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APRESENTAÇÃO 

A questão da mobilidade é tão importante quanto o saneamento básico, educação, saúde e 

problema habitacional. A mobilidade é o resultado da interação dos fluxos de deslocamento de 

pessoas e bens no espaço urbano, portanto também deve ser vista como política pública a fim de 

criar condições para que a população tenha o acesso universal à cidade. As condições de 

mobilidade são afetadas diretamente pelo espaço urbano em função das características de relevo 

e de hidrografia, vias e calçadas, redes regulares de transporte urbano, qualidade de seus serviços 

e preços.  

No contexto das diretrizes municipais, a análise da mobilidade na cidade deve considerar os 

diversos sistemas componentes da mobilidade, buscando melhor aproveitar as oportunidades de 

estruturação decorrentes do planejamento municipal. Neste sentido, a Lei Federal nº 12.587 de 3 

de janeiro 2012, que institui a Política Nacional de Mobilidade, objetiva contribuir para o acesso 

universal à cidade, estabelecendo que as condições para os deslocamentos das pessoas e bens 

estão relacionadas ao desenvolvimento urbano e à melhoria do transporte público, e obriga 

municