município de Vila velha 

aparece em terceiro lugar, com uma nota de 0,66 e 69,71% das vias pavimentadas. 

Os municípios que obtiveram as menores notas nesse indicador foram Cariacica e 

                                            
21 Valores de referência propostos por Costa (2008), que entende que, em função de proporcionar maior 
acessibilidade aos serviços de transporte público por ônibus e contribuir para a melhoria da qualidade 
ambiental das cidades, pelo menos uma parcela mínima (10% do sistema viário) deve ser pavimentada. 
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Viana, com notas 0,57 e 0,55, que corresponde a 61,28% e 59,07% das vias 

pavimentadas, respectivamente. 

A nota do indicador na Grande Vitória foi de 0,71, já que apresenta, no conjunto dos 

municípios, 73,62% das vias pavimentadas. Os municípios de Vitória e Serra foram 

os únicos que apresentaram notas mais altas que a Grande Vitória. Os outros três 

municípios apresentaram notas mais baixas. 

Tabela 33 - Escala de avaliação para o indicador vias pavimentadas 

Nota 
Valores de Referência 

Porcentagem do sistema viário urbano pavimentado 

1,00 100% 
0,75 77,5% 
0,50 55% 
0,25 32,5% 
0,00 Até 10% 

Fonte: COSTA, 2008. 

A partir das bases georreferenciadas de arruamento e área urbanizada, 

disponibilizadas pelo IJSN, foi possível mapear as vias pavimentadas e não 

pavimentadas existentes na área urbanizada do território da Grande Vitória, 

observadas na Figura 43. Nota-se que a maior porcentagem de vias não 

pavimentadas ocorre nos municípios de Cariacica, Viana e Vila Velha, confirmando os 

resultados encontrados no cálculo da Tabela 32. O município de Vitória encontra-se 

com praticamente todas as vias pavimentadas, enquanto o município de Serra 

apresenta grande parte pavimentada, com as vias não pavimentadas observadas 

principalmente nas bordas da área urbanizada. 

A Figura 44 representa a porcentagem do sistema viário urbano pavimentado em cada 

área de ponderação. Dessa forma, é possível analisar comparativamente as diversas 

áreas do território da Grande Vitória. A menor porcentagem de vias pavimentadas 

entre as áreas de ponderação foi da Região 5, de Vila Velha, com apenas 25,48% do 

sistema viário urbano pavimentado. O maior valor, correspondente a 100,00% das 

vias pavimentadas, foi observado em diversas regiões dos municípios de Vitória e Vila 

Velha. Foi feita uma interpolação dos valores encontrados em cada área de 

ponderação, de forma que o 0,00 corresponde ao valor de 25,48% e o 1,00 ao valor 

de 100,00%. Como resultado, podemos confirmar a espacialização das vias 

pavimentadas da Figura 43, que identifica as áreas mais periféricas como os locais 

com maior concentração de vias urbanas não pavimentadas. 
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Figura 43 - Espacialização do indicador vias pavimentadas 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 44 - Espacialização do indicador vias pavimentadas por área de ponderação 
Fonte: Elaboração própria. 
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5.1.9 Vias para transporte coletivo 

As vias exclusivas ou preferenciais para transporte coletivo evidenciam a importância 

dada pelo poder público aos sistemas de transporte público coletivo por ônibus. A 

implantação desses tipos de vias prioriza o deslocamento dos ônibus em detrimento 

dos veículos motorizados particulares ao reduzir o tempo de viagens dos modos 

coletivos. Esse indicador se propõe a avaliar a porcentagem da área urbana atendida 

por vias exclusivas ou preferenciais para transporte coletivo urbano (COSTA, 2008). 

Na Grande Vitória, o único modo de transporte coletivo urbano são os ônibus 

intermunicipais e municipais de Vitória e Vila Velha. A Estrada de Ferro Vitória-Minas 

(EFVM) que interliga o estado do Espírito Santo a Minas Gerais, atravessando os 

municípios metropolitanos de Cariacica, Serra e Fundão, apesar de ser a única linha 

diária de transporte de passageiros do país, opera apenas entre Cariacica e Belo 

Horizonte, não se constituindo como um modo urbano de transporte. Por isso, esse 

modal não é considerado no cálculo do indicador. 

Para cálculo do indicador, prosseguiu-se da seguinte forma: 

 Com o auxílio do SIG, mensurou-se a área efetivamente urbanizada dos 

municípios, a partir de dados obtidos no IJSN, referentes ao ano de 2010; 

 Identificou-se as vias exclusivas ou preferenciais para transporte coletivo por 

ônibus; 

 Em torno dessas vias exclusivas ou preferenciais para transporte coletivo por 

ônibus delimitou-se um buffer de 500 metros para ambos os lados da mesma de 

forma a identificar a área de influência dessas vias; 

 O indicador é obtido pelo quociente entre a área total servida por vias exclusivas 

e preferenciais para transporte coletivo por ônibus e a área efetivamente 

urbanizada dos municípios, expresso em porcentagem (%), conforme Tabela 34. 

Tabela 34 - Área urbanizada atendida pelas vias de transporte coletivo 

Município 
Área Urbanizada 

(km²) 
Área atendida pelas vias para 

transporte coletivo (km²) 
Área atendida/ área 

urbanizada (%) 
Nota 

Cariacica 44,14 0,00 0,00 0,00 
Serra 87,09 0,00 0,00 0,00 
Viana 13,98 0,00 0,00 0,00 
Vila Velha 48,34 0,00 0,00 0,00 
Vitória 29,32 4,15 14,15 0,14 

GV 222,87 4,15 1,86 0,02 

Fonte: Elaboração própria. 
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De acordo com a Tabela 35, que define a nota do indicador com base nos valores de 

referência22, tem-se uma nota mínima de 0,00 para os municípios de Cariacica, Serra, 

Viana e Vila Velha, já que os mesmos não apresentam vias exclusivas ou preferenciais 

para transporte coletivo por ônibus. O único município que apresenta faixa preferencial 

para ônibus é Vitória, ainda de maneira incipiente, apresentando uma nota de 0,14 

para esse indicador, que corresponde a 14,15% da área urbanizada servida por essas 

vias. A nota do indicador na Grande Vitória foi de 0,02, já que apresenta, no conjunto 

dos municípios, 1,86% da área urbanizada servida por vias para transporte coletivo 

Tabela 35 - Escala de avaliação para o indicador vias para o transporte coletivo 

Nota 
Valores de Referência 

Porcentagem da área urbana do município que é atendida por vias exclusivas ou 
preferenciais para transporte coletivo por ônibus 

1,00 100% 
0,75 75% 
0,50 50% 
0,25 25% 
0,00 0 

Fonte: COSTA, 2008. 

O município de Vitória possui vias preferenciais para transporte público coletivo por 

ônibus apenas no trecho das avenidas Dante Michelini e Américo Buaiz, que percorre 

a orla leste, conforme mostra a Figura 45. Apenas recentemente essa via foi 

implantada, ainda em fase de teste, tendo como expectativa a implantação de novos 

trechos no município ainda no ano de 2018. 

A Figura 46 representa a porcentagem da área urbana dos municípios que é atendida 

por vias exclusivas ou preferenciais para transporte coletivo por ônibus em cada área 

de ponderação. Dessa forma, é possível analisar comparativamente as diversas áreas 

do território da Grande Vitória. A menor porcentagem de vias pavimentadas entre as 

áreas de ponderação foi 0,00% na maior parte do território da Grande Vitória. O maior 

valor, correspondente a 88,46% da área urbanizada atendida por vias exclusivas ou 

preferenciais para o transporte coletivo por ônibus, foi observado na Região 5b do 

município de Vitória. Foi realizada uma interpolação dos valores encontrados em cada 

área de ponderação, de forma que o 0,00 corresponde ao valor de 0,00% e o 1,00 ao 

valor de 88,46%. Como resultado, podemos confirmar a espacialização das vias para 

                                            
22 Valores de referência propostos por Costa (2008). 
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transporte coletivo da Figura 45, que identifica apenas o trecho da orla leste de Vitória 

contemplado com esse tipo de via. 

 

Figura 45 - Espacialização do indicador vias para transporte coletivo 
Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 46 - Espacialização do indicador vias para o transporte coletivo por área de ponderação 
Fonte: Elaboração própria. 
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5.1.10 Extensão de ciclovias 

O incentivo ao uso de bicicletas e a provisão de infraestrutura destinada aos ciclistas 

são ações fundamentais para a ampliação do uso desse modo de transporte. A 

infraestrutura, além de oferecer conforto e segurança ao usuário, deve possuir 

conectividade em sua extensão. Esse indicador de acessibilidade urbana se propõe a 

avaliar a cobertura da rede de vias para bicicletas nos municípios da Grande Vitória 

(COSTA, 2008). 

Para isso, foram realizados os seguintes procedimentos: 

 Com o auxílio do SIG, calculou-se a extensão total do sistema viário urbano da 

Grande Vitória, incluindo vias arteriais, expressas, coletoras e locais, utilizando-

se de base georreferenciada disponibilizada pelo IJSN (2017); 

 Cálculo da extensão da rede cicloviária, a partir de base georreferenciada 

fornecida pela Setop (2016); 

 Razão entre a extensão da rede cicloviária e a extensão total do sistema viário, 

expressa em porcentagem, conforme Tabela 36. 

Tabela 36 - Extensão da rede cicloviária 

Município 
Extensão total do sistema 

viário urbano (km) 
Extensão da rede 
cicloviária (km) 

Razão (%) Nota 

Cariacica 966,27 19,78 2,05 0,10 
Serra 1.448,19 55,71 3,85 0,19 
Viana 265,89 6,30 2,37 0,12 
Vila Velha 1.020,04 44,43 4,36 0,23 
Vitória 605,00 30,30 5,01 0,25 

GV 4.305,39 156,52 3,64 0,18 

Fonte: Elaboração própria. 

A infraestrutura cicloviária da Grande Vitória é composta por 156,52 km, sendo 148,12 

km de ciclovias e ciclofaixas, infraestruturas exclusivas para bicicletas; e 8,4 km de 

vias compartilhadas, infraestruturas não exclusivas para bicicletas. Somadas a elas, 

operam aos domingos e feriados, das 07:00 às 15:00 horas, 10,2 km de ciclofaixas de 

lazer, no município de Vitória. Este total de infraestrutura cicloviária ainda é tímido se 

comparado à extensão da malha viária da Grande Vitória, ou seja, 3,64% dos 4.305,39 

km de vias existentes nos cinco municípios (ESPÍRITO SANTO, 2016). 
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De acordo com a Tabela 37, que define a nota do indicador com base nos valores de 

referência23, o município de Vitória apresentou a maior nota, 0,25, já que 5,01% do 

sistema viário apresenta infraestrutura cicloviária. Em seguida aparece Vila Velha, 

com 4,36% do sistema viário com rede cicloviária. Em terceiro lugar aparece Serra 

com nota 0,19 e 3,85% do sistema viário com rede cicloviária. Viana apresentou nota 

0,12 com 2,37% das vias com infraestrutura cicloviária. Em última colocação está 

Cariacica, com nota 0,10, que corresponde a 2,05% do sistema viário com 

infraestrutura cicloviária. 

Tabela 37 - Escala de avaliação para o indicador extensão de ciclovias 

Nota 
Valores de Referência 

Porcentagem do sistema viário urbano que apresenta ciclovias ou ciclofaixas 

1,00 20% ou mais 
0,75 15% 
0,50 10% 
0,25 5% 
0,00 Não há no município nenhum trecho de ciclovias ou ciclofaixa 

Fonte: Elaboração própria. 

Em uma análise espacial da extensão das ciclovias, a Figura 47 mostra a localização 

das ciclovias existentes. Em relação à infraestrutura cicloviária, nota-se uma 

deficiência na continuidade das ciclovias, o que dificulta a circulação por este modal 

de transporte. 

A Figura 48 representa a porcentagem do sistema viário urbano que apresenta 

ciclovias ou ciclofaixas em cada área de ponderação. Dessa forma, é possível analisar 

comparativamente as diversas áreas do território da Grande Vitória. A menor 

porcentagem do sistema viário entre as áreas de ponderação 0,00% em diversas 

regiões dos cinco municípios da GV. O maior valor foi observado na Região 1-3 de 

Vila Velha, com 11,87% do sistema viário com infraestrutura cicloviária. Foi feita uma 

interpolação dos valores encontrados em cada área de ponderação, de forma que o 

0,00 corresponde ao valor de 0,00% e o 1,00 ao valor de 11,87%. Como resultado, 

observa-se que a classificação muito boa pode ser encontrada nos municípios de 

Vitória, Serra e Vila Velha. Já a classificação muito ruim distribui-se por todos os 

municípios da Grande Vitória. 

                                            
23 Valores de referência propostos pelo autor. Entende-se que muitas vezes a implantação de ciclovias 
é limitada por fatores como topografia, largura das vias e pavimentação, por isso, considerou-se ideal 
que 20% das vias urbanas sejam dotadas de infraestrutura cicloviária. 
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Figura 47 - Espacialização do indicador vias com ciclovias 
Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 48 - Espacialização do indicador vias com ciclovias por área de ponderação 

Fonte: Elaboração própria. 
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5.1.11 Vias com calçadas 

A existência de calçadas adequadas, que atendam às normas técnicas para 

circulação de pedestres e pessoas com necessidades especiais é fundamental para 

ampliar o conforto e segurança dos pedestres e incentivar, dessa forma, o 

deslocamento a pé. Contribui para a redução da circulação de veículos motorizados, 

aumenta a vitalidade dos espaços urbanos e proporciona a melhoria da qualidade 

urbana. 

Visto isso, o indicador vias com calçadas pode ser calculado como a extensão de vias 

com calçadas em ambos os lados, com largura superior a 1,20 metros, em relação à 

extensão total da rede viária principal (COSTA, 2008; CAMPOS; RAMOS, 2005a; 

2005b), mas por falta de dados municipais que permitissem o cálculo, optou-se por 

calcular a porcentagem da população urbana que reside em domicílio cuja face do 

logradouro onde se localiza o domicílio possui calçada. Para o cálculo do indicador 

foram levantadas algumas informações, demonstradas na Tabela 38: 

 População urbana total, segundo dados do Censo Demográfico (IBGE, 2010); 

 População residente em domicílio cuja face do logradouro onde se localiza o 

domicílio possui calçada, segundo dados do Censo (IBGE, 2010); 

 O indicador é obtido através do quociente entre a população residente próxima a 

vias com calçadas e a população urbana total, expresso em porcentagem. 

Tabela 38 - Porcentagem da população urbana residente próxima a vias com calçadas 

Município 
População 

urbana (hab.) 
Pop. residente próxima a 

vias com calçadas 
População atendida/ 

População urbana (%) 
Nota 

Cariacica 337.643 135.564 40,15 0,40 
Serra 406.450 301.627 74,21 0,74 
Viana 59.632 16.435 27,56 0,28 
Vila Velha 412.575 295.527 71,63 0,72 
Vitória 327.801 267.846 81,71 0,82 

GV 1.544.101 1.016.999 65,86 0,66 

Fonte: IBGE, 2010. 

De acordo com a Tabela 39, que define a nota do indicador com base nos valores de 

referência24, o município que obteve a maior nota foi Vitória, com 0,82, que 

                                            
24 Valores de referência propostos pelo autor. Considera que para a acessibilidade, todas as vias 
urbanas devem propiciar condições adequadas para a circulação de pessoas com conforto e 
segurança. 
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corresponde a 81,71% da população residente próxima a vias com calçadas. Em 

seguida, aparece o município de Serra, com nota de 0,74 e 74,21% da população 

atendida. O município de Vila Velha aparece em terceiro lugar, com uma nota de 0,72 

e 71,63% da população atendida por esse indicador. Cariacica obteve nota 0,40, com 

40,15% da população residente próxima a vias com calçadas. O município de Viana 

apresentou a menor nota, 0,28, que corresponde a 27,56% da população residente 

próxima a vias com calçadas. 

A nota do indicador na Grande Vitória foi de 0,66, já que apresenta, no conjunto dos 

municípios, 65,86% da população residente em domicílio cuja face do logradouro onde 

se localiza o domicílio possui calçada. Os municípios de Serra, Vila Velha e Vitória 

obtiveram notas superiores à Grande Vitória. 

Tabela 39 - Escala de avaliação para o indicador vias com calçadas 

Nota 
Valores de Referência 
Porcentagem da população residente próxima a vias com calçadas 

1,00 100% 
0,75 75% 
0,50 50% 
0,25 25% 
0,00 0 

Fonte: Elaboração própria. 

A Figura 49 representa a porcentagem da população urbana residente próxima a vias 

com calçadas em cada área de ponderação. Dessa forma, é possível analisar 

comparativamente as diversas áreas do território da Grande Vitória. A menor 

porcentagem da população entre as áreas de ponderação foi da Região 10, de 

Cariacica, com apenas 5,19% da população residente próxima a vias com calçadas. 

O maior valor foi observado na Região 6a de Vitória, com 99,97% da população bem 

atendida por esse indicador. Foi feita uma interpolação dos valores encontrados em 

cada área de ponderação, de forma que o 0,00 corresponde ao valor de 5,19% e o 

1,00 ao valor de 99,97%. Como resultado, pode-se observar que grande parte das 

áreas de ponderação de Serra, Vitória e Vila Velha encontram-se com classificação 

muito boa. Em contrapartida, a classificação muito ruim pode ser observada nos 

municípios de Cariacica, Viana e Vila Velha. 
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Figura 49 - Espacialização do indicador vias com calçadas por área de ponderação 

Fonte: Elaboração própria. 
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5.1.12 Extensão da rede de transporte público 

A escolha do modo de transporte público coletivo é fortemente influenciada pela 

frequência de atendimento, pela extensão e cobertura da rede. A baixa qualidade do 

transporte público aliada ao baixo nível de conforto, segurança e pontualidade 

estimula o uso do transporte motorizado individual, gerando impactos como aumento 

dos níveis de congestionamento e, consequentemente, aumento do tempo de viagem. 

Visto isso, esse indicador se propõe a calcular a extensão total da rede de transporte 

público em relação à extensão total do sistema viário urbano. 

Para o cálculo do indicador, procedeu-se da seguinte forma: 

 Com o auxílio do SIG, calculou-se a extensão total do sistema viário urbano da 

Grande Vitória, incluindo vias arteriais, expressas, coletoras e locais, utilizando-

se de base georreferenciada disponibilizada pelo IJSN (2017); 

 Cálculo da extensão total da rede de transporte público a partir de dados 

georreferenciados fornecidos pela Ceturb e pelas Prefeituras Municipais de Vitória 

e Vila Velha (2017)25; 

 Cálculo da razão entre o somatório da extensão da rede de transporte público por 

ônibus e a extensão total do sistema viário urbano (Tabela 40). 

Tabela 40 - Extensão da rede de transporte público 

Município 
Extensão total do sistema 

viário urbano (km) 
Extensão total da rede de 
transporte público (km) 

Razão (%) Nota 

Cariacica 966,27 201,20 20,82 0,01 
Serra 1.448,19 341,98 23,61 0,05 
Viana 265,89 64,74 24,35 0,05 
Vila Velha 1.020,04 192,22 18,84 0,00 
Vitória 605,00 181,52 30,00 0,13 

GV 4.305,39 981,66 22,80 0,04 

Fonte: Elaboração própria. 

De acordo com a Tabela 41, que define a nota do indicador de acordo com os valores 

de referência26, o município de Vitória obteve a maior nota, de 0,13, que corresponde 

                                            
25 Esse indicador analisa a somatória do comprimento dos segmentos de vias percorridas por todos os 
modos de transporte público disponíveis. Na GV, consideraram-se apenas as vias percorridas pelos 
ônibus, já que este é o único modo de transporte público disponível. Deve-se atentar para o fato de que 
cada segmento de via percorrida pelo transporte público foi somado uma única vez, independentemente 
do número de linhas que passam por esta via, de forma a não superestimar os resultados. 

26 Valores de referência propostos por Costa (2008). Considera que, em municípios que dispõem de 
serviços de transporte sobre trilhos e outras modalidades não rodoviárias, como o aquaviário, a 
extensão da rede de transporte público pode ser superior a extensão do sistema viário. 



180 

a 30,00% da extensão total do sistema viário urbano coberta pela rede de transporte 

público. Os municípios de Serra e Viana apresentaram uma nota de 0,05, que 

corresponde a cerca de 24% da rede viária coberta pelo transporte público. Em 

seguida aparece o município de Cariacica, com nota 0,01, correspondente a 20,82% 

do sistema viário coberto pelo transporte público. Vila Velha aparece com a nota 

mínima, de 0,00, já que apresenta menos de 20,00% do sistema viário urbano coberto 

pela rede de transporte público. A nota do indicador na Grande Vitória foi de 0,04, já 

que apresenta, no conjunto dos municípios, 22,80% da extensão total do sistema 

viário urbano coberta pela rede de transporte público por ônibus. Os municípios de 

Vila Velha e Cariacica obtiveram notas inferiores à Grande Vitória. 

Tabela 41 - Escala de avaliação para o indicador extensão da rede de transporte público 

Nota Valores de Referência 

Extensão da rede de transporte público em relação à extensão do sistema viário 

1,00 100% ou superior 
0,75 80% 
0,50 60% 
0,25 40% 
0,00 Até 20% 

Fonte: COSTA, 2008. 

A Figura 50 ilustra a extensão da rede de transporte público na Grande Vitória. Essa 

rede inclui o Sistema Transcol, de âmbito intermunicipal, e a rede municipal de 

transporte público por ônibus dos municípios de Vitória e Vila Velha. É possível 

observar, especialmente em Vila Velha, grandes manchas de áreas urbanizadas 

desprovidas do atendimento das linhas de transporte público por ônibus. 

A Figura 51 representa a espacialização da extensão da rede de transporte público 

em cada área de ponderação. Dessa forma, é possível analisar comparativamente as 

diversas áreas do território da Grande Vitória. A menor extensão da rede entre as 

áreas de ponderação foi da Região 2-2, de Vila Velha, com valor de 8,02% de 

extensão da rede em relação ao sistema viário urbano total. O maior valor foi 

observado na Região 1-6 de Vila Velha, com 42,11%. Foi feita uma interpolação dos 

valores encontrados em cada área de ponderação, de forma que o 0,00 corresponde 

ao valor de 8,02% e o 1,00 ao valor de 42,11%. Como resultado, pode-se confirmar 

os dados dos cálculos da Tabela 40 que identifica o município de Vitória com a maior 

nota. Juntamente com Vitória, a região litorânea norte de Vila Velha, também se 

destaca pela classificação muito boa. Em contrapartida, a classificação do indicador 
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em muito ruim pode ser observada em áreas de ponderação dos municípios de Vila 

Velha, Cariacica e Serra. 

 

Figura 50 - Espacialização do indicador extensão da rede de transporte público 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 51 - Espacialização do indicador extensão da rede de transporte público por área de 
ponderação 

Fonte: Elaboração própria. 
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5.2 MOBILIDADE URBANA 

5.2.1 Acidentes de trânsito 

O modelo de mobilidade urbana centrado no transporte individual é responsável por 

diversas externalidades negativas. Dentre essas, talvez a mais impactante seja os 

acidentes de trânsito. No Brasil, esses acidentes matam, por ano, cerca de 45 mil 

pessoas e deixam mais de 300 mil pessoas com lesões graves (IPEA, 2015). Visto 

isso, esse indicador se propõe a calcular o número de acidentes de trânsito ocorridos 

em vias urbanas municipais, no ano de referência, por 100.000 habitantes (COSTA, 

2008). 

Para o cálculo do indicador foram levantadas algumas informações, demonstradas na 

Tabela 42: 

 Número de acidentes de trânsito ocorridos em vias urbanas dos municípios no 

ano de 2016, incluindo todos os tipos de acidentes (atropelamento, choque, 

colisão/abalroamento, tombamento/capotamento), disponível no anuário 

estatístico de trânsito (DETRAN/ES, 2016); 

 População total dos municípios no ano de 2016, segundo projeções do IBGE; 

 O indicador é obtido através da equação: 

I = A / (P/100.000) 

Onde: 

I = Indicador acidentes de trânsito; 

A = Número de acidentes de trânsito ocorridos em vias urbanas no ano de 

referência; 

P = População do município no ano de referência. 

Tabela 42 - Vítimas de acidentes de trânsito 

Município 
População 

(2016) 
Número de acidentes de 

trânsito (2016) 
Acidentes/100.000 

hab. 
Nota 

Cariacica 384.621 2.297 597 0,70 
Serra 494.109 5.022 1.016 0,49 
Viana 75.652 421 556 0,72 
Vila Velha 479.664 6.095 1.271 0,36 
Vitória 359.555 7.553 2.101 0,00 

GV 1.793.601 21.388 1.192 0,40 

Fonte: DETRAN/ES, 2016; IBGE, 2016. 
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De acordo com a Tabela 43, que define a nota do indicador com base nos valores de 

referência27, o município que obteve a maior nota foi Viana, com 0,72, que 

corresponde a 556 acidentes de trânsito por 100.000 habitantes. Em seguida, aparece 

o município de Cariacica, com nota de 0,70 e 597 acidentes a cada 100.000 

habitantes. O município de Serra aparece em terceiro lugar, com uma nota de 0,49 e 

1.016 acidentes por 100.000 habitantes. Em seguida aparece Vila Velha, com nota 

0,36 e 1.271 acidentes por 100.000 habitantes. O município de Vitória foi o único que 

apresentou a nota mínima de 0,00, já que registrou mais que 2.000 acidentes de 

trânsito por 100.000 habitantes no ano de 2016. 

A nota do indicador na Grande Vitória foi de 0,40, já que registrou, no conjunto dos 

municípios no ano de 2016, 1.192 acidentes de trânsito para cada 100.000 habitantes. 

Os municípios de Vitória e Vila Velha obtiveram notas inferiores à Grande Vitória. 

Tabela 43 - Escala de avaliação para o indicador acidentes de trânsito 

Nota 
Valores de Referência 

Número de acidentes de trânsito ocorridos em vias urbanas do município no ano de 
referência por 100.000 habitantes 

1,00 Não houve 
0,75 500 
0,50 1.000 
0,25 1.500 
0,00 2.000 ou mais 

Fonte: Elaboração própria. 

A identificação dos pontos quentes, ou hotspots, de acidentes rodoviários é um papel 

fundamental na determinação de estratégias efetivas para a redução de áreas de alta 

densidade de acidentes (ANDERSON, 2009). A partir da base georreferenciada das 

ocorrências de trânsito, disponibilizada pela Secretaria Estadual de Segurança 

Pública do Estado do Espírito Santo (Sesp), foi possível mapear as ocorrências de 

trânsito no território da Grande Vitória. O mapeamento foi realizado com informações 

do ano de 2015, ano mais recente que se teve acesso ao banco de dados. Os pontos 

críticos de acidentes de trânsito, observados na Figura 52, criados por meio da 

ferramenta, do Programa ArcGIS, Estimativa de Densidade de Kernel, se localizam 

nos principais eixos viários, onde se desenvolvem as maiores velocidades veiculares 

                                            
27 Valores de referência propostos pelo autor. Em média, o número acidentes de trânsito por 100.000 
habitantes no estado do Espírito Santo foi de 1.085 para o ano de 2016, segundo dados do Detran/ES 
(2016). 
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e onde há maior circulação e maior conflito entre pedestres, ciclistas, veículos 

particulares e coletivos. 

Em Vitória, destacam-se a região próxima à confluência das Av. Nossa Senhora da 

Penha e Av. Américo Buaiz; a região do Centro de Vitória, no entorno das Av. 

Jerônimo Monteiro e Av. Princesa Isabel; e o cruzamento das Av. Leitão da Silva, Av. 

Maruípe e Av. Nossa Senhora da Penha. Em Serra, a região de Carapina, nas 

proximidades da BR-101 e a região de Laranjeiras, próximo à Av. Civit, são os pontos 

críticos de ocorrências de acidentes de trânsito. 

O município de Vila Velha apresenta um ponto importante nas proximidades das Av. 

Champagnat, Av. Carioca e Av. Hugo Musso, próximo à cabeceira da Terceira Ponte. 

Outro ponto de destaque se dá ao longo da Av. Carlos Lindenberg. O município de 

Cariacica mostra como ponto de destaque, a região de Campo Grande, entre as Av. 

Expedito Garcia e a BR-262, ponto classificado como uma centralidade com alto fluxo 

de veículos. 

A Figura 53 representa a espacialização do número de acidentes por 100.000 

habitantes em cada área de ponderação. Dessa forma, é possível analisar 

comparativamente as diversas áreas do território da Grande Vitória. O menor índice 

de acidentes entre as áreas de ponderação foi da Região 6c, de Vitória, com valor de 

197,01 acidentes por 100.000 habitantes no ano de 2015. O maior índice foi observado 

na Região 5a de Vitória, com 5.104,17 acidentes por 100.000 habitantes. Foi feita uma 

interpolação dos valores encontrados em cada área de ponderação, de forma que o 

0,00 corresponde ao valor de 5.104,17 e o 1,00 ao valor de 197,01. Como resultado, 

podemos confirmar o mapeamento das ocorrências de acidentes na Figura 52, que 

identifica os locais com os maiores fluxos de veículos como os de maior ocorrência de 

acidentes. 

O município de Vitória foi o único que apresentou áreas de ponderação classificadas 

como muito ruins. Essas áreas de ponderação coincidem com os principais hotspots 

das ocorrências de acidentes de trânsito. Os municípios de Serra e Vila Velha também 

apresentaram áreas de ponderação com notas ruins. Em contrapartida, as melhores 

notas do indicador podem ser observadas nos cinco municípios da Grande Vitória. 
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Figura 52 - Espacialização do indicador acidentes de trânsito 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 53 - Espacialização do indicador acidentes de trânsito por área de ponderação 

Fonte: Elaboração própria. 
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5.2.2 Atropelamentos 

Os pedestres são considerados o grupo mais vulnerável no tráfego urbano, 

merecendo, por isso, uma atenção especial na oferta de infraestrutura e no 

planejamento urbano. Grande parte dos acidentes envolvendo esse grupo está 

associada à falta de segurança viária, imprudência de pedestres e condutores, 

inexistência ou baixa qualidade das calçadas e ausência de políticas públicas que 

priorizem os pedestres. Visto isso, esse indicador se propõe a calcular o número de 

atropelamentos ocorridos em vias urbanas municipais, no ano de referência, por 

100.000 habitantes (NOSSA SÃO PAULO, 2008). 

Para o cálculo do indicador foram levantadas algumas informações, demonstradas na 

Tabela 44: 

 Número de atropelamentos ocorridos em vias urbanas dos municípios no ano de 

2016, disponível no anuário estatístico de trânsito (DETRAN/ES, 2016); 

 População total dos municípios no ano de 2016, segundo projeções do IBGE; 

 O indicador é obtido através da equação: 

I = A / (P/100.000) 

Onde: 

I = Indicador atropelamentos; 

A = Número de atropelamentos ocorridos em vias urbanas no ano de referência; 

P = População do município no ano de referência. 

Tabela 44 - Atropelamentos na Grande Vitória em 2016 

Município População (2016) Atropelamentos (2016) 
Atropelamentos/ 

100.000 hab. 
Nota 

Cariacica 384.621 98 25 0,38 
Serra 494.109 148 30 0,25 
Viana 75.652 25 33 0,18 
Vila Velha 479.664 120 25 0,38 
Vitória 359.555 153 43 0,00 

GV 1.793.601 544 30 0,25 

Fonte: DETRAN/ES, 2016; IBGE, 2016. 
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De acordo com a Tabela 45, que define a nota do indicador com base nos valores de 

referência28, os municípios de Cariacica e Vila Velha obtiveram as maiores notas, 

0,38, que corresponde a 25 atropelamentos por 100.000 habitantes no ano de 2016. 

O município de Serra obteve a nota 0,25, que corresponde a 30 atropelamentos por 

100.000 habitantes. O município de Viana obteve nota 0,18 e Vitória ficou com a nota 

mínima de 0,00, já que teve 43 atropelamentos por 100.000 habitantes. 

Tabela 45 - Escala de avaliação para o indicador atropelamentos 

Nota Valores de Referência 

Número de atropelamentos ocorridos em vias urbanas do município no ano de referência 
por 100.000 habitantes 

1,00 Não houve 
0,75 10 
0,50 20 
0,25 30 
0,00 40 ou mais 

Fonte: Elaboração própria. 

A Figura 54 ilustra a ocorrência de atropelamentos na Grande Vitória no ano de 2015. 

Os principais pontos de destaque no mapa são aqueles identificados como 

centralidades, onde observa-se um maior fluxo de pessoas. Em Vitória, merecem 

destaque a região do Centro e a Enseada do Suá, importantes polos atratores de 

viagem. Em Cariacica, a região de Campo Grande, identificada como a maior 

centralidade do município, aparece em destaque no mapa. Em Vila Velha, destaca-se 

a região do Centro com fluxo intenso de pedestres e veículos. Na região de Serra, os 

destaques são Carapina e Laranjeiras. 

A Figura 55 representa a espacialização do número de atropelamentos por 100.000 

habitantes em cada área de ponderação. Dessa forma, é possível analisar 

comparativamente as diversas áreas do território da Grande Vitória. O menor índice 

de atropelamento entre as áreas de ponderação foi da Região 1-6, de Vila Velha, com 

valor de 4,41 atropelamentos por 100.000 habitantes no ano de 2015. O maior valor 

foi observado na Região 1 de Vitória, com 331,85 atropelamentos por 100.000 

habitantes. Foi feita uma interpolação dos valores encontrados em cada área de 

ponderação, de forma que o 0,00 corresponde ao valor de 331,85 e o 1,00 ao valor 

de 4,41. Como resultado, podemos confirmar os pontos críticos da Figura 54, que 

                                            
28 Valores de referência propostos pelo autor. As estatísticas de acidentes de trânsito mostram que os 
pedestres, vítimas de atropelamentos, representam cerca de 50% das mortes registradas (IPEA, 2003). 
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identifica os locais com os maiores fluxos de pedestres como os de maior 

concentração dos atropelamentos. 

 

Figura 54 - Espacialização da ocorrência de atropelamentos em 2015 
Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 55 - Espacialização dos atropelamentos por área de ponderação 

Fonte: Elaboração própria. 
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5.2.3 Congestionamento 

O congestionamento é um fenômeno temporário causado por um desequilíbrio entre 

a demanda e oferta de capacidade de infraestrutura de transporte, o que resulta 

sobrecarga da capacidade existente (COM, 1992). É um importante indicador da 

mobilidade urbana, especialmente nas grandes cidades, pois apresenta-se como uma 

das principais externalidades ligadas ao transporte (IPEA, 1999). Está relacionado à 

dependência, cada vez maior, do veículo motorizado individual, à falta de investimento 

em transporte público, à falta de incentivo aos modos não-motorizados de transporte 

e à ausência de planejamento e controle do uso e ocupação do solo. Visto isso, esse 

indicador se propõe a calcular a média diária mensal de horas de congestionamento 

de tráfego em vias da rede viária principal (COSTA, 2008). 

Para o cálculo do indicador, utilizou-se da ferramenta disponível no Google Maps, que 

indica o trânsito típico para todos os dias da semana e para todos os horários. Foram 

considerados os picos da manhã (6h-9h), da tarde (11h-14h) e da noite (16h-19h) e, 

a partir desses horários, foram identificados, nos cinco municípios da Grande Vitória, 

quantas horas o trânsito encontra-se lento, ou seja, identificados em vermelho na 

Figura 56, que ilustra o pico da manhã e na Figura 57, que ilustra o pico da noite. 

 

Figura 56 - Congestionamento no pico da manhã na entrada de Vitória 

Fonte: GOOGLE MAPS, 2018. 
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Figura 57 - Congestionamento no pico da noite na saída de Vitória 
Fonte: GOOGLE MAPS, 2018. 

No horário de pico da manhã, observam-se grandes engarrafamentos nas entradas 

de Vitória: Terceira Ponte, que faz a ligação de Vitória com Vila Velha; Segunda Ponte, 

que liga Vitória aos municípios de Cariacica e Vila Velha; e Carapina, no encontro de 

Vitória e Serra. No horário de pico da tarde, os pontos mais críticos foram observados 

nas saídas de Vitória e nas principais vias da capital. A Tabela 46 traz uma média de 

horas de congestionamento por dia nos cinco municípios da GV. 

Tabela 46 - Horas diárias de congestionamento 

Município Horas de congestionamento/dia Nota 

Cariacica 6,00 0,00 
Serra 5,50 0,00 
Viana 0,00 1,00 
Vila Velha 4,00 0,25 
Vitória 6,50 0,00 

GV 6,50 0,00 

Fonte: Elaboração própria. 

De acordo com a Tabela 47, que define a nota do indicador com base nos valores de 

referência29, tem-se uma nota mínima de 0,00 para os municípios de Cariacica, Serra 

                                            
29 Valores de referência propostos por Costa (2008), que considera como valor ideal média mensal de 
até uma hora de congestionamento de tráfego por dia, representada por um período de pico bem 
caracterizado (manhã ou tarde). A nota do indicador vai decrescendo à medida que ficam melhor 
caracterizados os picos de manhã e tarde e estes se estendem por mais de uma hora cada. 
Eventualmente poderá ocorrer períodos de congestionamento em períodos intermediários do dia (como 
hora do almoço). 
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e Vitória, já que foi registrada uma média diária mensal superior a 5,00 horas de 

congestionamento de tráfego em vias da rede principal, nos horários de pico. O 

município de Vila Velha apresentou uma nota de 0,25, que corresponde a 4,00 horas 

de congestionamento diário em vias da rede principal. O único município que obteve 

a nota máxima de 1,00 nesse indicador foi Viana, que não registrou congestionamento 

no sistema viário principal. 

Tabela 47 - Escala de avaliação para o indicador congestionamento 

Nota 
Valores de Referência 

Média diária mensal de horas de congestionamento de tráfego em vias da rede principal 

1,00 Até 1 hora/dia 
0,75 2 horas/dia 
0,50 3 horas/dia 
0,25 4 horas/dia 
0,00 5 horas/dia ou mais 

Fonte: COSTA, 2008. 

A Figura 58 apresenta um mapeamento dos principais gargalos da Grande Vitória, 

levantados durante a elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da 

Região Metropolitana da Grande Vitória – PDUI/GV – e confirmado por meio da 

ferramenta computacional do Google Maps. Atualmente, esses gargalos são 

praticamente os mesmos detectados na Pesquisa O/D de 2007, os quais, na sua maior 

parte, tiveram as suas extensões e intensidade de tráfego ampliados. 

O município de Vitória, devido à sua função de centralidade econômica e 

administrativa, é um importante polo de atração de viagens para onde se destinam 

grandes fluxos intermunicipais. Todos esses fluxos se concentram nos poucos 

corredores existentes, gerando grandes volumes de veículos em circulação, que 

levam a frequentes retenções e congestionamentos. 

Assim, os principais gargalos são constituídos pelas pontes e vias que ligam as 

cidades vizinhas à capital Vitória. Aparecem, nesse contexto, quatros regiões bem 

definidas: as cabeceiras e acessos à Terceira Ponte, o Centro da capital, o Complexo 

Cinco Pontes/Segunda Ponte e a travessia de Carapina. 

O intenso fluxo de veículos nessas regiões concentra-se em poucas vias, fazendo 

com que o tráfego nas principais vias de Vitória, Vila Velha e Cariacica, e em parte de 

Serra esteja, na maioria dos casos, próximo ao limite de saturação da via, ocorrendo, 

nos horários de pico, retenções significativas. 



195 

Com o objetivo de espacializar os níveis de congestionamento no território da Grande 

Vitória, a Figura 59 demonstra uma análise comparativa entre as áreas de 

ponderação. A partir da observação do Google Maps sobre o tempo de 

congestionamento das principais vias nos horários de pico, foram mapeados os 

diferentes níveis de congestionamento nas áreas de ponderação. O menor nível de 

congestionamento entre as áreas de ponderação foi 0,00 hora de congestionamento 

por dia em diversas áreas de ponderação dos cinco municípios da GV. O maior nível 

foi observado na Região 5a, de Vitória, com 4,00 horas de congestionamento por dia. 

Foi realizada uma interpolação dos valores encontrados em cada área de ponderação, 

de forma que o 0,00 corresponde ao valor de 4,00 horas e o 1,00 ao valor de 0,00 

hora de congestionamento por dia.  

Os piores níveis de congestionamento foram observados nos acessos ao município 

de Vitória. Em contrapartida, as regiões mais afastadas dessas vias de acesso, são 

as que menos sofrem com as retenções de tráfego e, por isso, apresentaram os 

melhores níveis de congestionamento. 
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Figura 58 - Espacialização dos gargalos de congestionamento 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 59 - Espacialização do indicador congestionamento por área de ponderação 
Fonte: Elaboração própria. 
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5.2.4 Tempo de viagem 

O tempo de viagem exerce forte influência sobre o cotidiano da população, 

especialmente em grandes cidades, constituindo-se em um importante indicador para 

análise do desempenho e eficiência dos sistemas de transporte. Segundo Costa 

(2008), esse indicador é obtido diretamente por meio de Pesquisa Origem e Destino, 

correspondendo a média aritmética dos tempos de viagem obtidos para os 

deslocamentos feitos através de todos os modos de transporte utilizados pela 

população, para viagens com motivo trabalho e estudo. 

Optou-se, nesta pesquisa, pela utilização de dados do Censo Demográfico (IBGE, 

2010) que apresenta o tempo habitual de deslocamento para o trabalho de pessoas 

ocupadas, para todos os modos, em um único sentido, por motivo trabalho. Na Grande 

Vitória, para chegar até seus locais de trabalho, aproximadamente 592.754 pessoas 

se deslocam diariamente. Destas 8% levam até cinco minutos no trajeto casa-trabalho 

e 43,8% gastam entre seis minutos e meia hora no mesmo trajeto. Ainda deste total 

de pessoas, outros 32,7% gastam entre meia hora e uma hora e 15,5% levam mais 

de uma hora no trajeto entre sua residência e seu local de trabalho, conforme pode 

ser observado na Tabela 48. 

Tabela 48 - Pessoas ocupadas na semana de referência, que trabalhavam fora do domicílio e 
retornavam para o domicílio diariamente 

Município 
Pessoas 

ocupadas 

Tempo de deslocamento para o trabalho 

Até 5 min 
De 6 a 30 

min 
De 30 a 60 

min 
De 60 a 120 

min 
Mais de 120 

min 

Cariacica 130.530 9.451 44.335 45.210 28.734 2.800 
Serra 155.237 11.663 59.426 55.282 26.263 2.603 
Viana 20.984 1.762 6.985 6.438 5.025 773 
Vila Velha 159.052 13.586 74.058 52.363 17.588 1.456 
Vitória 126.950 10.922 74.754 34.361 6.344 569 

GV 592.754 47.384 259.559 193.654 83.955 8.202 

Fonte: IBGE, 2010. 

Para o cálculo do indicador foram realizados os seguintes procedimentos: 

 Levantamento do número de pessoas ocupadas nos municípios e do tempo de 

deslocamento casa-trabalho dessas pessoas (IBGE, 2010); 

 O indicador é obtido por meio da equação, cujo resultado apresenta-se na Tabela 

49: 

T = ((P1 x 2,5) + (P2 x 18) + (P3 x 45) + (P4 x 90) + (P5 x 150)) / PO 
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Onde: 

T = Tempo médio de viagem em minutos; 

P1 = Pessoas ocupadas que gastam até 5 minutos; 

P2 = Pessoas ocupadas que gastam de 6 a 30 minutos; 

P3 = Pessoas ocupadas que gastam de 30 a 60 minutos; 

P4= Pessoas ocupadas que gastam de 60 a 120 minutos; 

P5 = Pessoas ocupadas que gastam mais de 120 minutos; 

PO = Total de pessoas ocupadas. 

Tabela 49 - Tempo médio de deslocamento casa-trabalho na Grande Vitória 

Município Tempo médio de deslocamento (minutos) Nota 

Cariacica 45 0,38 
Serra 41 0,48 
Viana 47 0,33 
Vila Velha 34 0,65 
Vitória 28 0,80 

GV 39 0,53 

Fonte: IBGE, 2010. 

De acordo com a Tabela 50, que define a nota do indicador de acordo com os valores 

de referência30, a Grande Vitória apresenta, no conjunto dos municípios, um tempo 

médio de deslocamento casa-trabalho de 39 minutos, com uma nota de 0,53. O 

município de Vitória obteve a maior nota de 0,80, já que o tempo médio de 

deslocamento é de 28 minutos. Em seguida aparece o município de Vila Velha, 

também acima da média da GV, com uma nota de 0,65 e um tempo médio de 

deslocamento de 34 minutos. O município de Serra apresenta uma nota de 0,48 e 

tempo de deslocamento de 41 minutos. Cariacica e Viana aparecem com tempos de 

deslocamentos de 45 e 47 minutos, e notas 0,38 e 0,33, respectivamente. 

Tabela 50 - Escala de avaliação para o indicador tempo de viagem 

Nota 
Valores de Referência 
Tempo médio de deslocamento casa-trabalho, para todos os modos de transporte 

1,00 Igual ou inferior a 20 min. 
0,75 30 min. 
0,50 40 min. 
0,25 50 min. 
0,00 60 min. ou mais 

Fonte: Elaboração própria. 

                                            
30 Valores de referência propostos pelo autor, com base no Ibeu (2013), que considera como tempo de 
deslocamento adequado quando as pessoas gastam até 1 hora por dia no trajeto casa-trabalho. 
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A espacialização do indicador tempo de viagem, apresentada na Figura 60, foi 

realizada de forma comparativa entre as áreas de ponderação propostas pelo IBGE e 

adotadas no Ibeu. O menor tempo de deslocamento casa-trabalho entre as áreas de 

ponderação foi da Região 5b, de Vitória, com valor de 22,9 minutos. O maior valor foi 

observado na Região 01-1 de Cariacica, com 61,2 minutos de deslocamento médio 

casa-trabalho. Foi feita uma interpolação dos valores encontrados em cada área de 

ponderação, de forma que o 0,00 corresponde ao valor de 61,2 e o 1,00 ao valor de 

22,9. 

É possível confirmar territorialmente os resultados obtidos por meio do cálculo. O 

município de Vitória aparece com as maiores notas e mostra-se bem atendido por 

esse indicador na maior parte do seu território, especialmente na parte leste. O 

município de Vila Velha apresenta bons resultados na região nordeste do município, 

próxima a saída da Terceira Ponte, que faz a ligação com Vitória. O município de 

Serra, no geral, apresenta um tempo de deslocamento médio na região leste e um 

tempo ruim na parte oeste do município. Os municípios de Cariacica e Viana 

apresentam-se mal atendidos por esse indicador, apresentando, apenas na região 

próxima a Segunda Ponte, tempos de deslocamentos médios. 
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Figura 60 - Espacialização do indicador tempo de viagem por área de ponderação 

Fonte: Elaboração própria. 
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5.2.5 Número de viagens 

A quantidade de viagens que cada habitante realiza em média por dia, considerando 

todos os modos de transporte, comumente chamada de índice de mobilidade, 

apresenta variações em função da idade, sexo, escolaridade e renda. 

A Pesquisa O/D de 2007 indica que um dos fatores que mais influencia na mobilidade 

dos moradores da GV é a idade. O número de viagens cresce entre os 10 e os 49 

anos, com média de 2,30 viagens/pessoa/dia. Até os 9 anos, esse número fica em 

1,56, enquanto para os idosos acima de 60 anos, há uma redução para 1,40. Outro 

fator que influencia a mobilidade é o sexo. Na GV, os homens têm uma mobilidade de 

2,19 viagens/pessoa/dia, o que corresponde a uma mobilidade 11,6% maior que as 

mulheres que apresentam uma média de 1,93 viagens/pessoa/dia (IJSN, 2008). 

O número de viagens também aumenta junto com a escolaridade da população. 

Enquanto os analfabetos realizam, em média, menos de uma viagem/pessoa/dia, os 

pós-graduados chegam a 4,31. Assim como na escolaridade, a mobilidade também 

acompanha o crescimento da renda. Em 2007, os moradores com mais de 10 salários 

mínimos chegaram à média de 4,54 viagens/pessoa/dia, mais que o dobro dos que 

não têm renda, que ficaram em 2,01 (IJSN, 2008). 

Para efeito de cálculo do indicador, o número de viagens diárias por habitante, para 

todos os modos de transporte, é obtido a partir do quociente entre o número total de 

viagens e a população total do município ou região. O indicador é expresso em 

viagens/habitante/dia (COSTA, 2008). 

Os moradores da GV realizam, em média, 2,10 viagens por dia, de acordo com o 

índice de mobilidade geral da Pesquisa O/D de 2007, conforme observado na Tabela 

51. Isso representa um crescimento de 11,7% em relação a 1998, quando a média 

era de 1,88 viagem/pessoa/dia. Do total, 1,31 das viagens/pessoa/dia são feitas no 

modo motorizado e 0,79 de modo não-motorizado (IJSN, 2008). 

Tabela 51 - Número de viagens por pessoa por dia 

Município Viagens/dia População (2007) Viagens/pessoa/dia Nota 

Cariacica 628.917 356.536 1,76 0,84 
Serra 721.274 385.370 1,87 0,91 
Viana 108.950 57.539 1,89 0,93 
Vila Velha 890.786 398.068 2,24 1,00 
Vitória 831.895 314.042 2,65 1,00 

GV 3.181.822 1.511.555 2,10 1,00 

Fonte: IJSN, 2008. 
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De acordo com a Tabela 52, que define a nota do indicador de acordo com os valores 

de referência31, os municípios de Vitória e Vila Velha obtiveram a nota máxima de 

1,00, já que o número médio de viagens por pessoa é superior a dois. Vitória aparece 

com o índice de mobilidade de 2,65 viagens/pessoa/dia e Vila Velha com 2,24 

viagens/pessoa/dia. O município de Viana, com 1,89 viagens/pessoa/dia apresenta 

uma nota de 0,93 para o indicador, seguido pelo município de Serra, com nota 0,91, 

correspondente a 1,87 viagens/pessoa/dia. Com a menor nota, aparece o município 

de Cariacica, com 1,76 viagens/pessoa/dia e uma nota de 0,84. 

Tabela 52 - Escala de avaliação para o indicador número de viagens 

Nota 
Valores de Referência 

Número médio de viagens diárias por habitante 

1,00 2 ou mais 
0,75 1,5 
0,50 1,0 
0,25 0,5 
0,00 Inferior a 0,5 

Fonte: COSTA, 2008. 

A espacialização do indicador número de viagens, apresentada na Figura 61, foi 

realizada de forma comparativa entre os municípios. É possível confirmar 

territorialmente os resultados obtidos por meio do cálculo. O menor número de viagens 

entre os municípios foi em Cariacica com 1,76 viagens/pessoa/dia. O maior valor foi 

observado em Vitória, com 2,65 viagens/pessoa/dia. Foi realizada uma interpolação 

dos valores encontrados em cada município, de forma que o 0,00 corresponde ao 

valor de 1,76 viagens/pessoa/dia e o 1,00 ao valor de 2,65 viagens/pessoa/dia. Como 

resultado, podemos reafirmar os valores da Tabela 51, com destaque para Vitória e 

Vila Velha com as melhores notas. 

                                            
31 Valores de referência propostos por Costa (2008), que considera que valores médios de viagens 
diárias por habitante iguais ou superiores a 2 refletem maior mobilidade e acessibilidade aos serviços 
e atividades urbanas. 
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Figura 61 - Espacialização do indicador número de viagens por município 

Fonte: Elaboração própria. 
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5.2.6 Índice de motorização 

Um dos indicadores da situação da mobilidade urbana é o índice de motorização, o 

qual corresponde ao número de automóveis registrados no município por 1.000 

habitantes no ano de referência (COSTA, 2008). O aumento desse índice está 

associado à baixa qualidade do transporte público e ao incentivo ao transporte 

motorizado individual. 

Para o cálculo do indicador foram realizados os seguintes procedimentos, 

demonstrados na Tabela 53: 

 Levantamento do número de automóveis registrados nos municípios da GV em 

2016 (Denatran, 2016); 

 População total dos municípios, no ano de 2016, segundo projeções do Censo 

(IBGE, 2016); 

 O indicador é obtido por meio da equação: 

M = At / (P/1000) 

Onde: 

M = Índice de motorização; 

At = Número de automóveis registrados no município; 

P = População total do município no ano de referência. 

Tabela 53 - Índice de motorização nos municípios da GV 

Município Frota de automóveis (2016) Pop. (2016) Índice de motorização Nota 

Cariacica 93.567 384.621 243 1,00 
Serra 129.312 494.109 262 0,94 
Viana 15.877 75.652 210 1,00 
Vila Velha 150.604 479.664 314 0,68 
Vitória 150.881 359.555 420 0,15 

GV 550.241 1.793.601 307 0,71 

Fonte: IBGE, 2016; Denatran, 2016. 

Segundo dados do Denatran (2016), o índice de motorização sofreu grande acréscimo 

nos últimos 15 anos, apesar da crise econômica que vêm enfrentando o país e a 

RMGV. Em 2001, a Grande Vitória apresentava 152 automóveis para cada 1.000 

habitantes e, em 2016, o índice de motorização mais que dobrou, passando a 307 

automóveis para cada 1.000 habitantes. Dentre os municípios da GV, observa-se que 

Vitória apresenta a maior taxa, com 420 automóveis para cada 1.000 habitantes. Em 
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seguida aparece Vila Velha, também acima da média da região. Os municípios que 

apresentam os menores índices são Serra, Cariacica e Viana, conforme observado 

na Tabela 53. 

De acordo com a Tabela 54, que define a nota do indicador de acordo com os valores 

de referência32, os municípios de Cariacica e Viana obtiveram a nota máxima de 1,00, 

já que o número médio de automóveis/1.000 habitantes é inferior a 250. O município 

de Serra, com 262 automóveis/1.000 habitantes apresenta uma nota de 0,94 para o 

indicador, seguido pelo município de Vila Velha, com nota 0,68, correspondente a 314 

automóveis/1.000 habitantes. Com a menor nota, aparece o município de Vitória, com 

420 automóveis/1.000 habitantes e uma nota de 0,15. 

Tabela 54 - Escala de avaliação para o índice de motorização 

Nota 
Valores de Referência 

Número de automóveis por 1.000 habitantes 

1,00 Até 250 
0,75 300 
0,50 350 
0,25 400 
0,00 450 ou mais 

Fonte: COSTA, 2008. 

A espacialização do indicador índice de motorização, apresentada na Figura 62, foi 

realizada de forma comparativa entre os municípios. É possível confirmar 

territorialmente os resultados obtidos por meio do cálculo. O menor índice de 

motorização entre os municípios foi em Viana com 210 automóveis por 1.000 

habitantes. O maior valor foi observado em Vitória, com 420 automóveis por 1.000 

habitantes. Foi realizada uma interpolação dos valores encontrados em cada 

município, de forma que o 0,00 corresponde ao valor de 420, que é o pior índice de 

motorização entre os municípios, e o 1,00 ao valor de 210, que é o melhor valor entre 

os municípios. Como resultado, podemos observar as diferenças regionais desse 

indicador e reafirmar os valores da Tabela 53, com destaque para Viana e Cariacica 

com melhores notas e Vitória com a pior nota. 

                                            
32 Valores de referência propostos por Costa (2008), que considerou que o número de automóveis por 
1.000 habitantes reflete melhor o índice de motorização do que se considerada a frota total do 
município. Foi considerada para definição da nota máxima para o indicador, a existência de 1 veículo 
a cada 4 pessoas, que corresponderia a 1 veículo para uma família média. 
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Figura 62 - Espacialização do indicador índice de motorização por município 

Fonte: Elaboração própria. 
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5.2.7 Transporte coletivo x transporte individual 

A escolha modal das viagens entre os vários modos de transportes disponíveis 

depende de muitos fatores, como a topografia do território, a distância do 

deslocamento, o clima, a cultura, a renda familiar, a qualidade, o custo e a 

disponibilidade do transporte público, a facilidade de deslocamento a pé ou por 

bicicleta e a existência de políticas de restrição ao uso do automóvel. O predomínio 

de viagens em modos individuais de transporte motorizado reflete diretamente sobre 

os níveis de congestionamento de veículos, além de ser indicativo do declínio da 

qualidade do sistema de transporte público (COSTA, 2008). 

Visto isso, esse indicador se propõe a calcular a razão entre o número diário de 

viagens na área urbana ou metropolitana feitas por modos coletivos de transporte e o 

número diário de viagens feitas por modos individuais de transporte motorizados 

(COSTA, 2008). 

Para o cálculo do indicador, utilizou-se como referência a Pesquisa de Origem e 

Destino de 2007 (IJSN, 2008). Os dados levantados são apresentados na Tabela 55: 

 Levantamento do número total de viagens diárias na área urbana feitas por 

transporte coletivo; 

 Levantamento do número total de viagens diárias feitas por modos individuais de 

transporte motorizado; 

 O indicador é obtido pela razão entre o número de viagens diárias feitas por modos 

coletivos de transporte e o número de viagens diárias feitas por modos individuais 

de transportes motorizados. 

Tabela 55 - Distribuição de viagens diárias por modos coletivo e individual por município – 
Grande Vitória (2007) 

Município 
Modo coletivo 
(viagens/dia) 

Modo individual 
(viagens/dia) 

Modo coletivo/modo 
individual 

Nota 

Cariacica 253.119 96.012 2,64 0,41 
Serra 304.843 99.539 3,06 0,51 
Viana 34.278 24.587 1,39 0,10 
Vila Velha 229.915 317.459 0,72 0,00 
Vitória 276.022 354.571 0,78 0,00 

GV 1.098.177 892.168 1,12 0,03 

Fonte: IJSN, 2008. 
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De acordo com a Tabela 56, que define a nota do indicador com base nos valores de 

referência33, a Grande Vitória obteve uma nota de 0,03, já que a razão entre o número 

diário de viagens na área urbana feitas por modos coletivos e o número diário de 

viagens feitas por modos individuais de transporte motorizados foi igual a 1,12. Os 

municípios de Serra, Cariacica e Viana encontram-se acima da média da GV. O 

município de Serra obteve a maior nota, 0,51 que corresponde a uma razão de 3,06, 

ou seja, os moradores de Serra utilizam 3 vezes mais o transporte coletivo que o 

individual. Os municípios de Cariacica e Viana obtiveram notas de 0,41 e 0,10, que 

correspondem, respectivamente, a razão de 2,64 e 1,39. Os municípios de Vitória e 

Vila Velha encontram-se abaixo da média da GV, com a nota mínima de 0,00. 

Tabela 56 - Escala de avaliação para o indicador transporte coletivo x transporte individual 

Nota 
Valores de Referência 

Razão entre o número diário de viagens na área urbana feitas por modos coletivos e o 
número diário de viagens feitas por modos individuais de transporte motorizados 

1,00 Igual ou superior a 5 
0,75 4 
0,50 3 
0,25 2 
0,00 Igual ou inferior a 1 

Fonte: COSTA, 2008. 

A espacialização do indicador transporte coletivo x transporte individual, apresentada 

na Figura 63, foi realizada de forma comparativa entre os municípios. É possível 

confirmar territorialmente os resultados obtidos por meio do cálculo. A maior nota entre 

os municípios foi em Serra com 3,06 viagens feitas por modo coletivo a cada viagem 

feita por modo individual. A menor nota foi observada em Vila Velha com 0,72 viagem 

em coletivo a cada viagem em modo individual de transporte. Foi realizada uma 

interpolação dos valores encontrados em cada município, de forma que o 0,00 

corresponde ao valor de 0,72, e o 1,00 ao valor de 3,06. Como resultado, podemos 

observar as diferenças regionais desse indicador e reafirmar os valores da Tabela 55, 

com destaque para Serra e Cariacica com as melhores notas e Vitória e Vila Velha 

com as piores notas. 

                                            
33 Valores de referência propostos por Costa (2008) com base no princípio de incentivo ao transporte 
coletivo. Desta forma, o número de viagens por modos coletivos deve se sensivelmente maior que o 
número de viagens por modos individuais motorizados. 
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Figura 63 - Espacialização do indicador transporte coletivo x transporte individual por 
município 

Fonte: Elaboração própria. 
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5.2.8 Modos não-motorizados x modos motorizados 

O deslocamento a pé é um dos mais importantes modos de transporte urbano, sendo 

o mais utilizado para percorrer pequenas distâncias, incluindo a complementação das 

viagens realizadas por outros modos de transporte. Já a bicicleta, em função do baixo 

preço de aquisição e do custo de operação ser praticamente zero, se constitui em uma 

das principais alternativas da população de mais baixa renda (FERRAZ; TORRES, 

2004). 

Muitas vezes, a escolha pelos modos não-motorizados depende da segurança do 

trajeto, da existência ou não de infraestrutura específica para o deslocamento a pé ou 

por bicicletas, das condições das calçadas, ciclovias e ciclofaixas e da existência de 

arborização e iluminação. 

Visto isso, esse indicador se propõe a analisar a razão entre o número diário de 

viagens na área urbana ou metropolitana feitas por modos não-motorizados de 

transporte e o número diário de viagens feitas por modos motorizados de transporte 

(COSTA, 2008). 

Para o cálculo do indicador, foram utilizados os dados da Pesquisa de Origem e 

Destino (IJSN, 2008). Os dados levantados são apresentados na Tabela 57: 

 Número total de viagens diárias feitas por modos não-motorizados de transporte 

(a pé e bicicleta); 

 Número total de viagens feitas por modos motorizados de transportes (público e 

privado); 

 O indicador é obtido pela razão entre o número de viagens diárias feitas por modos 

não-motorizados de transporte e o número de viagens diárias feitas por modos 

motorizados de transporte. 

Tabela 57 - Distribuição de viagens diárias por modos motorizado e não-motorizado por 
município – Grande Vitória (2007) 

Município 
Modos motorizado 

(viagens/dia) 

Modos não-
motorizado 

(viagens/dia) 

Modos não-motorizados/ 
Modos motorizados 

Nota 

Cariacica 349.131 279.786 0,80 0,00 
Serra 404.382 316.892 0,78 0,00 
Viana 58.865 50.085 0,85 0,00 
Vila Velha 547.374 343.411 0,63 0,00 
Vitória 630.593 201.301 0,32 0,00 

GV 1.990.345 1.191.475 0,60 0,00 

Fonte: IJSN, 2008. 
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De acordo com a Tabela 58, que define a nota do indicador com base nos valores de 

referência34, tem-se uma nota mínima de 0,00 para todos os municípios da Grande 

Vitória, já que a razão entre o número diário de viagens na área urbana feitas por 

modos não-motorizados e o número diário de viagens feitas por modos motorizados 

de transporte foi inferior a 1 em todos os municípios. Para que a nota do indicador 

fosse diferente de zero, o número de viagens por modos não-motorizados deveria ser 

superior ao número de viagens por modos motorizados, ou seja, a soma das viagens 

a pé e de bicicleta deveria ser superior às viagens de veículos motorizado. 

Tabela 58 - Escala de avaliação para o indicador modos não-motorizados x modos 
motorizados 

Nota 
Valores de Referência 
Razão entre o número diário de viagens na área urbana feitas por modos não-
motorizados e o número diário de viagens feitas por modos motorizados de transporte 

1,00 Igual ou superior a 2 
0,75 1,75 
0,50 1,50 
0,25 1,25 
0,00 Igual ou inferior a 1 

Fonte: COSTA, 2008. 

A espacialização do indicador modos não-motorizados x modos motorizados, 

apresentada na Figura 64, foi realizada de forma comparativa entre os municípios. É 

possível confirmar territorialmente os resultados obtidos por meio do cálculo. A maior 

razão entre os municípios foi em Viana com 0,85 viagem feita por modo não 

motorizado a cada viagem feita por modo motorizado. A menor razão foi observada 

em Vitória com 0,32 viagem feita por modo não motorizado a cada viagem feita por 

modo motorizado. Foi realizada uma interpolação dos valores encontrados em cada 

município, de forma que o 0,00 corresponde ao valor de 0,32, e o 1,00 ao valor de 

0,85. Como resultado, podemos observar as diferenças regionais desse indicador e 

reafirmar os valores da Tabela 57, com destaque para Serra, Cariacica e Viana com 

as melhores razões e Vitória com a pior razão entre o número de viagens diárias feitas 

por modos não-motorizados e o número de viagens diárias feitas por modos 

motorizados de transporte. 

                                            
34 Valores de referência propostos por Costa (2008). Admite-se que, em função do tamanho das cidades 
e das distâncias, haja maior necessidade de deslocamentos por modos motorizados de transporte 
(público ou privados). Desta forma, a relação entre o número de viagens por modos não-motorizados 
e o número de viagens por modos motorizados igual a 2 já é considerada como uma excelente nota 
para o indicador. 
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Figura 64 - Espacialização do indicador modos não-motorizados x modos motorizados por 
município 

Fonte: Elaboração própria. 
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5.2.9 Diversidade de modos de transporte motorizados 

A diversidade de modos de transporte contribui para ampliar a mobilidade e reduzir a 

dependência do transporte motorizado individual. Dependendo das características 

físicas e operacionais, os meios de transporte permitem uma maior acessibilidade a 

diversas áreas da cidade, especialmente áreas de baixa renda localizadas nas áreas 

periféricas, permitindo com isso a acessibilidade desta parcela da população aos 

diversos equipamentos e serviços urbanos. Dito isso, esse indicador pretende analisar 

o número de modos de transporte disponíveis na cidade (COSTA, 2008). 

Para efeito de cálculo, foi realizado o levantamento dos modos de transporte 

disponíveis nos municípios na Grande Vitória. Segundo Ferraz e Torres (2004), os 

modos de transportes dividem-se basicamente em três categorias: 

 Privado ou individual: automóvel/motocicleta (1); 

 Semipúblico: táxi/Uber (2), vans, serviços especiais fretados; 

 Público, coletivo ou de massa: ônibus/micro-ônibus (3), bonde, Veículo Leve sobre 

Trilhos (VLT), metrô, trem urbano ou metropolitano, aquaviário. 

De acordo com a Tabela 59, que define a nota do indicador com base nos valores de 

referência35, tem-se uma nota de 0,50 para todos os municípios da Grande Vitória, já 

que foram registrados três modos de transporte motorizados disponíveis 

(automóvel/motocicleta; táxis/Uber; e ônibus/micro-ônibus). 

A Figura 65 representa a espacialização do indicador diversidade de modos de 

transporte motorizados por município. Nota-se a regularidade entre todos os 

municípios da Grande Vitória, que obtiveram nota média nesse indicador. 

Tabela 59 - Escala de avaliação para o indicador diversidade de modos de transporte 

Nota 
Valores de Referência 

Número de modos de transporte (público, semipúblico e privado) que a cidade dispõe 

1,00 5 ou mais 
0,75 4 
0,50 3 
0,25 2 
0,00 1 (modo privado, automóvel) 

Fonte: COSTA, 2008. 

                                            
35 Valores de referência propostos por Costa (2008). O valor máximo da escala pode corresponder aos 
seguintes modos de transporte: Automóvel/motocicleta, táxi/uber, ônibus/micro-ônibus, metrô e trem 
metropolitano, encontrados em algumas das capitais brasileiras. 
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Figura 65 - Espacialização do indicador diversidade de modos de transporte motorizados por 
município 

Fonte: Elaboração própria. 

  



216 

5.2.10 Frequência de atendimento do transporte público 

A escolha do modo de transporte público coletivo é fortemente influenciada pela 

frequência de atendimento, pela extensão e cobertura da rede, que são fatores 

determinantes para a qualidade dos serviços de transporte público urbano, e por 

consequência, para a escolha por esse modo de transporte. Esse indicador de 

mobilidade urbana pretende avaliar a frequência média de veículos de transporte 

coletivo por ônibus em linhas urbanas nos municípios, nos dias úteis e períodos de 

pico (COSTA, 2008). 

Para o cálculo do indicador, procedeu-se da seguinte forma: 

 Levantamento das linhas de ônibus existentes nos municípios pelas informações 

disponíveis no endereço oficial da Ceturb e das Prefeituras Municipais de Vitória 

e Vila Velha36; 

 Verificação dos horários de saída dos ônibus urbanos, para viagens em um único 

sentido (ida para cada linha), considerando os horários de pico do período manhã 

(06:30 – 09:29 h) e período tarde (17:30 – 19:29 h)37; 

 Cálculo das frequências de viagem por linha; 

 Cálculo da frequência média para todas as linhas urbanas (Tabela 60). 

Tabela 60 - Frequência de atendimento do transporte público nos horários de pico 

Município 
Freq. das linhas 

do Transcol 
(minutos) 

Freq. das linhas 
do Seletivo 
(minutos) 

Freq. das linhas 
do Municipal 

(minutos) 

Total 
(minutos) 

Nota 

Cariacica 41,5 67,4 - 42,5 0,00 
Serra 30,5 66,1 - 32,1 0,00 
Viana 43,0 80,2 - 47,5 0,00 
Vila Velha 23,5 99,4 132,9 55,4 0,00 
Vitória 23,5 76,7 38,4 34,9 0,00 

GV 34,2 78,6 77,1 45,4 0,00 

Fonte: Elaboração própria. 

                                            
36 Os horários dos ônibus municipais de Vitória foram acessados em http://sistemas.vitoria.es.gov.br/ 
redeiti/; os horários dos ônibus municipais de Vila Velha foram acessados em http://www.viacao 
sanremo.com.br/horarios; e os horários dos ônibus intermunicipais do sistema Transcol e seletivos 
encontram-se disponíveis em http://www.ceturb.es.gov.br/default.asp. 

37 Os horários de pico foram adotados com base no Relatório Técnico 25 do PDTMU (VITÓRIA, 2008, 
p. 83); 
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De acordo com a Tabela 61, que define a nota do indicador com base nos valores de 

referência38, tem-se uma nota mínima de 0,00 para todos os municípios da Grande 

Vitória, que apresentaram a frequência média de atendimento dos serviços de 

transporte público por ônibus superior a 31 minutos. Os municípios de Cariacica, Serra 

e Viana, atendidos pelo sistema Transcol e Seletivo, apresentaram intervalos entre 

um ônibus e outro da mesma linha nos horários de pico 42,5 minutos, 32,1 minutos e 

47,5 minutos, respectivamente. Os municípios de Vila Velha e Vitória, que são 

atendidos também pelo sistema municipal de transporte por ônibus apresentaram uma 

frequência média de atendimento do serviço de transporte público por ônibus nos 

horários de pico de 55,4 minutos e 34,9 minutos, respectivamente. 

Tabela 61 - Escala de avaliação para o indicador frequência de atendimento do transporte 
público 

Nota 
Valores de Referência 
Frequência média de atendimento do serviço de transporte público por ônibus em linhas 
urbanas nos dias úteis e horários de pico 

1,00 Até 15 minutos 
0,75 19 minutos 
0,50 23 minutos 
0,25 27 minutos 
0,00 31 minutos ou mais 

Fonte: Elaboração própria. 

A espacialização do indicador frequência de atendimento do transporte público, 

representada na Figura 66, foi realizada de forma comparativa entre os municípios. É 

possível confirmar territorialmente os resultados obtidos por meio do cálculo. O maior 

valor, em minutos, da frequência total das linhas foi em Vila Velha, com 55,4 minutos 

de intervalo médio entre ônibus de uma mesma linha. O menor valor, em minutos, da 

frequência total das linhas foi em Serra, com 32,1 minutos de intervalo médio entre 

ônibus de uma mesma linha. Foi realizada uma interpolação dos valores encontrados 

em cada município, de forma que o 0,00 corresponde ao valor de 55,4 minutos e o 

1,00 ao valor de 32,1 minutos. Como resultado, podemos observar as diferenças 

regionais desse indicador e reafirmar os valores da Tabela 60, com destaque para 

Vitória e Serra com as melhores notas e Vila Velha com a pior nota. 

                                            
38 Valores de referência propostos com base em Ferraz e Torres (2004) que definem três níveis para a 
frequência de atendimento: bom (intervalo menor que 15 minutos), regular (intervalo entre 15 e 30 
minutos) e ruim (intervalo superior a 30 minutos). 
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Figura 66 - Espacialização do indicador frequência de atendimento do transporte público por 
município 

Fonte: Elaboração própria. 

  



219 

5.2.11 Índice de passageiros por quilômetro 

O índice de passageiros por quilômetro (IPK) reflete o grau de utilização do serviço de 

transporte público por ônibus no município. Um IPK elevado corresponde a baixos 

custos operacionais, entretanto um IPK muito elevado, por refletir um aumento da 

lotação dos veículos, pode representar um sistema de pior qualidade e menor conforto 

para o usuário. Esse indicador de mobilidade urbana avalia a razão entre o número 

total de passageiros transportados e a quilometragem percorrida pela frota de 

transporte público da Grande Vitória (COSTA, 2008). 

Os dados referentes ao IPK do sistema intermunicipal de transporte coletivo por 

ônibus e dos sistemas municipais de Vitória e Vila Velha revelam índices muito baixos, 

que refletem um baixo grau de utilização do serviço de transporte público por ônibus 

nos cinco municípios da Grande Vitória, conforme Tabela 62. 

Tabela 62 - Índice de passageiros por quilômetro (IPK), em 2016, na Grande Vitória 

Município IPK Transcol IPK Municipal IPK Total Nota 

Cariacica 1,65 - 1,65 0,00 
Serra 1,65 - 1,65 0,00 
Viana 1,65 - 1,65 0,00 
Vila Velha 1,65 1,29 1,47 0,00 
Vitória 1,65 1,35 1,50 0,00 

GV 1,65 1,32 1,49 0,00 

Fonte: CETURB/ES, 2017; VILA VELHA, 2017; VITÓRIA, 2017. 

De acordo com a Tabela 63, que define a nota do indicador com base nos valores de 

referência39, tem-se uma nota mínima de 0,00 para todos os municípios, já que foi 

registrado um IPK do serviço de transporte público por ônibus, no ano de 2016, abaixo 

de 2,5 passageiros/km. 

Tabela 63 - Escala de avaliação para o indicador índice de passageiros por quilômetro 

Score 
Valores de Referência 

IPK do serviço de transporte público por ônibus no ano de referência (ou mês observado) 

1,00 Igual ou superior a 4,5 até o limite de 5 passageiros/km 
0,75 4 passageiros/km 
0,50 3,5 passageiros/km 
0,25 3 passageiros/km 
0,00 Até 2,5 ou superior a 5 passageiros/km 

Fonte: COSTA, 2008. 

A espacialização do indicador índice de passageiros por quilômetro, representada na 

Figura 67, foi realizada de forma comparativa entre os municípios. É possível 

                                            
39 Valores de referência propostos por Costa (2008), com base em Ferraz e Torres (2004) que definem 
como aceitáveis valores de IPK entre 2,5 e 5,0 passageiros/km. 
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confirmar territorialmente os resultados obtidos por meio do cálculo. O maior valor do 

IPK foi 1,65 passageiros por quilômetro nos municípios de Serra, Cariacica e Viana, 

que contam apenas com o sistema intermunicipal de transporte coletivo. O menor 

valor foi 1,47 passageiros por quilômetro em Vila Velha, que assim como Vitória, 

conta, além do sistema intermunicipal, com o sistema municipal de transporte coletivo 

por ônibus. Foi realizada uma interpolação dos valores encontrados em cada 

município, de forma que o 0,00 corresponde ao valor de 1,47 passageiros por 

quilômetro e o 1,00 ao valor de 1,65 passageiros por quilômetro. Como resultado, 

podemos observar as diferenças regionais desse indicador e reafirmar os valores da 

Tabela 62, com destaque para Serra, Cariacica e Viana com as melhores notas e Vila 

Velha e Vitória com as piores notas. 
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Figura 67 - Espacialização do indicador índice de passageiros por quilômetro por município 
Fonte: Elaboração própria.  
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5.2.12 Passageiros transportados anualmente 

A variação do número de passageiros transportados anualmente reflete o grau de 

satisfação dos usuários, a qualidade e a confiabilidade dos serviços prestados. Uma 

queda no número de passageiros pode indicar ausência de políticas públicas de 

incentivo ao uso do transporte coletivo, um declínio da qualidade do sistema, 

insatisfação dos usuários, aumento do valor da tarifa, entre outros fatores. Esse 

indicador de mobilidade urbana avalia a variação em termos percentuais do número 

de passageiros transportados pelos serviços de transporte público urbano na região 

para um período de 2 anos (COSTA, 2008). 

Os dados referentes ao número de passageiros transportados anualmente pelo 

sistema intermunicipal de transporte coletivo por ônibus – Transcol – e pelos sistemas 

municipais de Vitória e Vila Velha revelam que vem ocorrendo, na Grande Vitória, uma 

perda de 4,6% da demanda por transporte público a cada ano, conforme Tabela 64. 

Os municípios de Cariacica, Serra e Viana, que operam apenas com sistema 

intermunicipal Transcol, tiveram uma redução percentual de 4,2% da demanda. Os 

municípios de Vila Velha e Vitória, que contam com o sistema Transcol e os sistemas 

municipais de transporte público por ônibus, vêm sofrendo, respectivamente, uma 

redução de 4,3% e 4,5% da demanda de passageiros a cada ano. 

Tabela 64 - Variação percentual do número de passageiros transportados anualmente na 
Grande Vitória 

Município 
Pass. transportados em 2015 

(em milhões) 
Pass. transportados em 

2016 (em milhões) 
Variação 

(%) 
Nota 

Cariacica 195,44 187,14 -4,2 0,25 
Serra 195,44 187,14 -4,2 0,25 
Viana 195,44 187,14 -4,2 0,25 
Vila Velha 201,84 193,19 -4,3 0,25 
Vitória 218,05 208,14 -4,5 0,25 

GV 224,45 214,19 -4,6 0,25 

Fonte: CETURB/ES, 2017; VITÓRIA, 2017; VILA VELHA, 2017. 

De acordo com a Tabela 65, que define a nota do indicador com base nos valores de 

referência40, tem-se uma nota de 0,25 para todos os municípios da Grande Vitória, já 

que foi registrado um decréscimo inferior a 25% no número de passageiros 

transportados em dois anos consecutivos nos sistemas municipal e Transcol. 

                                            
40 Valores de referência propostos por Costa (2008). 
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Tabela 65 - Escala de avaliação para o indicador passageiros transportados anualmente 

Score 
Valores de Referência 

Variação em termos percentuais do número de passageiros transportados pelos serviços 
de transporte público em 2 anos consecutivos 

1,00 Crescimento superior a 25% 
0,75 Crescimento inferior a 25% 
0,50 O número de passageiros transportados permaneceu constante 
0,25 Decréscimo inferior a 25% 
0,00 Decréscimo superior a 25% 

Fonte: COSTA, 2008. 

A espacialização do indicador passageiros transportados anualmente, representada 

na Figura 68, foi realizada de forma comparativa entre os municípios. É possível 

confirmar territorialmente os resultados obtidos por meio do cálculo. A menor variação 

percentual do número de passageiros transportados anualmente em dois anos 

consecutivos foi -4,2% nos municípios de Serra, Cariacica e Viana, que contam 

apenas com o sistema intermunicipal de transporte coletivo. A maior variação 

percentual foi -4,5% no município de Vitória, que assim como Vila Velha, conta, além 

do sistema intermunicipal, com o sistema municipal de transporte coletivo por ônibus. 

Foi realizada uma interpolação dos valores encontrados em cada município, de forma 

que o 0,00 corresponde ao valor de -4,5% e o 1,00 ao valor de -4,2%. Como resultado, 

podemos observar as diferenças regionais desse indicador e reafirmar os valores da 

Tabela 64, com destaque para Serra, Cariacica e Viana com as melhores notas e 

Vitória com a pior nota. 
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Figura 68 - Espacialização do indicador passageiros transportados anualmente por município 

Fonte: Elaboração própria. 
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Esse capítulo apresenta a análise dos resultados obtidos, incluindo os resultados dos 

pesos dos temas e indicadores, os resultados dos indicadores por município, os 

resultados dos indicadores na Grande Vitória, os resultados gerais do IMAU e os 

resultados das espacializações. 

 

6.1 RESULTADOS DOS PESOS DOS TEMAS E INDICADORES 

Os pesos dos temas e indicadores, obtidos por meio do painel de especialista são 

apresentados na Tabela 66. O tema que obteve o maior peso foi mobilidade urbana, 

com peso de 0,508. O tema acessibilidade urbana obteve o menor peso, com 0,492. 

Tabela 66 - Pesos dos temas e dos indicadores que compõe o IMAU da Grande Vitória 

Tema Peso ID Indicador Peso 

Acessibilidade 
Urbana 

0,492 

1.1 Acessibilidade ao transporte público 0,087 

1.2 Transporte público para pessoas com necessidades especiais 0,073 

1.3 Acessibilidade a espaços abertos 0,072 

1.4 Acessibilidade aos equipamentos educacionais 0,090 

1.5 Acessibilidade aos equipamentos de saúde 0,085 

1.6 Densidade e conectividade da rede viária 0,073 

1.7 Travessias adaptadas a pessoas com necessidades especiais 0,088 

1.8 Vias pavimentadas 0,084 

1.9 Vias para transporte coletivo 0,077 

1.10 Extensão de ciclovias 0,087 

1.11 Vias com calçadas 0,093 

1.12 Extensão da rede de transporte público 0,093 

Mobilidade 
Urbana 

0,508 

2.1 Acidentes de trânsito 0,086 

2.2 Atropelamentos 0,087 

2.3 Congestionamento 0,082 

2.4 Tempo de viagem 0,089 

2.5 Número de viagens 0,072 

2.6 Índice de motorização 0,074 

2.7 Transporte coletivo x transporte individual 0,089 

2.8 Modos não-motorizados x modos motorizados 0,088 

2.9 Diversidade dos modos de transporte motorizados 0,085 

2.10 Frequência de atendimento do transporte público 0,088 

2.11 Índice de passageiros por quilômetro 0,078 

2.12 Passageiros transportados anualmente 0,079 

Fonte: Elaboração própria. 

No que diz respeito aos pesos obtidos para os indicadores, a Tabela 67 apresenta os 

indicadores classificados por tema, dispostos em ordem decrescente em relação aos 
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seus respectivos pesos. Para o tema acessibilidade urbana, o indicador de maior 

importância relativa é vias com calçadas, com peso de 0,093, enquanto que o 

indicador de menor peso é acessibilidade a espaços abertos, com peso de 0,072. Para 

o tema mobilidade urbana, o indicador de maior peso é transporte coletivo x transporte 

individual, com 0,089, e aquele com menor peso é o indicador número de viagens, 

com peso de 0,072. 

Tabela 67 - Pesos para os indicadores que compõe o IMAU da Grande Vitória, em ordem 
decrescente para cada um dos temas 

Tema Indicador Peso 

Acessibilidade 
Urbana 

Vias com calçadas 0,093 

Extensão da rede de transporte público 0,093 

Acessibilidade aos equipamentos educacionais 0,090 

Travessias adaptadas a pessoas com necessidades especiais 0,088 

Extensão de ciclovias 0,087 

Acessibilidade ao transporte público 0,087 

Acessibilidade aos equipamentos de saúde 0,085 

Vias pavimentadas 0,084 

Vias para transporte coletivo 0,077 

Transporte público para pessoas com necessidades especiais 0,073 

Densidade e conectividade da rede viária 0,073 

Acessibilidade a espaços abertos 0,072 

Mobilidade 
Urbana 

Transporte coletivo x transporte individual 0,089 

Tempo de viagem 0,089 

Frequência de atendimento do transporte público 0,088 

Modos não-motorizados x modos motorizados 0,088 

Atropelamentos 0,087 

Acidentes de trânsito 0,086 

Diversidade dos modos de transporte motorizados 0,085 

Congestionamento 0,082 

Passageiros transportados anualmente 0,079 

Índice de passageiros por quilômetro 0,078 

Índice de motorização 0,074 

Número de viagens 0,072 

Fonte: Elaboração própria. 

A Tabela 68 apresenta a ordem de classificação geral dos indicadores em relação às 

notas dos especialistas. Na primeira colocação estão os indicadores extensão da rede 

de transporte público e vias com calçadas, ambos com nota média de 4,60, em uma 

escala que varia de 0 a 5. Na terceira colocação estão os indicadores tempo de viagem 

e transporte coletivo x transporte individual, com nota média de 4,55. Na quinta 

colocação estão os indicadores frequência de atendimento do transporte público e 

modos não-motorizados x modos motorizados, com nota 4,50. O indicador que 
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obteve, segundo a avaliação dos especialistas, o menor grau de importância foi 

acessibilidade aos espaços abertos, com nota 3,55. 

Tabela 68 - Ordem de classificação dos indicadores 

Posição Indicador Nota 

1 Extensão da rede de transporte público 4,60 

1 Vias com calçadas 4,60 

3 Tempo de viagem 4,55 

3 Transporte coletivo x transporte individual 4,55 

5 Frequência de atendimento do transporte público 4,50 

5 Modos não-motorizados x modos motorizados 4,50 

7 Acessibilidade aos equipamentos educacionais 4,45 

7 Atropelamentos 4,45 

9 Acidentes de trânsito 4,40 

10 Diversidade dos modos de transporte motorizados 4,35 

10 Travessias adaptadas a pessoas com necessidades especiais 4,35 

12 Acessibilidade ao transporte público 4,30 

12 Extensão de ciclovias 4,30 

14 Acessibilidade aos equipamentos de saúde 4,20 

14 Congestionamento 4,20 

16 Vias pavimentadas 4,15 

17 Passageiros transportados anualmente 4,05 

18 Índice de passageiros por quilômetro 4,00 

19 Vias para transporte coletivo 3,80 

19 Índice de motorização 3,80 

21 Número de viagens 3,70 

22 Transporte público para pessoas com necessidades especiais 3,60 

22 Densidade e conectividade da rede viária 3,60 

24 Acessibilidade aos espaços abertos 3,55 

Fonte: Elaboração própria. 

Com a observação da ordem de classificação dos indicadores podem ser definidas 

prioridades para investimentos, planos e ações para a mobilidade e acessibilidade 

urbana, visando a melhorar os resultados encontrados para os indicadores de maior 

importância relativa. A possibilidade de se identificar as áreas primordiais para ação, 

por meio da identificação dos aspectos mais relevantes para cada tema e para a 

mobilidade e a acessibilidade como um todo é, portanto, a principal característica do 

IMAU. 

 

6.2 RESULTADOS DOS INDICADORES POR MUNICÍPIO 

Os resultados obtidos pelos indicadores em cada um dos municípios da Grande Vitória 

são demonstrados a seguir por meio de gráficos e tabelas. Nessas tabelas, são 

apresentadas as notas absolutas, com a respectiva unidade de medida, quando for o 
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caso, e normalizadas, para os indicadores de cada um dos temas que compõe o 

IMAU. 

Os indicadores com notas normalizadas iguais a 1,00 são identificados, nas tabelas, 

pela cor verde. Em função dos bons resultados apresentados indicam, portanto, 

aspectos que contribuem para a mobilidade e acessibilidade urbana do município, não 

necessitando de intervenções imediatas para sua melhoria. Exigem, no entanto, ações 

que visem a manter os níveis obtidos. 

Os indicadores com notas normalizadas iguais a 0,00 são identificados, nas tabelas, 

pela cor vermelha. Esses indicam, portanto, fatores críticos que necessitam ser 

promovidos de forma mais urgente, com o intuito de melhorar as condições de 

mobilidade e acessibilidade urbana. 

Os indicadores que atingiram notas intermediárias e que estão relacionados entre os 

quatro indicadores com as melhores avaliações pelos especialistas estão destacados 

em amarelo, nas tabelas. Ainda que não apresentem nota mínima, também merecem 

ser contemplados por políticas e estratégias específicas, em função de sua elevada 

importância relativa e, por consequência, dos impactos que variações nas suas notas 

podem produzir para os resultados do IMAU. 

 

6.2.1 Cariacica 

Os resultados obtidos para os indicadores que compõem o IMAU para o município de 

Cariacica, através de suas notas normalizadas (entre 0,00 e 1,00), estão 

representados no Gráfico 26, que identifica os indicadores pelo seu ID, conforme 

Tabela 66. Dos vinte e quatro indicadores avaliados para o município de Cariacica, 

três indicadores (12,5% do conjunto) atingiram nota máxima, igual a 1,00 e cinco 

indicadores (20,8% do conjunto) apresentaram nota mínima, igual a 0,00. Os demais 

(66,7%) apresentaram notas com valores intermediários. 

Os três indicadores que atingiram nota máxima foram: transporte público para 

pessoas com necessidades especiais; densidade e conectividade da rede viária; e 

índice de motorização. Esses indicadores, por obterem os mais altos índices no 

município de Cariacica, não necessitam de intervenções imediatas para aumento do 

IMAU geral do município. 
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Gráfico 26 - Resultados normalizados dos indicadores para o município de Cariacica 

Fonte: Elaboração própria. 

Os cinco indicadores que obtiveram nota mínima foram: vias para transporte coletivo; 

congestionamento; modos não-motorizados x modos motorizados; frequência de 

atendimento do transporte público; e índice de passageiros por quilômetro. Nota-se 

que todos esses indicadores, considerados como os mais críticos do município, 

relacionam-se ao modo coletivo e aos modos não-motorizados, de forma que políticas 

relacionadas à melhoria e incentivo ao uso desse modais aumentariam de forma 

significativa esses índices. 

Tabela 69 - Notas absolutas e normalizadas para os indicadores do tema acessibilidade 
urbana, calculados para Cariacica 

Tema ID Indicador Nota 
Nota 

normal. 

Acessibilidade 
Urbana 

1.1 Acessibilidade ao transporte público 97,50% 0,97 

1.2 
Transporte público para pessoas com necessidades 
especiais 

100,00% 1,00 

1.3 Acessibilidade a espaços abertos 78,49% 0,79 

1.4 Acessibilidade aos equipamentos educacionais 91,24% 0,90 

1.5 Acessibilidade aos equipamentos de saúde 41,98% 0,36 

1.6 Densidade e conectividade da rede viária 1,00 1,00 

1.7 
Travessias adaptadas a pessoas com necessidades 
especiais 

0,70% 0,08 

1.8 Vias pavimentadas 61,28% 0,57 

1.9 Vias para transporte coletivo 0,00% 0,00 

1.10 Extensão de ciclovias 2,05% 0,10 

1.11 Vias com calçadas 40,15% 0,40 

1.12 Extensão da rede de transporte público 20,82% 0,01 

Fonte: Elaboração própria. 
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Na análise dos indicadores do tema acessibilidade urbana (Tabela 69), tem-se os 

indicadores transporte público para pessoas com necessidades especiais e densidade 

e conectividade da rede viária com nota máxima de 1,00, não necessitando, portanto, 

de intervenção imediata para melhoria da acessibilidade urbana do município. O 

indicador vias para transporte coletivo apresentou uma nota mínima de 0,00, 

necessitando, portanto, de intervenção imediata para o aumento do IMAU do 

município de Cariacica. Destacam-se, também, os indicadores vias com calçadas e 

extensão da rede de transporte público que, embora não tenham obtido a nota 

máxima, têm elevada importância relativa, já que apresentaram pesos elevados junto 

ao painel de especialistas. Esses indicadores merecem ser contemplados em função 

da sua importância. 

Tabela 70 - Notas absolutas e normalizadas para os indicadores do tema mobilidade urbana, 
calculados para Cariacica 

Tema ID Indicador Nota 
Nota 

normal. 

Mobilidade 
Urbana 

2.1 Acidentes de trânsito 
597 acidentes/ 

100.000 hab./ano 
0,70 

2.2 Atropelamentos 
25 atropelamentos/ 
100.000 hab./ano 

0,38 

2.3 Congestionamento 6,00 horas/dia 0,00 

2.4 Tempo de viagem 45 minutos 0,38 

2.5 Número de viagens 
1,76 viagens/ 

pessoa/dia 
0,84 

2.6 Índice de motorização 243 auto/1.000 hab. 1,00 

2.7 Transporte coletivo x transporte individual 2,64 0,41 

2.8 Modos não-motorizados x modos motorizados 0,80 0,00 

2.9 Diversidade dos modos de transporte motorizados 3 modos 0,50 

2.10 Frequência de atendimento do transporte público 42,5 minutos 0,00 

2.11 Índice de passageiros por quilômetro 1,65 0,00 

2.12 Passageiros transportados anualmente Redução de 4,2% 0,25 

Fonte: Elaboração própria. 

Na análise dos indicadores do tema mobilidade urbana (Tabela 70), tem-se o indicador 

índice de motorização com nota máxima de 1,00, não necessitando, portanto, de 

intervenção imediata para melhoria da mobilidade urbana do município. Os 

indicadores congestionamento, modos não-motorizados x modos motorizados, 

frequência de atendimento do transporte público e índice de passageiros por 

quilômetro apresentaram uma nota mínima de 0,00, necessitando, portanto, de 

intervenção imediata para o aumento do IMAU do município de Cariacica. Destacam-

se, também, os indicadores tempo de viagem e transporte coletivo x transporte 

individual que, embora não tenham obtido a nota máxima, têm elevada importância 
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relativa, já que apresentaram pesos elevados junto ao painel de especialistas. Esses 

indicadores merecem ser contemplados em função da sua importância. 

 

6.2.2 Serra 

Os resultados obtidos para os indicadores que compõem o IMAU para o município de 

Serra, através de suas notas normalizadas (entre 0,00 e 1,00), estão representados 

no Gráfico 27, que identifica os indicadores pelo seu ID, conforme Tabela 66. Dos 

vinte e quatro indicadores avaliados para o município de Serra, um indicador (4,2% 

do conjunto) atingiu nota máxima, igual a 1,00 e cinco indicadores (20,8% do conjunto) 

apresentaram nota mínima, igual a 0,00. Os demais (75,0%) apresentaram notas com 

valores intermediários. 

 

Gráfico 27 - Resultados normalizados dos indicadores para o município de Serra 
Fonte: Elaboração própria. 

O indicador que atingiu nota máxima foi transporte público para pessoas com 

necessidades especiais. Esse indicador, por obter o mais alto índice no município de 

Serra, não necessita de intervenções imediatas para aumento do IMAU geral do 

município. 

Os cinco indicadores que obtiveram nota mínima foram: vias para transporte coletivo; 

congestionamento; modos não-motorizados x modos motorizados; frequência de 

atendimento do transporte público; e índice de passageiros por quilômetro. Nota-se 

que todos esses indicadores, considerados como os mais críticos do município, 
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relacionam-se ao modo coletivo e aos modos não-motorizados, de forma que políticas 

relacionadas à melhoria e incentivo ao uso desse modais aumentariam de forma 

significativa esses índices. 

Na análise dos indicadores do tema acessibilidade urbana (Tabela 71), tem-se o 

indicador transporte público para pessoas com necessidades especiais com nota 

máxima de 1,00, não necessitando, portanto, de intervenção imediata para melhoria 

da acessibilidade urbana do município. O indicador vias para transporte coletivo 

apresentou uma nota mínima de 0,00, necessitando, portanto, de intervenção imediata 

para o aumento do IMAU do município de Serra. Destacam-se, também, os 

indicadores vias com calçadas e extensão da rede de transporte público que, embora 

não tenham obtido a nota máxima, têm elevada importância relativa, já que 

apresentaram pesos elevados junto ao painel de especialistas. Esses indicadores 

merecem ser contemplados em função da sua importância. 

Tabela 71 - Notas absolutas e normalizadas para os indicadores do tema acessibilidade 
urbana, calculados para Serra 

Tema ID Indicador Nota 
Nota 

normal. 

Acessibilidade 
Urbana 

1.1 Acessibilidade ao transporte público 95,60% 0,95 

1.2 
Transporte público para pessoas com necessidades 
especiais 

100,00% 1,00 

1.3 Acessibilidade a espaços abertos 73,26% 0,73 

1.4 Acessibilidade aos equipamentos educacionais 82,93% 0,81 

1.5 Acessibilidade aos equipamentos de saúde 42,31% 0,36 

1.6 Densidade e conectividade da rede viária 0,66 0,66 

1.7 
Travessias adaptadas a pessoas com necessidades 
especiais 

2,87% 0,32 

1.8 Vias pavimentadas 76,31% 0,74 

1.9 Vias para transporte coletivo 0,00% 0,00 

1.10 Extensão de ciclovias 3,85% 0,19 

1.11 Vias com calçadas 74,21% 0,74 

1.12 Extensão da rede de transporte público 23,61% 0,05 

Fonte: Elaboração própria. 

Na análise dos indicadores do tema mobilidade urbana (Tabela 72), os indicadores 

congestionamento, modos não-motorizados x modos motorizados, frequência de 

atendimento do transporte público e índice de passageiros por quilômetro 

apresentaram uma nota mínima de 0,00, necessitando, portanto, de intervenção 

imediata para o aumento do IMAU do município de Serra. Destacam-se, também, os 

indicadores tempo de viagem e transporte coletivo x transporte individual que, embora 

não tenham obtido a nota máxima, têm elevada importância relativa, já que 
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apresentaram pesos elevados junto ao painel de especialistas. Esses indicadores 

merecem ser contemplados em função da sua importância. 

Tabela 72 - Notas absolutas e normalizadas para os indicadores do tema mobilidade urbana, 
calculados para Serra 

Tema ID Indicador Nota 
Nota 

normal. 

Mobilidade 
Urbana 

2.1 Acidentes de trânsito 
1.016 acidentes/ 
100.000 hab./ano 

0,49 

2.2 Atropelamentos 
30 atropelamentos/ 
100.000 hab./ano 

0,25 

2.3 Congestionamento 5,50 horas/dia 0,00 

2.4 Tempo de viagem 41 minutos 0,48 

2.5 Número de viagens 
1,87 viagens/ 

pessoa/dia 
0,91 

2.6 Índice de motorização 262 auto/1.000 hab. 0,94 

2.7 Transporte coletivo x transporte individual 3,06 0,51 

2.8 Modos não-motorizados x modos motorizados 0,78 0,00 

2.9 Diversidade dos modos de transporte motorizados 3 modos 0,50 

2.10 Frequência de atendimento do transporte público 32,1 minutos 0,00 

2.11 Índice de passageiros por quilômetro 1,65 0,00 

2.12 Passageiros transportados anualmente Redução de 4,2% 0,25 

Fonte: Elaboração própria. 

6.2.3 Viana 

Os resultados obtidos para os indicadores que compõem o IMAU para o município de 

Viana, através de suas notas normalizadas (entre 0,00 e 1,00), estão representados 

no Gráfico 28, que identifica os indicadores pelo seu ID, conforme Tabela 66. Dos 

vinte e quatro indicadores avaliados para o município de Viana, quatro indicadores 

(16,7% do conjunto) atingiram nota máxima, igual a 1,00 e quatro indicadores (16,7% 

do conjunto) apresentaram nota mínima, igual a 0,00. Os demais (66,6%) 

apresentaram notas com valores intermediários. 

Os quatro indicadores que atingiram nota máxima foram: transporte público para 

pessoas com necessidades especiais; densidade e conectividade da rede viária; 

congestionamento; e índice de motorização. Esses indicadores, por obterem os mais 

altos índices no município de Viana, não necessitam de intervenções imediatas para 

aumento do IMAU geral do município. 

Os quatro indicadores que obtiveram nota mínima foram: vias para transporte coletivo; 

modos não-motorizados x modos motorizados; frequência de atendimento do 

transporte público; e índice de passageiros por quilômetro. Nota-se que todos esses 
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indicadores, considerados como os mais críticos do município, relacionam-se ao modo 

coletivo e aos modos não-motorizados, de forma que políticas relacionadas à melhoria 

e incentivo ao uso desse modais aumentariam de forma significativa esses índices. 

 

Gráfico 28 - Resultados normalizados dos indicadores para o município de Viana 
Fonte: Elaboração própria. 

Na análise dos indicadores do tema acessibilidade urbana (Tabela 73), tem-se os 

indicadores transporte público para pessoas com necessidades especiais e densidade 

e conectividade da rede viária com nota máxima de 1,00, não necessitando, portanto, 

de intervenção imediata para melhoria da acessibilidade urbana do município. O 

indicador vias para transporte coletivo apresentou uma nota mínima de 0,00, 

necessitando, portanto, de intervenção imediata para o aumento do IMAU do 

município de Viana. Destacam-se, também, os indicadores vias com calçadas e 

extensão da rede de transporte público que, embora não tenham obtido a nota 

máxima, têm elevada importância relativa, já que apresentaram pesos elevados junto 

ao painel de especialistas. Esses indicadores merecem ser contemplados em função 

da sua importância. 

Na análise dos indicadores do tema mobilidade urbana (Tabela 74), tem-se os 

indicadores congestionamento e índice de motorização com nota máxima de 1,00, não 

necessitando, portanto, de intervenção imediata para melhoria da mobilidade urbana 

do município. Os indicadores modos não-motorizados x modos motorizados, 

frequência de atendimento do transporte público e índice de passageiros por 

quilômetro apresentaram uma nota mínima de 0,00, necessitando, portanto, de 
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intervenção imediata para o aumento do IMAU do município de Viana. Destacam-se, 

também, os indicadores tempo de viagem e transporte coletivo x transporte individual 

que, embora não tenham obtido a nota máxima, têm elevada importância relativa, já 

que apresentaram pesos elevados junto ao painel de especialistas. Esses indicadores 

merecem ser contemplados em função da sua importância. 

Tabela 73 - Notas absolutas e normalizadas para os indicadores do tema acessibilidade 
urbana, calculados para Viana 

Tema ID Indicador Nota 
Nota 

normal. 

Acessibilidade 
Urbana 

1.1 Acessibilidade ao transporte público 96,31% 0,96 

1.2 
Transporte público para pessoas com necessidades 
especiais 

100,00% 1,00 

1.3 Acessibilidade a espaços abertos 54,98% 0,55 

1.4 Acessibilidade aos equipamentos educacionais 83,96% 0,82 

1.5 Acessibilidade aos equipamentos de saúde 67,47% 0,64 

1.6 Densidade e conectividade da rede viária 1,00 1,00 

1.7 
Travessias adaptadas a pessoas com necessidades 
especiais 

0,64% 0,07 

1.8 Vias pavimentadas 59,07% 0,55 

1.9 Vias para transporte coletivo 0,00% 0,00 

1.10 Extensão de ciclovias 2,37% 0,12 

1.11 Vias com calçadas 27,56% 0,28 

1.12 Extensão da rede de transporte público 24,35% 0,05 

Fonte: Elaboração própria. 

Tabela 74 - Notas absolutas e normalizadas para os indicadores do tema mobilidade urbana, 
calculados para Viana 

Tema ID Indicador Nota 
Nota 

normal. 

Mobilidade 
Urbana 

2.1 Acidentes de trânsito 
556 acidentes/ 

100.000 hab./ano  
0,72 

2.2 Atropelamentos 
33 atropelamentos/ 
100.000 hab./ano 

0,18 

2.3 Congestionamento 0,00 horas/dia 1,00 

2.4 Tempo de viagem 47 minutos 0,33 

2.5 Número de viagens 
1,89 viagens/ 

pessoa/dia 
0,93 

2.6 Índice de motorização 210 auto/1.000 hab. 1,00 

2.7 Transporte coletivo x transporte individual 1,39 0,10 

2.8 Modos não-motorizados x modos motorizados 0,85 0,00 

2.9 Diversidade dos modos de transporte motorizados 3 modos 0,50 

2.10 Frequência de atendimento do transporte público 47,5 minutos 0,00 

2.11 Índice de passageiros por quilômetro 1,65 0,00 

2.12 Passageiros transportados anualmente Redução de 4,2% 0,25 

Fonte: Elaboração própria. 
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6.2.4 Vila Velha 

Os resultados obtidos para os indicadores que compõem o IMAU para o município de 

Vila Velha, através de suas notas normalizadas (entre 0,00 e 1,00), estão 

representados no Gráfico 29, que identifica os indicadores pelo seu ID, conforme 

Tabela 66. Dos vinte e quatro indicadores avaliados para o município de Vila Velha, 

três indicadores (12,5% do conjunto) atingiram nota máxima, igual a 1,00 e seis 

indicadores (25,0% do conjunto) apresentaram nota mínima, igual a 0,00. Os demais 

(62,5%) apresentaram notas com valores intermediários. 

 

Gráfico 29 - Resultados normalizados dos indicadores para o município de Vila Velha 

Fonte: Elaboração própria. 

Os três indicadores que atingiram nota máxima foram: transporte público para 

pessoas com necessidades especiais; densidade e conectividade da rede viária; e 

número de viagens. Esses indicadores, por obterem os mais altos índices no 

município de Vila Velha, não necessitam de intervenções imediatas para aumento do 

IMAU geral do município. 

Os seis indicadores que obtiveram nota mínima foram: vias para transporte coletivo; 

extensão da rede de transporte público; transporte coletivo x transporte individual; 

modos não-motorizados x modos motorizados; frequência de atendimento do 

transporte público; e índice de passageiros por quilômetro. Nota-se que todos esses 

indicadores, considerados como os mais críticos do município, relacionam-se ao modo 

coletivo e aos modos não-motorizados, de forma que políticas relacionadas à melhoria 

e incentivo ao uso desse modais aumentariam de forma significativa esses índices. 
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Na análise dos indicadores do tema acessibilidade urbana (Tabela 75), tem-se os 

indicadores transporte público para pessoas com necessidades especiais e densidade 

e conectividade da rede viária com nota máxima de 1,00, não necessitando, portanto, 

de intervenção imediata para melhoria da acessibilidade urbana do município. Os 

indicadores vias para transporte coletivo e extensão da rede de transporte público 

apresentaram nota mínima de 0,00, necessitando, portanto, de intervenção imediata 

para o aumento do IMAU do município de Vila Velha. Destaca-se, também, o indicador 

vias com calçadas que, embora não tenha obtido a nota máxima, tem elevada 

importância relativa, já que apresentou peso elevado junto ao painel de especialistas. 

Esse indicador merece ser contemplado em função da sua importância. 

Tabela 75 - Notas absolutas e normalizadas para os indicadores do tema acessibilidade 
urbana, calculados para Vila Velha 

Tema ID Indicador Nota 
Nota 

normal. 

Acessibilidade 
Urbana 

1.1 Acessibilidade ao transporte público 94,31% 0,94 

1.2 
Transporte público para pessoas com necessidades 
especiais 

100,00% 1,00 

1.3 Acessibilidade a espaços abertos 76,67% 0,77 

1.4 Acessibilidade aos equipamentos educacionais 90,28% 0,89 

1.5 Acessibilidade aos equipamentos de saúde 31,36% 0,24 

1.6 Densidade e conectividade da rede viária 1,00 1,00 

1.7 
Travessias adaptadas a pessoas com necessidades 
especiais 

8,45% 0,94 

1.8 Vias pavimentadas 69,71% 0,66 

1.9 Vias para transporte coletivo 0,00% 0,00 

1.10 Extensão de ciclovias 4,36% 0,23 

1.11 Vias com calçadas 71,63% 0,72 

1.12 Extensão da rede de transporte público 18,84% 0,00 

Fonte: Elaboração própria. 

Na análise dos indicadores do tema mobilidade urbana (Tabela 76), tem-se o indicador 

número de viagens com nota máxima de 1,00, não necessitando, portanto, de 

intervenção imediata para melhoria da mobilidade urbana do município. Os 

indicadores transporte coletivo x transporte individual, modos não-motorizados x 

modos motorizados, frequência de atendimento do transporte público e índice de 

passageiros por quilômetro apresentaram uma nota mínima de 0,00, necessitando, 

portanto, de intervenção imediata para o aumento do IMAU do município de Vila Velha. 

Destaca-se, também, o indicador tempo de viagem que, embora não tenham obtido a 

nota máxima, tem elevada importância relativa, já que apresentou um peso elevado 
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junto ao painel de especialistas. Esse indicador merece ser contemplado em função 

da sua importância. 

Tabela 76 - Notas absolutas e normalizadas para os indicadores do tema mobilidade urbana, 
calculados para Vila Velha 

Tema ID Indicador Nota 
Nota 

normal. 

Mobilidade 
Urbana 

2.1 Acidentes de trânsito 
1.271 acidentes/ 
100.000 hab./ano 

0,36 

2.2 Atropelamentos 
25 atropelamentos/ 
100.000 hab./ano 

0,38 

2.3 Congestionamento 4,00 horas/dia 0,25 

2.4 Tempo de viagem 34 minutos 0,65 

2.5 Número de viagens 
2,24 viagens/ 

pessoa/dia 
1,00 

2.6 Índice de motorização 314 auto/1.000 hab. 0,68 

2.7 Transporte coletivo x transporte individual 0,72 0,00 

2.8 Modos não-motorizados x modos motorizados 0,63 0,00 

2.9 Diversidade dos modos de transporte motorizados 3 modos 0,50 

2.10 Frequência de atendimento do transporte público 55,4 minutos 0,00 

2.11 Índice de passageiros por quilômetro 1,47 0,00 

2.12 Passageiros transportados anualmente Redução de 4,3% 0,25 

Fonte: Elaboração própria. 

6.2.5 Vitória 

Os resultados obtidos para os indicadores que compõem o IMAU para o município de 

Vitória, através de suas notas normalizadas (entre 0,00 e 1,00), estão representados 

no Gráfico 30, que identifica os indicadores pelo seu ID, conforme Tabela 66. Dos 

vinte e quatro indicadores avaliados para o município de Vitória, cinco indicadores 

(20,8% do conjunto) atingiram nota máxima, igual a 1,00, e sete indicadores (29,2% 

do conjunto) apresentaram nota mínima, igual a 0,00. Os demais (50,0%) 

apresentaram notas com valores intermediários. 

Os cinco indicadores que atingiram nota máxima foram: transporte público para 

pessoas com necessidades especiais; densidade e conectividade da rede viária; 

travessias adaptadas a pessoas com necessidades especiais; vias pavimentadas; e 

número de viagens. Esses indicadores, por obterem os mais altos índices no 

município de Vitória, não necessitam de intervenções imediatas para aumento do 

IMAU geral do município. 

Os sete indicadores que obtiveram nota mínima foram: acidentes de trânsito; 

atropelamentos; congestionamento; transporte coletivo x transporte individual; modos 
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não-motorizados x modos motorizados; frequência de atendimento do transporte 

público; e índice de passageiros por quilômetro. Nota-se que todos esses indicadores, 

considerados como os mais críticos do município, relacionam-se ao modo coletivo e 

aos modos não-motorizados, de forma que políticas relacionadas à melhoria e 

incentivo ao uso desse modais aumentariam de forma significativa esses índices. 

 

Gráfico 30 - Resultados normalizados dos indicadores para o município de Vitória 

Fonte: Elaboração própria. 

Na análise dos indicadores do tema acessibilidade urbana (Tabela 77), tem-se os 

indicadores transporte público para pessoas com necessidades especiais, densidade 

e conectividade da rede viária, travessias adaptadas a pessoas com necessidades 

espaciais e vias pavimentadas com nota máxima de 1,00, não necessitando, portanto, 

de intervenção imediata para melhoria da acessibilidade urbana do município. 

Destacam-se, também, os indicadores vias com calçadas e extensão da rede de 

transporte público que, embora não tenham obtido a nota máxima, têm elevada 

importância relativa, já que apresentaram pesos elevados junto ao painel de 

especialistas. Esses indicadores merecem ser contemplados em função da sua 

importância. 
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frequência de atendimento do transporte público e índice de passageiros por 

quilômetro apresentaram uma nota mínima de 0,00, necessitando, portanto, de 

intervenção imediata para o aumento do IMAU do município de Vitória. Destaca-se, 

também, o indicador tempo de viagem que, embora não tenha obtido a nota máxima, 

tem elevada importância relativa, já que apresentou um peso elevado junto ao painel 

de especialistas. Esse indicador merece ser contemplado em função da sua 

importância. 

Tabela 77 - Notas absolutas e normalizadas para os indicadores do tema acessibilidade 
urbana, calculados para Vitória 

Tema ID Indicador Nota 
Nota 

normal. 

Acessibilidade 
Urbana 

1.1 Acessibilidade ao transporte público 98,73% 0,99 

1.2 
Transporte público para pessoas com necessidades 
especiais 

100,00% 1,00 

1.3 Acessibilidade a espaços abertos 98,65% 0,99 

1.4 Acessibilidade aos equipamentos educacionais 96,36% 0,96 

1.5 Acessibilidade aos equipamentos de saúde 58,61% 0,54 

1.6 Densidade e conectividade da rede viária 1,00 1,00 

1.7 
Travessias adaptadas a pessoas com necessidades 
especiais 

18,31% 1,00 

1.8 Vias pavimentadas 99,86% 1,00 

1.9 Vias para transporte coletivo 14,15% 0,14 

1.10 Extensão de ciclovias 5,01% 0,25 

1.11 Vias com calçadas 81,71% 0,82 

1.12 Extensão da rede de transporte público 30,00% 0,13 

Fonte: Elaboração própria. 

Tabela 78 - Notas absolutas e normalizadas para os indicadores do tema mobilidade urbana, 
calculados para Vitória 

Tema ID Indicador Nota 
Nota 

normal. 

Mobilidade 
Urbana 

2.1 Acidentes de trânsito 
2.101 acidentes/ 
100.000 hab./ano 

0,00 

2.2 Atropelamentos 
43 atropelamentos/ 
100.000 hab./ano 

0,00 

2.3 Congestionamento 6,50 horas/dia 0,00 

2.4 Tempo de viagem 28 minutos 0,80 

2.5 Número de viagens 
2,65 viagens/ 

pessoa/dia 
1,00 

2.6 Índice de motorização 420 auto/1.000 hab. 0,15 

2.7 Transporte coletivo x transporte individual 0,78 0,00 

2.8 Modos não-motorizados x modos motorizados 0,32 0,00 

2.9 Diversidade dos modos de transporte motorizados 3 modos 0,50 

2.10 Frequência de atendimento do transporte público 34,9 minutos 0,00 

2.11 Índice de passageiros por quilômetro 1,50 0,00 

2.12 Passageiros transportados anualmente Redução de 4,5% 0,25 

Fonte: Elaboração própria. 
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6.3 RESULTADOS DOS INDICADORES DA GRANDE VITÓRIA 

Os resultados obtidos para os indicadores que compõem o IMAU para a Grande 

Vitória, através de suas notas normalizadas (entre 0,00 e 1,00), estão representados 

no Gráfico 31, que identifica os indicadores pelo seu ID, conforme Tabela 66. Dos 

vinte e quatro indicadores avaliados para a Grande Vitória, três indicadores (12,5% do 

conjunto) atingiram nota máxima, igual a 1,00 e quatro indicadores (16,6% do 

conjunto) apresentaram nota mínima, igual a 0,00. Os demais (70,9%) apresentaram 

notas com valores intermediários. 

 

Gráfico 31 - Resultados normalizados dos indicadores para a Grande Vitória 
Fonte: Elaboração própria. 

Os três indicadores que atingiram nota máxima foram: transporte público para 

pessoas com necessidades especiais; densidade e conectividade da rede viária; e 

número de viagens. Esses indicadores, por obterem os mais altos índices na Grande 

Vitória, não necessitam de intervenções imediatas para aumento do IMAU geral da 

região. 

Os quatro indicadores que obtiveram nota mínima foram: congestionamento; modos 

não-motorizados x modos motorizados; frequência de atendimento do transporte 

público; e índice de passageiros por quilômetro. Nota-se que todos esses indicadores, 

considerados como os mais críticos da região, relacionam-se ao modo coletivo e aos 

modos não-motorizados, de forma que políticas relacionadas à melhoria e incentivo 

ao uso desse modais aumentariam de forma significativa esses índices. 
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Na análise dos indicadores do tema acessibilidade urbana (Tabela 79), tem-se os 

indicadores transporte público para pessoas com necessidades especiais e densidade 

e conectividade da rede viária com nota máxima de 1,00, não necessitando, portanto, 

de intervenção imediata para melhoria da acessibilidade urbana da região. Destacam-

se, também, os indicadores vias com calçadas e extensão da rede de transporte 

público que, embora não tenham obtido a nota máxima, têm elevada importância 

relativa, já que apresentaram pesos elevados junto ao painel de especialistas. Esses 

indicadores merecem ser contemplados em função da sua importância. 

Tabela 79 - Notas absolutas e normalizadas para os indicadores do tema acessibilidade 
urbana, calculados para a Grande Vitória 

Tema ID Indicador Nota 
Nota 

normal. 

Acessibilidade 
Urbana 

1.1 Acessibilidade ao transporte público 96,36% 0,96 

1.2 
Transporte público para pessoas com necessidades 
especiais 

100,00% 1,00 

1.3 Acessibilidade a espaços abertos 80,00% 0,80 

1.4 Acessibilidade aos equipamentos educacionais 89,60% 0,88 

1.5 Acessibilidade aos equipamentos de saúde 43,75% 0,38 

1.6 Densidade e conectividade da rede viária 1,00 1,00 

1.7 
Travessias adaptadas a pessoas com necessidades 
especiais 

7,08% 0,79 

1.8 Vias pavimentadas 73,62% 0,71 

1.9 Vias para transporte coletivo 1,86% 0,02 

1.10 Extensão de ciclovias 3,64% 0,18 

1.11 Vias com calçadas 65,86% 0,66 

1.12 Extensão da rede de transporte público 22,80% 0,04 

Fonte: Elaboração própria. 

Na análise dos indicadores do tema mobilidade urbana (Tabela 80), tem-se o indicador 

número de viagens com nota máxima de 1,00, não necessitando, portanto, de 

intervenção imediata para melhoria da mobilidade urbana da região. Os indicadores 

congestionamento, modos não-motorizados x modos motorizados, frequência de 

atendimento do transporte público e índice de passageiros por quilômetro 

apresentaram uma nota mínima de 0,00, necessitando, portanto, de intervenção 

imediata para o aumento do IMAU da Grande Vitória. Destacam-se, também, os 

indicadores tempo de viagem e transporte coletivo x transporte individual que, embora 

não tenham obtido a nota máxima, têm elevada importância relativa, já que 

apresentaram um peso elevado junto ao painel de especialistas. Esses indicadores 

merecem ser contemplados em função da sua importância. 
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Tabela 80 - Notas absolutas e normalizadas para os indicadores do tema mobilidade urbana, 
calculados para a Grande Vitória 

Tema ID Indicador Nota 
Nota 

normal. 

Mobilidade 
Urbana 

2.1 Acidentes de trânsito 
1.192 acidentes/ 
100.000 hab./ano 

0,40 

2.2 Atropelamentos 
30 atropelamentos/ 
100.000 hab./ano 

0,25 

2.3 Congestionamento 6,50 horas/dia 0,00 

2.4 Tempo de viagem 39 minutos 0,53 

2.5 Número de viagens 
2,10 viagens/ 

pessoa/dia 
1,00 

2.6 Índice de motorização 307 auto/1.000 hab. 0,71 

2.7 Transporte coletivo x transporte individual 1,12 0,03 

2.8 Modos não-motorizados x modos motorizados 0,60 0,00 

2.9 Diversidade dos modos de transporte motorizados 3 modos 0,50 

2.10 Frequência de atendimento do transporte público 45,4 minutos 0,00 

2.11 Índice de passageiros por quilômetro 1,49 0,00 

2.12 Passageiros transportados anualmente Redução de 4,6% 0,25 

Fonte: Elaboração própria. 

6.4 RESULTADOS GERAIS DO IMAU 

O IMAU geral para cada município da Grande Vitória foi calculado somando-se os 

índices de mobilidade e acessibilidade urbana de cada um dos vinte e quatro 

indicadores. Esses índices, por sua vez, foram calculados multiplicando-se a nota 

normalizada de cada um dos indicadores pelo peso do indicador e pelo peso do tema 

correspondente. O processo de cálculo do IMAU para cada município e para a Grande 

Vitória, com os pesos e as notas, está detalhado no APÊNDICE F – “Processo de 

cálculo do IMAU”. 

O resultado do cálculo do IMAU para a Grande Vitória atingiu valor igual a 0,449, valor 

intermediário na escala de avaliação do índice, cujos limites inferior e superior são, 

respectivamente 0,00 e 1,00. Este é um resultado cujo valor, embora classificado 

como regular, está bem mais próximo da escala inferior, que classifica o indicador 

como ruim. Mostra, assim, que vários aspectos podem ser melhorados no sentido de 

se obter melhores resultados em termos da mobilidade e acessibilidade urbana da 

região. Dentre os municípios, Vitória e Vila Velha ficaram acima da média da Grande 

Vitória com notas 0,468 e 0,466, respectivamente. Os municípios de Viana, Serra e 

Cariacica obtiveram as menores notas, 0,445, 0,443 e 0,429, respectivamente, 

conforme Gráfico 32. 
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Gráfico 32 - IMAU geral da Grande Vitória 
Fonte: Elaboração própria. 

Dentre os temas avaliados para a Grande Vitória, o tema acessibilidade urbana obteve 

o melhor índice, com 0,300 em um total de 0,492. O tema mobilidade urbana, por sua 

vez, apresentou o pior resultado, com um índice de 0,149 em um total de 0,508. O 

Gráfico 33 mostra os índices ideais dos dois temas avaliados, em comparação com 

os resultados obtidos para a Grande Vitória. 

 

Gráfico 33 - Resultados do IMAU comparado com o ideal, Grande Vitória 
Fonte: Elaboração própria. 
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Analisando separadamente os resultados dos temas por município, nota-se que o 

tema acessibilidade urbana, obteve o melhor resultado em Vitória, com nota 0,358 e 

o pior resultado em Viana, com 0,241. Esse resultado pode ser explicado, em parte, 

pela elevada concentração de equipamentos urbanos, comércio e serviço no 

município de Vitória, bem como pela infraestrutura que faz com que a acessibilidade 

urbana do município seja mais elevada. 

Em contrapartida, o tema mobilidade urbana obteve a melhor nota em Viana, com 

0,204 e a pior nota em Vitória, com 0,110, conforme Gráfico 34. Esse resultado pode 

ser atribuído, em parte, ao intenso fluxo de veículos particulares, na capital, em 

detrimento do uso dos modos não-motorizados e coletivo de transporte. 

 

Gráfico 34 - Resultado do IMAU por temas, por município 
Fonte: Elaboração própria. 
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0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

Ideal Cariacica Serra Viana Vila Velha Vitória

0,492

0,246
0,265

0,241

0,299

0,358

0,508

0,184 0,178
0,204

0,167

0,110

Acessibilidade Urbana Mobilidade Urbana



246 

O indicador densidade e conectividade da rede viária (1.6) obteve nota máxima em 

Cariacica, Viana, Vila Velha e Vitória e nota boa em Serra. 

O indicador travessias adaptadas a pessoas com necessidades especiais (1.7) obteve 

nota máxima em Vitória, nota muito boa em Vila Velha, nota ruim em Serra e nota 

muito ruim em Cariacica e Viana. O indicador vias pavimentadas (1.8) obteve nota 

máxima em Vitória, nota boa em Serra e Vila Velha e nota regular em Cariacica e 

Viana. O indicador vias para transporte coletivo (1.9) obteve nota mínima em 

Cariacica, Serra, Viana e Vila Velha e nota muito ruim em Vitória. O indicador extensão 

de ciclovias (1.10) obteve nota ruim em Vila Velha e Vitória e nota muito ruim nos 

outros municípios. O indicador vias com calçadas (1.11) obteve nota muito boa em 

Vitória, nota boa em Serra e Vila Velha e nota ruim em Cariacica e Viana. O indicador 

extensão da rede de transporte público (1.12) obteve nota muito ruim em todos os 

municípios. 

 

Gráfico 35 - Resultados normalizados dos indicadores do tema acessibilidade urbana 

Fonte: Elaboração própria. 
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não-motorizados de transporte, a ampliação da extensão e conectividade de ciclovias, 

bem como a adequação da infraestrutura de calçadas e travessias para pedestres, 

deve ser o foco das políticas públicas e intervenções. Na análise da acessibilidade 

aos equipamentos urbanos, os piores índices foram identificados em relação aos 

equipamentos de saúde. 

Na análise dos resultados para o tema mobilidade urbana, demonstrados no Gráfico 

36, o indicador acidentes de trânsito (2.1) obteve nota boa em Cariacica e Viana, nota 

regular em Serra, nota ruim em Vila Velha e nota mínima em Vitória. O indicador 

atropelamentos (2.2) obteve nota ruim em Cariacica, Serra e Vila Velha, nota muito 

ruim em Viana e nota mínima em Vitória. O indicador congestionamento (2.3) obteve 

nota máxima em Viana, nota ruim em Vila Velha e nota mínima nos demais municípios. 

O indicador tempo de viagem (2.4) obteve nota boa em Vitória e Vila Velha, nota 

regular em Serra e nota ruim em Cariacica e Viana. O indicador número de viagens 

(2.5) obteve nota muito boa nos cinco municípios, com destaque para Vitória e Vila 

Velha que obtiveram nota máxima. 

O indicador índice de motorização (2.6) obteve nota muito boa em Cariacica, Serra e 

Viana, nota boa em Vila Velha e nota muito ruim em Vitória. O indicador transporte 

coletivo x transporte individual (2.7) obteve nota regular em Cariacica e Serra e nota 

muito ruim nos demais municípios. Os indicadores modos não-motorizados x modos 

motorizados (2.8), frequência de atendimento do transporte público (2.10) e índice de 

passageiros por quilômetro (2.11) obtiveram nota mínima nos cinco municípios. O 

indicador diversidade de modos de transporte motorizados (2.9) obteve nota regular 

nos cinco municípios. O indicador passageiros transportados anualmente (2.12) 

obteve nota ruim em todos os municípios. 

De maneira geral, ao analisar os doze indicadores de mobilidade urbana na Grande 

Vitória, nota-se a urgência em se propor políticas públicas e programas de incentivo 

aos modos de transporte não-motorizados e coletivos nos cinco municípios, em 

detrimento do uso do veículo particular motorizado. Indicadores como 

congestionamento, transporte coletivo x transporte individual, modos não-motorizados 

x modos motorizados, frequência de atendimento do transporte público, e índice de 

passageiros por quilômetro, que obtiveram notas muito baixas, contribuiriam, se 

contemplados nas políticas e programas municipais, para a elevação dos níveis de 

mobilidade na GV. 
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Gráfico 36 - Resultados normalizados dos indicadores do tema mobilidade urbana 
Fonte: Elaboração própria. 

6.5 RESULTADOS DA ESPACIALIZAÇÃO 

Para fins de comparação, os doze indicadores de acessibilidade urbana, 

espacializados com base nas áreas de ponderação, são demonstrados 

esquematicamente no mosaico das Figuras 69 e 70. Assim como os indicadores de 

mobilidade urbana, que são demonstrados esquematicamente no mosaico das 

Figuras 71 e 72. 

       

Figura 69 - Mosaico dos indicadores de acessibilidade urbana espacializados (continua) 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 70 - Mosaico dos indicadores de acessibilidade urbana espacializados (conclusão) 
Fonte: Elaboração própria. 
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...     

Figura 71 - Mosaico dos indicadores de mobilidade urbana espacializados (continua) 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 72 - Mosaico dos indicadores de mobilidade urbana espacializados (conclusão) 
Fonte: Elaboração própria. 

Com o objetivo de avaliar o conjunto dos indicadores de acessibilidade urbana, por 

área de ponderação, foi realizado o cálculo da média das notas obtidas pelos doze 

indicadores de acessibilidade e essas médias foram normalizadas para o intervalo de 

0,00 a 1,00 para que fosse possível identificar, no território da Grande Vitória, as áreas 

com os melhores e piores índices de acessibilidade urbana (Figura 73). 

Conforme abordado no capítulo 2, a acessibilidade pode ser definida como a medida 

de esforço para se transpor uma separação espacial caracterizada pelas 

oportunidades disponíveis ao indivíduo para que possa exercer suas atividades, 

utilizando-se do sistema de transporte. Permite o acesso dos indivíduos aos locais de 

empregos, estudo, lazer, equipamentos públicos, etc., e varia em função do uso do 

solo e da disponibilidade de infraestrutura viária e serviços de transporte. 

Confirmando parte da hipótese inicial da pesquisa, de que a região central da Grande 

Vitória, constituída pelo município de Vitória e parte de Vila Velha, apresenta melhores 

condições de acessibilidade urbana quando comparada com as áreas periféricas, 

nota-se, na Figura 73 que o município de Vitória, juntamente com a região litorânea 

norte de Vila Velha, apresentou somente notas muito boas e boas em acessibilidade, 

destacando-se dos demais municípios, uma vez que apresenta uma maior 

concentração de empresas, escolas, equipamentos de lazer, dentre outros, e possui 

uma melhor infraestrutura destinada ao sistema de transporte, motorizado ou não-

motorizado. 
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Figura 73 - Resultado do Índice de Acessibilidade Urbana na Grande Vitória 

Fonte: Elaboração própria. 
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Com o objetivo de avaliar o conjunto dos indicadores de mobilidade urbana, por área 

de ponderação, foi realizado o cálculo da média das notas obtidas pelos doze 

indicadores de mobilidade urbana e essas médias foram normalizadas para o intervalo 

de 0,00 a 1,00 para que fosse possível identificar, no território da Grande Vitória, as 

áreas com os melhores e piores índices de mobilidade (Figura 74). 

Conforme os conceitos abordados no capítulo 2, a mobilidade urbana está relacionada 

à facilidade com que os deslocamentos são empreendidos. Enquanto a acessibilidade 

diz respeito aos lugares, a mobilidade refere-se às pessoas, que possuem desejo, 

capacidade e possibilidade de se movimentarem pelo sistema de transporte. 

Confirmando parte da hipótese inicial da pesquisa, de que a região central da Grande 

Vitória, constituída pelo município de Vitória e parte de Vila Velha, apresenta os piores 

índices de mobilidade urbana quando comparada com as áreas periféricas, nota-se, 

na Figura 74, que os índices classificados como muito ruins ou ruins concentram-se 

nos municípios de Vitória e Vila Velha. Os demais municípios apresentaram, no geral, 

notas muito boas e boas de mobilidade urbana. Esses resultados podem ser 

atribuídos, em partes, pelo uso intenso dos veículos motorizados particulares em 

Vitória e Vila Velha em detrimento dos outros modos de transporte, que acabam por 

contribuir com as externalidades negativas desse tipo de transporte. 

Com o objetivo de avaliar o conjunto dos indicadores de mobilidade e acessibilidade 

urbana, por área de ponderação, foi realizado o cálculo da média das notas obtidas 

pelos 24 indicadores de acessibilidade e mobilidade urbana e essas médias foram 

normalizadas para o intervalo de 0,00 a 1,00 para que fosse possível identificar, no 

território da Grande Vitória, as áreas com os melhores e piores índices de mobilidade 

e acessibilidade, demonstradas na Figura 75. Entretanto, essa Figura, que mostra a 

espacialização geral do IMAU não mostra uma setorização tão clara e evidente como 

as duas Figuras anteriores, que avaliam separadamente a acessibilidade urbana 

(Figura 73) e a mobilidade urbana (Figura 74). É possível notar, de maneira geral, que 

o IMAU obteve as melhores notas nos municípios de Serra, Vitória e Cariacica, e as 

piores notas aparecem em áreas de ponderação isoladas no município de Vila Velha. 
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Figura 74 - Resultado do Índice de Mobilidade Urbana na Grande Vitória 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 75 - Resultado do IMAU da Grande Vitória 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 76 - Tipologia socioespacial, Grande Vitória, 2010 
Fonte: Elaboração própria. 

 



257 

De forma complementar, cabe destacar as relações entre o IMAU e a organização 

social no território, interpretada por meio das tipologias socioespaciais da GV (Figura 

76), que remetem, além da ocupação, ao status e à vivência dos indivíduos no espaço 

social, evidenciando ainda mais o vínculo entre a renda das regiões e as condições 

de acessibilidade e mobilidade na Grande Vitória. Nota-se uma relação direta entre o 

índice de acessibilidade (Figura 73) e as tipologias identificadas (Figura 76), de forma 

que os níveis mais altos de acessibilidade tendem a vincularem-se aos tipos 

socioespaciais mais altos, assim como o contrário. Em contrapartida, nota-se uma 

relação inversa entre o índice de mobilidade (Figura 74) e as tipologias identificadas 

(Figura 76), de forma que os níveis mais baixos de mobilidade tendem a vincularem-

se aos tipos socioespaciais mais altos, assim como o contrário. 

O fato da região central da Grande Vitória, ocupada pelos tipos socioespaciais mais 

altos e pela população de maior renda, ter apresentado os maiores índices de 

acessibilidade e os menores índices de mobilidade urbana, pode ser explicado pela 

baixa oferta de transporte coletivo e pela preferência pelo uso do veículo motorizado 

individual por essa população. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A mobilidade e a acessibilidade urbana constituem uma preocupação atual, e de 

grande importância, dos governos brasileiro e estadual ao serem temas recentes de 

políticas e programas urbanos. A Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU), 

criada em 2012 pelo Ministério das Cidades, mostra a preocupação em garantir o 

acesso amplo e democrático dos cidadãos à cidade, por meio da priorização dos 

modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e dos coletivos sobre os 

individuais. Busca reverter a tendência das últimas décadas de aumento expressivo 

dos deslocamentos com transporte individual motorizado, apontado por especialistas 

como o principal causador dos problemas de mobilidade dos centros urbanos 

brasileiros. 

Em 2017, cinco anos após a criação da PNMU, o Governo do Estado do Espírito Santo 

instituiu o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana da 

Grande Vitória – PDUI/GV –, composto por diretrizes estratégicas e políticas públicas 

relacionadas ao ordenamento territorial, à mobilidade urbana, ao desenvolvimento 

econômico e ao meio ambiente e áreas de risco. A abordagem da mobilidade urbana 

visa ao planejamento e à execução, de maneira articulada e integrada, de 

intervenções que facilitem o fluxo de pessoas e de produtos e mercadorias, de tal 

forma a garantir a qualidade de vida e a competitividade econômica da metrópole. 

Essa abordagem integrada entre os municípios da RMGV visa a minimizar o problema 

estrutural da mobilidade urbana que vem impactando o cotidiano da população, em 

especial da Grande Vitória, que se configura como o núcleo de conurbação urbana da 

região. A posição de centralidade da capital Vitória, não só espacialmente, mas 

também na oferta de serviços e empregos, no grau de urbanização e na concentração 

de riqueza, associada às limitações físicas do seu território, faz com que o município 

seja o que mais sofra com a cultura do automóvel e suas externalidades negativas, 

como os elevados níveis de congestionamentos, o aumento do tempo de viagem e o 

aumento do número e gravidade dos acidentes de trânsito. 

Esse trabalho se propôs a analisar, de forma comparativa, a mobilidade e a 

acessibilidade urbana nos municípios da Grande Vitória, por meio do cálculo e 

espacialização de indicadores e índice de mobilidade e acessibilidade urbana. Os 
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indicadores, como o próprio nome sugere, apenas indicam uma condição ou estado 

de determinado fenômeno ou, ainda, simplificam fenômenos complexos. Como um 

indicador isolado não fornece um retrato completo da situação, é usual que se utilize 

um índice, que sintetize o conjunto de indicadores, para caracterizar as diferentes 

dimensões e aspectos de um determinado problema. 

Essas ferramentas têm sido amplamente utilizadas nos processos de planejamento e 

gestão urbana, incluindo aspectos relacionados à mobilidade e à acessibilidade, como 

suporte à proposição de políticas públicas, ao direcionamento de ações e, 

principalmente, à identificação das áreas carentes de investimentos. Ao se recorrer 

ao geoprocessamento como ferramenta de suporte à pesquisa, foi possível identificar 

espacialmente, no território da Grande Vitória, as áreas com os melhores e piores 

índices de acessibilidade e mobilidade urbana. 

Entretanto, ainda que indicadores e índices de mobilidade e acessibilidade urbana 

estejam amplamente difundidos, alguns aspectos relacionados a essa ferramenta 

permanecem inexplorados, principalmente no que se refere à construção de índices 

que englobem uma abordagem sistêmica de diferentes áreas de atuação: Arquitetura 

e Urbanismo, Engenharia de Transportes e Geoprocessamento. Muitas das 

referências consultadas abordam os índices e indicadores sob a perspectiva de uma 

ou outra área de atuação. Nesse trabalho, buscou-se uma abordagem conjunta e, por 

isso, mais abrangente da mobilidade e da acessibilidade urbana. 

Sobre os resultados alcançados, a definição dos pesos dos temas e indicadores, 

atribuídos por meio de entrevistas com especialistas, permitiu classificar os 

indicadores por ordem de prioridades para investimentos, planos e ações para a 

mobilidade e acessibilidade urbana. Dentre os indicadores avaliados, extensão da 

rede de transporte público e vias com calçadas foram os que receberam maior nota. 

Em seguida, aparecem tempo de viagem e transporte coletivo x transporte individual. 

Os indicadores frequência de atendimento do transporte público e modos não-

motorizados x modos motorizados também receberam nota elevada. O indicador que 

obteve, segundo a avaliação dos especialistas, o menor grau de importância foi 

acessibilidade aos espaços abertos. 

Em relação ao resultado do índice, o IMAU para a Grande Vitória atingiu valor igual a 

0,449, valor intermediário na escala de avaliação do índice, cujos limites inferior e 

superior são, respectivamente 0,00 e 1,00. Este é um resultado cujo valor, embora 
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classificado como regular, está bem mais próximo da escala inferior, que classifica o 

indicador como ruim. Mostra, assim, que vários aspectos podem ser melhorados para 

se obter resultados mais positivos em termos da mobilidade e acessibilidade urbana 

da região. Dentre os municípios, Vitória e Vila Velha ficaram acima da média da 

Grande Vitória com notas 0,468 e 0,466, respectivamente, enquanto os municípios de 

Viana, Serra e Cariacica obtiveram as menores notas, 0,445, 0,443 e 0,429, 

respectivamente. 

Dentre os temas avaliados para a Grande Vitória, o tema acessibilidade urbana obteve 

o melhor índice, com 0,300 em um total de 0,492. O tema mobilidade urbana, por sua 

vez, apresentou o pior resultado, com um índice de 0,149 em um total de 0,508. Por 

meio da melhoria dos indicadores que obtiveram resultados críticos e daqueles que 

exerceram maior impacto sobre os resultados do IMAU, é possível melhorar as 

condições reais da acessibilidade e da mobilidade urbana na Grande Vitória. 

Analisando separadamente os resultados dos temas por município, nota-se que o 

tema acessibilidade urbana, obteve o melhor resultado em Vitória, com nota 0,358 e 

o pior resultado em Viana, com 0,241. Esse resultado pode ser explicado, em parte, 

pela elevada concentração de equipamentos urbanos, comércio e serviço no 

município de Vitória, bem como pela infraestrutura que faz com que a acessibilidade 

urbana do município seja mais elevada. Em contrapartida, o tema mobilidade urbana 

obteve a melhor nota em Viana, com 0,204 e a pior nota em Vitória, com 0,110. Esse 

resultado pode ser atribuído, em parte, ao intenso fluxo de veículos particulares, na 

capital, em detrimento do uso dos modos não-motorizados e coletivo de transporte. 

Dentre os indicadores de acessibilidade urbana analisados, aqueles que 

apresentaram nota mínima e que, por isso, necessitam de intervenções imediatas 

foram: vias para transporte coletivo, nos municípios de Cariacica, Serra, Viana e Vila 

Velha; e extensão da rede de transporte público, em Vila Velha. Esses dois 

indicadores estão relacionados com o transporte público, portanto, melhorias na 

oferta, na infraestrutura e na qualidade do modo de transporte coletivo são fatores 

essenciais para a melhoria da acessibilidade na Grande Vitória. 

Os indicadores de acessibilidade que apresentaram nota máxima e que, portanto, não 

necessitam de intervenções imediatas para melhoria do índice de acessibilidade, 

foram: transporte público para pessoas com necessidades especiais, nos cinco 

municípios da GV; densidade e conectividade da rede viária, em Cariacica, Viana, Vila 
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Velha e Vitória; travessias adaptadas a pessoas com necessidades especiais; e vias 

pavimentadas, em Vitória. 

Alguns indicadores de acessibilidade urbana, embora não tenham obtido nota mínima, 

receberam elevado peso relativo a partir do questionário respondido pelos 

especialistas. Esses indicadores merecem atenção especial para melhoria dos níveis 

de acessibilidade na Grande Vitória. São eles: vias com calçadas e extensão da rede 

de transporte público. 

Dentre os indicadores de mobilidade urbana analisados, aqueles que apresentaram 

nota mínima e que, por isso, necessitam de intervenções imediatas foram: acidentes 

de trânsito; e atropelamentos, em Vitória; congestionamento, em Cariacica, Serra e 

Vitória; transporte coletivo x transporte individual, em Vila Velha e Vitória; modos não-

motorizados x modos motorizados; frequência de atendimento do transporte público; 

e índice de passageiros por quilômetro, nos cinco municípios da GV. Todos esses 

indicadores estão relacionados com a priorização do transporte individual motorizado 

em detrimento dos modos coletivos e não-motorizados, portanto, políticas urbanas e 

programas de incentivo ao uso de modos mais sustentáveis de transporte são fatores 

essenciais para a melhoria da mobilidade na Grande Vitória. 

Os indicadores de mobilidade que apresentaram nota máxima e que, portanto, não 

necessitam de intervenções imediatas para melhoria do índice de mobilidade, foram: 

índice de motorização, em Cariacica e Viana; congestionamento, em Viana; e número 

de viagens, em Vila Velha e Vitória. 

Alguns indicadores de mobilidade urbana, embora não tenham obtido nota mínima, 

receberam elevado peso relativo a partir do questionário respondido pelos 

especialistas. Esses indicadores merecem atenção especial para melhoria dos níveis 

de mobilidade na Grande Vitória. São eles: tempo de viagem e transporte coletivo x 

transporte individual. 

Com o objetivo de identificar, no território da Grande Vitória, as áreas com melhores 

e piores índices de acessibilidade e mobilidade urbana, foram espacializados o 

conjunto de indicadores de acessibilidade e mobilidade urbana. Essa espacialização 

confirma a hipótese inicial da tese de que a região central da Grande Vitória, 

constituída pelo município de Vitória e parte de Vila Velha, apresenta melhores 

condições de acessibilidade urbana quando comparada com as áreas periféricas e, 
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em contrapartida, a população da região central apresenta os piores índices de 

mobilidade urbana. 

De forma complementar, foi possível identificar, por meio da espacialização, uma 

relação direta entre o índice de acessibilidade e as tipologias socioespaciais da GV, 

de forma que os níveis mais altos de acessibilidade tendem a se vincular aos tipos 

socioespaciais mais elevados, assim como o contrário. Em contrapartida, nota-se uma 

relação inversa entre o índice de mobilidade e as tipologias identificadas, de forma 

que os níveis mais baixos de mobilidade tendem a se vincular aos tipos socioespaciais 

mais elevados, assim como o contrário. 

O resultado obtido a partir da análise dos doze indicadores de acessibilidade e doze 

indicadores de mobilidade urbana permite alguns direcionamentos para o 

desenvolvimento de políticas públicas e programas de monitoração, planejamento e 

gestão da acessibilidade e mobilidade urbana da Grande Vitória. É essencial que se 

incentive o uso dos modos de transporte coletivo, por meio de melhoria na oferta e 

qualidade dos ônibus, bem como na provisão de infraestrutura exclusiva para a 

circulação do transporte público. Deve ser melhorada também a infraestrutura de 

circulação dos pedestres e ciclistas, como estímulo à redução do uso dos veículos 

motorizados individuais. 

Para que a ferramenta se constitua em um instrumento efetivo de planejamento e 

gestão da acessibilidade e mobilidade urbana, é fundamental que haja levantamento 

periódico dos dados estatísticos, que permitam o acompanhamento dos indicadores 

analisados, bem como o cálculo e a espacialização de novos indicadores. 

Como sugestão para trabalhos futuros tem-se a aplicação do questionário para a 

população em geral, e não apenas para os especialistas; e a aplicação da metodologia 

em outras regiões metropolitanas, de forma a possibilitar uma comparação entre 

essas aglomerações urbanas. Outra sugestão é a sistematização do processo de 

cálculo dos indicadores por meio do desenvolvimento de ferramenta computacional 

específica, que seja de fácil compreensão e manuseio, de forma a facilitar sua 

implementação nos órgãos públicos estaduais e municipais para o monitoramento 

constante dos indicadores. 
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Indicador Descrição Situação 

Acessibilidade ao 
transporte público 

Porcentagem da população urbana residente na área de 
cobertura de um ponto de acesso aos serviços de transporte 
público, considerando todos os modos disponíveis. 

IMAU41 

Transporte público 
para pessoas com 
necessidades 
especiais 

Porcentagem dos veículos da frota municipal de transporte 
público por ônibus adaptada para pessoas com necessidades 
especiais e restrições de mobilidade. 

IMAU 

Acessibilidade aos 
espaços abertos 

Porcentagem da população urbana residente próxima a áreas 
abertas (áreas verdes ou de lazer), considerando os seguintes 
parâmetros: Até 500 metros de praças, playgrounds e outras 
áreas de recreação de pequeno e médio porte; e até 1.000 
metros de parques urbanos. 

IMAU 

Acessibilidade aos 
equipamentos 
educacionais 

Porcentagem da população urbana residente até 500 metros de 
distância de equipamentos de educação infantil e ensino 
fundamental, públicas e particulares. 

IMAU 

Acessibilidade aos 
equipamentos de 
saúde 

Porcentagem da população urbana residente até 500 metros de 
distância de equipamentos de saúde de atendimento primário. 

IMAU 

Densidade e 
conectividade da 
rede viária 

Densidade e conectividade da rede viária urbana. IMAU 

Travessias 
adaptadas a pessoas 
com necessidades 
especiais 

Percentual das travessias de pedestres da rede viária principal 
adaptadas e atendendo aos padrões de conforto e segurança 
para pessoas com necessidades especiais e restrições de 
mobilidade. 

IMAU 

Vias pavimentadas 
Extensão de vias pavimentadas em relação à extensão total do 
sistema viário urbano, expressa em porcentagem. 

IMAU 

Vias para transporte 
coletivo 

Porcentagem da área urbana da cidade atendida por vias 
exclusivas ou preferenciais para transporte coletivo por ônibus. 

IMAU 

Extensão de 
ciclovias 

Razão entre a extensão de vias com ciclovias e a extensão total 
do sistema viário urbano (vias arteriais, coletoras e locais). 

IMAU 

Vias com calçadas 
Percentual de vias com calçadas em ambos os lados, com 
largura superior a 1,20 metros, em relação à extensão total da 
rede viária principal. 

IMAU 

Extensão da rede de 
transporte público 

Extensão total da rede de transporte público em relação a 
extensão total do sistema viário urbano. 

IMAU 

Quilômetros de 
ciclovias e ciclofaixas 
por 100.000 
habitantes 

Total de quilômetros de ciclovias e ciclofaixas dividido 100 000 
habitantes. 

IS42 

Acessibilidade a vias 
com uso 
predominante de 
comércios e serviços 

Porcentagem da população urbana residente dentro de uma 
faixa de 500 m ao longo de vias com uso predominante, acima 
de 50%, de comércio e serviço. 

AD43 

Acessibilidade a 
edifícios públicos 

Porcentagem de edifícios adaptados para acesso e utilização de 
pessoas com necessidades especiais ou restrições de 
mobilidade. 

AD 

Quadro 5 - Indicadores de acessibilidade urbana levantados (continua) 
Fonte: Elaboração própria. 

 
 

                                            
41 Indicador incluído no cálculo do Índice de Mobilidade e Acessibilidade Urbana 
42 Indicador semelhante a algum dos indicadores utilizados no IMAU 
43 Ausência de dados para cálculo do indicador 
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Indicador Descrição Situação 

Dispositivos de 
moderação de 
tráfego 

Porcentagem da extensão de vias locais com dispositivos de 
moderação de tráfego em relação a extensão total de vias do 
sistema viário urbano. 

AD 

Baias para carga e 
descarga 

Porcentagem da extensão de baias de carga e descarga em 
vias de uso comercial e a extensão dessas vias. 

AD 

Vias para pedestres 
Cobertura da rede de vias exclusivas ou preferenciais para 
pedestres. 

PR44 

Estacionamento de 
bicicletas 

Porcentagem dos terminais de transporte público urbano que 
possuem estacionamento para bicicletas. 

NA45 

Quadro 6 - Indicadores de acessibilidade urbana levantados (conclusão) 

Fonte: Elaboração própria. 

 
 
 

Indicador Descrição Situação 

Acidentes de trânsito Número total de acidentes de trânsito por 100.000 habitantes IMAU 

Atropelamentos Número total de atropelamentos por 100.000 habitantes IMAU 

Congestionamento 
Média diária mensal de horas de congestionamento de 
tráfego, com velocidades médias inferiores a 35 km/hora, em 
vias da rede viária principal dentro da região. 

IMAU 

Tempo de viagem 
Tempo médio de viagens feitas na área urbana ou 
metropolitana, para todos os modos, em um único sentido, por 
motivo trabalho ou estudo. 

IMAU 

Número de viagens 
Número médio de viagens diárias por habitante em área 
urbana ou metropolitana, considerando todos os modos de 
transporte. 

IMAU 

Índice de motorização 
Número de automóveis registrados no município por 1.000 
habitantes no ano de referência. 

IMAU 

Transporte coletivo x 
transporte individual 

Razão entre o número diário de viagens na área urbana ou 
metropolitana feitas por modos coletivos de transporte e o 
número diário de viagens feitas por modos individuais de 
transporte motorizados. 

IMAU 

Modos não 
motorizados x modos 
motorizados 

Razão entre o número diário de viagens na área urbana ou 
metropolitana feitas por modos não-motorizados de transporte 
e número diário de viagens feitas por modos motorizados de 
transporte. 

IMAU 

Diversidade de modos 
de transporte 

Número de modos de transporte disponíveis na cidade. IMAU 

Frequência de 
atendimento do 
transporte público 
urbano 

Frequência média de veículos de transporte coletivo por 
ônibus em linhas urbanas no município, nos dias úteis e 
períodos de pico 

IMAU 

Índice de passageiros 
por quilômetro (IPK) 

Razão entre o número total de passageiros transportados e a 
quilometragem percorrida pela frota de transporte púbico do 
município. 

IMAU 

Passageiros 
transportados 
anualmente 

Variação em termos percentuais do número de passageiros 
transportados pelos serviços de transporte público urbano no 
município para um período de 2 anos. 

IMAU 

Quadro 7 - Indicadores de mobilidade urbana levantados (continua) 
Fonte: Elaboração própria. 

                                            
44 Indicador pouco relevante para o IMAU 
45 Indicador não se aplica à realidade da Grande Vitória 
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Indicador Descrição Situação 

Acidente com 
automóvel 

Número total de acidentes com vítimas com automóvel por 
100.000 habitantes 

IS 

Acidente com bicicleta 
Número total de acidentes com vítimas com bicicleta por 
100.000 habitantes 

IS 

Acidente com 
motocicleta 

Número total de acidentes com vítimas com motocicleta por 
100.000 habitantes 

IS 

Mortes de trânsito 
Número de mortes em acidentes de trânsito por 100.000 
habitantes. 

IS 

Mortes com automóvel 
Número de mortes de ocupantes de automóveis e 
caminhonetes por 10.000 habitantes 

IS 

Mortes com bicicleta 
Número de mortes de ocupantes de bicicleta por 10.000 
habitantes 

IS 

Mortes com 
motocicleta 

Número de mortes de ocupantes de motocicleta por 10.000 
habitantes 

IS 

Mortes por 
atropelamento 

Número de mortes por atropelamentos por 10.000 habitantes IS 

Acidentes com 
pedestres e ciclistas 

Porcentagem dos acidentes de trânsito ocorridos no ano de 
referência envolvendo pedestres e ciclistas. 

IS 

Acidentes com 
pedestres ou ciclistas 
por 1.000 habitantes 

Média mensal de acidentes envolvendo pedestres ou ciclistas 
com veículos para cada 1.000 habitantes. 

IS 

Demanda de viagens 
por automóveis na 
região 

Número de viagens diárias de transporte por automóvel 
gerado na região para outras regiões dentro da cidade. 

IS 

Número de veículos 
motorizados de duas 
rodas por habitante 

Número de veículos motorizados de duas rodas na cidade 
dividida pela população total da cidade. 

IS 

Quilômetros de 
sistema de transporte 
público de média 
capacidade por 100 
000 habitantes 

Quilômetros do sistema de transporte público de média 
capacidade (VLT, bondes, ônibus, trólebus ou outro serviço 
leve de transporte de passageiros) por 100 000 habitantes. 

IS 

Distância de viagem 
Distância média de viagens feitas na área urbana ou 
metropolitana, para todos os modos, em um único sentido, por 
motivo trabalho ou estudo. 

AD 

Tempo médio de 
viagem no transporte 
público x automóvel 

Razão entre o tempo médio de viagem no transporte público e 
o tempo de viagem por automóvel entre o núcleo central da 
região e o núcleo da cidade. 

AD 

Velocidade média do 
tráfego 

Velocidade média de deslocamento em transporte individual 
motorizado na rede viária principal em horário de pico. 

AD 

Número de veículos 
por quilômetro de via 

Razão entre o tráfego médio diário de veículos privados nas 
vias coletoras dentro da região de estudo e a extensão total 
destas vias. 

AD 

Taxa de ocupação de 
veículos 

Número médio de passageiros em automóveis privados em 
deslocamentos feitos na área urbana do município, para todos 
os motivos de viagem. 

AD 

Oferta de transporte 
público urbano 

Número de lugares ofertados no transporte público em hora 
de pico. 

AD 

Velocidade média do 
transporte público 

Velocidade média de deslocamento em transporte público por 
ônibus (velocidade comercial). 

AD 

Tempo médio de 
viagem no transporte 
público urbano para o 
núcleo central de 
atividades e comércio 

Tempo médio de viagem na hora de pico entre o centróide da 
região de estudo e o núcleo central da cidade. 

AD 

Quadro 8 - Indicadores de mobilidade urbana levantados (continuação) 
Fonte: Elaboração própria. 
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Indicador Descrição Situação 

Pontualidade 
Porcentagem das viagens em veículos de transporte coletivo 
por ônibus respeitando a programação horária. 

AD 

Satisfação do usuário 
com o serviço de 
transporte público 

Porcentagem da população satisfeita com o serviço de 
transporte público urbano e metropolitano em todas as suas 
modalidades. 

AD 

Número anual de 
viagens em transporte 
público por habitante 

Número total anual de viagens, que se originam dentro da 
cidade, em transporte público, dividido pela população total da 
cidade. 

AD 

Equidade vertical 
(renda) 

Razão entre o número médio de viagens diárias dos 
moradores de domicílios mais pobres, entendidos como os 
domicílios com renda até 3 salários mínimos, e dos moradores 
dos domicílios mais ricos, entendidos como os domicílios com 
renda superior a 20 salários mínimos. 

AD 

Porcentagem de 
passageiros que se 
deslocam para o 
trabalho de forma 
alternativa ao 
automóvel privado 

Número de pessoas que trabalham na cidade que utilizam um 
meio de transporte que não seja um veículo com único 
ocupante como sua principal forma de viajar para o trabalho, 
dividido por todas as viagens para o trabalho, 
independentemente do modo. 

AD 

Despesas com 
transportes 

Porcentagem da renda mensal pessoal (ou do domicílio) gasta 
com transporte público referente a duas viagens diárias (ida e 
volta). 

AD 

Violação das leis de 
trânsito 

Porcentagem de condutores habilitados que cometeram 
infrações em relação ao número de condutores com 
habilitação no município no ano de referência. 

PR 

Idade média da frota 
de transporte público 

Idade média da frota de ônibus e micro-ônibus urbanos no ano 
de referência no município. 

PR 

Descontos e 
gratuidades 

Porcentagem dos usuários do sistema de transporte público 
que usufruem de descontos ou gratuidade do valor da tarifa. 

PR 

Tarifas de transporte 
Variação percentual dos valores de tarifa de transporte público 
urbano para um período de análise, comparada a índices 
inflacionários para o mesmo período. 

PR 

Quilômetros de 
sistema de transporte 
público de alta 
capacidade por 100 
000 habitantes 

Quilômetros do sistema de transporte público de alta 
capacidade (metrô, sistemas subterrâneos e trens urbanos) 
por 100 000 habitantes. 

NA 

Terminais Intermodais 
Porcentagem dos terminais de transporte 
urbano/metropolitano de passageiros que permitem a 
integração física de dois ou mais modos de transporte público. 

NA 

Quadro 9 - Indicadores de mobilidade urbana levantados (conclusão) 
Fonte: Elaboração própria. 

  



279 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B – Questionário 
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APÊNDICE C – Avaliadores 
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Avaliador A 

Doutora em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo – Usp (2014), 

mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Bahia – UFBA 

(2007) e graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Espírito 

Santo – Ufes (2002). Atualmente é funcionária pública estadual e assume o cargo de 

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, atuando na Coordenação 

de Apoio a Gestão Metropolitana no IJSN. Atuou como Coordenadora Geral do Plano 

de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana da Grande Vitória. 

Tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase principalmente nos 

seguintes temas: planejamento urbano, habitação, autoconstrução, espaço público e 

seus atores sociais. 

 

Avaliador B 

Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Ufes (1997) e mestrado em 

Urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ (2001) e Doutorado 

em Arquitetura e Urbanismo pela Usp (2017). Tem experiência na área de Arquitetura 

e Urbanismo, com ênfase em Planejamento e Projeto do Espaço Urbano, atuando 

principalmente nos seguintes temas: planejamento urbano, integração metropolitana, 

revitalização, habitação social e metropolização. Ocupa o cargo de Especialista em 

estudos e pesquisas governamentais do IJSN. Pesquisadora do INCT Observatório 

das Metrópoles/ Núcleo Vitória. Atuou como Coordenadora Técnica na elaboração do 

Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana da Grande 

Vitória. 

 

Avaliador C 

Possui graduação em Engenharia Civil pela Ufes (1986). Atuou como Coordenadora 

de Mobilidade Urbana do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região 

Metropolitana da Grande Vitória. Atualmente trabalha na Secretaria de Estado de 

Transporte e Obras Públicas (Setop). Tem experiência na área de Engenharia Civil, 

com ênfase em Infraestrutura de Transportes. 
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Avaliador D 

Possui graduação em Engenharia Civil pela Ufes. Atuou como Coordenador de 

Mobilidade Urbana do PDUI da RMGV. Atualmente trabalha na Secretaria de Estado 

de Transporte e Obras Públicas (Setop). Tem experiência na área de Engenharia Civil, 

com ênfase em Infraestrutura de Transportes. 

 

Avaliador E 

Possui graduação em Oceanografia pela Universidade do Vale do Itajaí (1997), Pós-

Graduação em Análise, Projeto e Gerencia de Sistemas pela Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro (2000) e mestrado em Engenharia de Computação com 

Ênfase em Geomática pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Uerj (2004). 

Atuou como Coordenador de Geoprocessamento do Plano de Desenvolvimento 

Urbano Integrado da Região Metropolitana da Grande Vitória. Atualmente é 

coordenador de geoprocessamento do IJSN e professor da Faculdade Estácio de Sá 

de Vitória e Vila Velha. 

 

Avaliador F 

Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Ufes (2006). Atualmente é 

funcionária pública estadual e assume o cargo de Especialista em Políticas Públicas 

e Gestão Governamental na Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e 

Desenvolvimento Urbano do ES. Atuou como Coordenadora de Ordenamento 

Territorial do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana 

da Grande Vitória. Tem experiência na área de Planejamento Urbano e Regional. 

 

Avaliador G 

Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Ufes (2002). Tem experiência na 

área de Arquitetura e Urbanismo com ênfase em projeto de edificações e 

planejamento urbano, no Brasil e no exterior. Atuou como Pesquisador do PDUI da 

Região Metropolitana da Grande Vitória. 
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Avaliador H 

Geógrafa, Mestre em Geografia formada na Universidade Federal do Espírito Santo 

(Ufes). Especialista em Política e Planejamento Urbano do Instituto de Pesquisa e 

Planejamento Urbano e Regional (IPPUR/UFRJ). Doutoranda em Estudos Urbanos e 

Regionais (Ufes). Atuou como Pesquisadora do PDUI da RMGV. Experiência 

profissional voltada à elaboração de Diagnósticos Territoriais, Planos de 

Regularização Fundiária, Base Cartográfica Temática e Projetos de Desenvolvimento 

Local. 

 

Avaliador I 

Possui graduação em Engenharia Civil pela Ufes (1996). Atualmente atua na 

Secretaria de Desenvolvimento da Cidade, na Prefeitura Municipal de Vitória. Tem 

experiência na área de Engenharia de Transportes, com ênfase em Engenharia de 

Tráfego, atuando principalmente nos seguintes temas: Sistema Viário, Pedestres e 

Sistema Cicloviário. 

 

Avaliador J 

Possui graduação em Engenharia Civil pela Ufes (1977), mestrado em Engenharia de 

Transportes pela Escola de Engenharia de São Carlos Universidade de São Paulo 

(1982) e doutorado em Transportes - University of Leeds, Inglaterra (1993). Pós-

doutorado na Université de Savoie, em Annecy, França, 2004. Professora aposentada 

da Universidade Federal do Espírito Santo, é do quadro permanente do Programa de 

Pós-Graduação em Geografia da Ufes. Tem experiência na área de Engenharia de 

Transportes, com ênfase em Logística, atuando principalmente nos seguintes temas: 

logística, transportes, logística da distribuição física, operação de transportes e 

modelos de transportes. 

 

Avaliador K 

Graduado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ (1988), possui 

doutorado em Representación Gráfica Arquitectónica/Universitat Politecnica de 

Catalunya (2003). Tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase 
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em História da Arquitetura e Urbanismo, atuando principalmente nos seguintes temas: 

teoria e história da arquitetura moderna e contemporânea, paisagem construída, 

Vitória, planejamento do espaço turístico e construção metálica. Atuou como 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano de Serra, em 2017. Atualmente é 

professor adjunto da Ufes. 

 

Avaliador L 

Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Ufes (2003). Mestrado em Arquitetura e 

Urbanismo na Ufes (2010). Atua como docente no curso de arquitetura e urbanismo 

do Centro Universitário FAESA. Possui experiência em planejamento 

urbano/territorial, estudos de mobilidade urbana e na elaboração de Planos Diretores 

Municipais, Planejamento Estratégico de Cidades, Projetos de Habitação Social, 

dentre outros projetos de escalas diversas como arquitetura residencial, corporativa e 

comercial. 

 

Avaliador M 

Graduada em Engenharia Civil pela Ufes (2002) e Mestre em Engenharia de 

Transportes pelo Instituto Militar de Engenharia – IME (2005). Atualmente trabalha no 

Departamento de Estradas e Rodagem do Espírito Santo (DER-ES), exercendo 

atualmente a função de Gerente de Engenharia de Tráfego.  

 

Avaliador N 

Possui graduação em Tecnologia Mecânica pela Universidade Federal do Espírito 

Santo (2005). Pós-graduação em Gestão Pública Municipal pelo Instituto Federal do 

Espírito Santo – IFES (2011). Atualmente é Especialista em Políticas Públicas e 

Gestão Governamental da Prefeitura Municipal de Vila Velha. Tem experiência na 

área de Administração, com ênfase em Administração Pública e em Mobilidade 

Urbana. 
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Avaliador O 

Possui graduação em Ciências Econômicas pela Ufes (1976), especialização em 

Economia pela Universidade Federal de Pernambuco (1978) e doutorado em Ciência 

Econômica pela Universidade Estadual de Campinas (1996). É professora 

aposentada da Ufes. Tem experiência em Planos de Desenvolvimento Regional, 

Diagnósticos e Estudos de Avaliação de Impacto Socioeconômico, Estudos de 

Viabilidade Técnica e Econômica, Planos de Negócios, Projetos de Licenciamento 

Ambiental, dentre outros. Atuou como Consultora do Plano de Desenvolvimento 

Urbano Integrado da Região Metropolitana da Grande Vitória. 

 

Avaliador P 

Possui Graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Espírito 

Santo. Atualmente atua como Diretor do Departamento de Gestão Urbana da 

Secretaria de Desenvolvimento da Cidade da Prefeitura Municipal de Vitória. 

 

Avaliador Q 

Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal Fluminense em 

1986. Tem experiência na área de Engenharia Civil, com ênfase em Engenharia 

Rodoviária e Construção Civil. Atua como conselheiro do Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia do Espírito Santo – Crea-ES. 

 

Avaliador R 

Mestre em Engenharia Ambiental pela Ufes (2009), com Pós-Graduação Lato-sensu 

em Gestão Ambiental pela Ufes (2005), possui Pós-Graduação em 

Georreferenciamento Aplicado ao Cadastro de Imóveis Rurais e Urbanos pela 

Universidade Tuiuti do Paraná (2016), graduada em Engenharia de Agrimensura pela 

Universidade Federal de Viçosa (2001), possui experiência nas áreas Ambiental e em 

Geoprocessamento, com ênfase em Sistema de Informações Geográficas. Atuou 

como Pesquisadora do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região 

Metropolitana da Grande Vitória. 
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Avaliador S 

Bacharelado e licenciatura plena em Geografia pela Ufes; aperfeiçoamento em 

Planejamento Urbano pela Universidade de Cergy-Pontoise; especialização em 

Conservação Ambiental pela Ufes; mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela Ufes. 

Atualmente é Coordenador de Estudos Territoriais do Instituto Jones dos Santos 

Neves. Também atua como Professor em cursos de Pós-graduação. Membro do 

corpo editorial da Geografares: Revista do Mestrado e do Departamento de Geografia 

- Ufes. 

 

Avaliador T 

Possui doutorado em Arquitetura e Urbanismo pela Usp (1999). Atuou como técnico 

em planejamento e diretor técnico do Instituto Jones dos Santos Neves. É professor 

aposentado da Ufes. Tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com 

ênfase em planejamento físico-territorial urbano, atuando principalmente nos 

seguintes temas: regiões metropolitanas, planejamento urbano, planejamento 

integrado, Vitória, Vila Velha, Grande Vitória e reurbanização. 
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APÊNDICE D – Pesos dos temas e indicadores 
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Tabela 81 - Pesos dos indicadores e temas atribuídos pelos especialistas 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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APÊNDICE E – Áreas de ponderação 
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Figura 77 - Áreas de ponderação 
Fonte: Elaboração própria. 
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APÊNDICE F – Processo de cálculo do IMAU 
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Tabela 82 - IMAU calculado para Cariacica 
Tema Peso Indicador Peso Nota IMAU 

Acessibilidade 
Urbana 

0,492 

Acessibilidade ao transporte público 0,087 0,97 0,041 

Transporte público para pessoas com necessidades especiais 0,073 1,00 0,036 

Acessibilidade a espaços abertos 0,072 0,79 0,028 

Acessibilidade aos equipamentos educacionais 0,090 0,90 0,040 

Acessibilidade aos equipamentos de saúde 0,085 0,36 0,015 

Densidade e conectividade da rede viária 0,073 1,00 0,036 

Travessias adaptadas a pessoas com necessidades especiais 0,088 0,08 0,003 

Vias pavimentadas 0,084 0,57 0,024 

Vias para transporte coletivo 0,077 0,00 0,000 

Extensão de ciclovias 0,087 0,10 0,004 

Vias com calçadas 0,093 0,40 0,018 

Extensão da rede de transporte público 0,093 0,01 0,000 

Mobilidade 
Urbana 

0,508 

Acidentes de trânsito 0,086 0,70 0,031 

Atropelamentos 0,087 0,38 0,017 

Congestionamento 0,082 0,00 0,000 

Tempo de viagem 0,089 0,38 0,017 

Número de viagens 0,072 0,84 0,031 

Índice de motorização 0,074 1,00 0,038 

Transporte coletivo x transporte individual 0,089 0,41 0,019 

Modos não-motorizados x modos motorizados 0,088 0,00 0,000 

Diversidade dos modos de transporte motorizados 0,085 0,50 0,022 

Frequência de atendimento do transporte público 0,088 0,00 0,000 

Índice de passageiros por quilômetro 0,078 0,00 0,000 

Passageiros transportados anualmente 0,079 0,25 0,010 

    Total 0,429 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Tabela 83 - IMAU calculado para Serra 
Tema Peso Indicador Peso Nota IMAU 

Acessibilidade 
Urbana 

0,492 

Acessibilidade ao transporte público 0,087 0,95 0,041 

Transporte público para pessoas com necessidades especiais 0,073 1,00 0,036 

Acessibilidade a espaços abertos 0,072 0,73 0,026 

Acessibilidade aos equipamentos educacionais 0,090 0,81 0,036 

Acessibilidade aos equipamentos de saúde 0,085 0,36 0,015 

Densidade e conectividade da rede viária 0,073 0,66 0,024 

Travessias adaptadas a pessoas com necessidades especiais 0,088 0,32 0,014 

Vias pavimentadas 0,084 0,74 0,031 

Vias para transporte coletivo 0,077 0,00 0,000 

Extensão de ciclovias 0,087 0,19 0,008 

Vias com calçadas 0,093 0,74 0,034 

Extensão da rede de transporte público 0,093 0,05 0,002 

Mobilidade 
Urbana 

0,508 

Acidentes de trânsito 0,086 0,49 0,021 

Atropelamentos 0,087 0,25 0,011 

Congestionamento 0,082 0,00 0,000 

Tempo de viagem 0,089 0,48 0,022 

Número de viagens 0,072 0,91 0,033 

Índice de motorização 0,074 0,94 0,036 

Transporte coletivo x transporte individual 0,089 0,51 0,023 

Modos não-motorizados x modos motorizados 0,088 0,00 0,000 

Diversidade dos modos de transporte motorizados 0,085 0,50 0,022 

Frequência de atendimento do transporte público 0,088 0,00 0,000 

Índice de passageiros por quilômetro 0,078 0,00 0,000 

Passageiros transportados anualmente 0,079 0,25 0,010 

    Total 0,443 

Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 84 - IMAU calculado para Viana 
Tema Peso Indicador Peso Nota IMAU 

Acessibilidade 
Urbana 

0,492 

Acessibilidade ao transporte público 0,087 0,96 0,041 

Transporte público para pessoas com necessidades especiais 0,073 1,00 0,036 

Acessibilidade a espaços abertos 0,072 0,55 0,019 

Acessibilidade aos equipamentos educacionais 0,090 0,82 0,036 

Acessibilidade aos equipamentos de saúde 0,085 0,64 0,027 

Densidade e conectividade da rede viária 0,073 1,00 0,036 

Travessias adaptadas a pessoas com necessidades especiais 0,088 0,07 0,003 

Vias pavimentadas 0,084 0,55 0,023 

Vias para transporte coletivo 0,077 0,00 0,000 

Extensão de ciclovias 0,087 0,12 0,005 

Vias com calçadas 0,093 0,28 0,013 

Extensão da rede de transporte público 0,093 0,05 0,002 

Mobilidade 
Urbana 

0,508 

Acidentes de trânsito 0,086 0,72 0,032 

Atropelamentos 0,087 0,18 0,008 

Congestionamento 0,082 1,00 0,042 

Tempo de viagem 0,089 0,33 0,015 

Número de viagens 0,072 0,93 0,034 

Índice de motorização 0,074 1,00 0,038 

Transporte coletivo x transporte individual 0,089 0,10 0,005 

Modos não-motorizados x modos motorizados 0,088 0,00 0,000 

Diversidade dos modos de transporte motorizados 0,085 0,50 0,022 

Frequência de atendimento do transporte público 0,088 0,00 0,000 

Índice de passageiros por quilômetro 0,078 0,00 0,000 

Passageiros transportados anualmente 0,079 0,25 0,010 

    Total 0,445 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Tabela 85 - IMAU calculado para Vila Velha 
Tema Peso Indicador Peso Nota IMAU 

Acessibilidade 
Urbana 

0,492 

Acessibilidade ao transporte público 0,087 0,94 0,040 

Transporte público para pessoas com necessidades especiais 0,073 1,00 0,036 

Acessibilidade a espaços abertos 0,072 0,77 0,027 

Acessibilidade aos equipamentos educacionais 0,090 0,89 0,039 

Acessibilidade aos equipamentos de saúde 0,085 0,24 0,010 

Densidade e conectividade da rede viária 0,073 1,00 0,036 

Travessias adaptadas a pessoas com necessidades especiais 0,088 0,94 0,041 

Vias pavimentadas 0,084 0,66 0,027 

Vias para transporte coletivo 0,077 0,00 0,000 

Extensão de ciclovias 0,087 0,23 0,010 

Vias com calçadas 0,093 0,72 0,033 

Extensão da rede de transporte público 0,093 0,00 0,000 

Mobilidade 
Urbana 

0,508 

Acidentes de trânsito 0,086 0,36 0,016 

Atropelamentos 0,087 0,38 0,017 

Congestionamento 0,082 0,25 0,010 

Tempo de viagem 0,089 0,65 0,029 

Número de viagens 0,072 1,00 0,037 

Índice de motorização 0,074 0,68 0,026 

Transporte coletivo x transporte individual 0,089 0,00 0,000 

Modos não-motorizados x modos motorizados 0,088 0,00 0,000 

Diversidade dos modos de transporte motorizados 0,085 0,50 0,022 

Frequência de atendimento do transporte público 0,088 0,00 0,000 

Índice de passageiros por quilômetro 0,078 0,00 0,000 

Passageiros transportados anualmente 0,079 0,25 0,010 

    Total 0,466 

Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 86 - IMAU calculado para Vitória 
Tema Peso Indicador Peso Nota IMAU 

Acessibilidade 
Urbana 

0,492 

Acessibilidade ao transporte público 0,087 0,99 0,042 

Transporte público para pessoas com necessidades especiais 0,073 1,00 0,036 

Acessibilidade a espaços abertos 0,072 0,99 0,035 

Acessibilidade aos equipamentos educacionais 0,090 0,96 0,042 

Acessibilidade aos equipamentos de saúde 0,085 0,54 0,023 

Densidade e conectividade da rede viária 0,073 1,00 0,036 

Travessias adaptadas a pessoas com necessidades especiais 0,088 1,00 0,043 

Vias pavimentadas 0,084 1,00 0,041 

Vias para transporte coletivo 0,077 0,14 0,005 

Extensão de ciclovias 0,087 0,25 0,011 

Vias com calçadas 0,093 0,82 0,038 

Extensão da rede de transporte público 0,093 0,13 0,006 

Mobilidade 
Urbana 

0,508 

Acidentes de trânsito 0,086 0,00 0,000 

Atropelamentos 0,087 0,00 0,000 

Congestionamento 0,082 0,00 0,000 

Tempo de viagem 0,089 0,80 0,036 

Número de viagens 0,072 1,00 0,037 

Índice de motorização 0,074 0,15 0,006 

Transporte coletivo x transporte individual 0,089 0,00 0,000 

Modos não-motorizados x modos motorizados 0,088 0,00 0,000 

Diversidade dos modos de transporte motorizados 0,085 0,50 0,022 

Frequência de atendimento do transporte público 0,088 0,00 0,000 

Índice de passageiros por quilômetro 0,078 0,00 0,000 

Passageiros transportados anualmente 0,079 0,25 0,010 

    Total 0,468 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Tabela 87 - IMAU calculado para Grande Vitória 
Tema Peso Indicador Peso Nota IMAU 

Acessibilidade 
Urbana 

0,492 

Acessibilidade ao transporte público 0,087 0,96 0,041 

Transporte público para pessoas com necessidades especiais 0,073 1,00 0,036 

Acessibilidade a espaços abertos 0,072 0,80 0,028 

Acessibilidade aos equipamentos educacionais 0,090 0,88 0,039 

Acessibilidade aos equipamentos de saúde 0,085 0,38 0,016 

Densidade e conectividade da rede viária 0,073 1,00 0,036 

Travessias adaptadas a pessoas com necessidades especiais 0,088 0,79 0,034 

Vias pavimentadas 0,084 0,71 0,029 

Vias para transporte coletivo 0,077 0,02 0,001 

Extensão de ciclovias 0,087 0,18 0,008 

Vias com calçadas 0,093 0,66 0,030 

Extensão da rede de transporte público 0,093 0,04 0,002 

Mobilidade 
Urbana 

0,508 

Acidentes de trânsito 0,086 0,40 0,018 

Atropelamentos 0,087 0,25 0,011 

Congestionamento 0,082 0,00 0,000 

Tempo de viagem 0,089 0,53 0,024 

Número de viagens 0,072 1,00 0,037 

Índice de motorização 0,074 0,71 0,027 

Transporte coletivo x transporte individual 0,089 0,03 0,001 

Modos não-motorizados x modos motorizados 0,088 0,00 0,000 

Diversidade dos modos de transporte motorizados 0,085 0,50 0,022 

Frequência de atendimento do transporte público 0,088 0,00 0,000 

Índice de passageiros por quilômetro 0,078 0,00 0,000 

Passageiros transportados anualmente 0,079 0,25 0,010 

    Total 0,449 

Fonte: Elaboração própria. 


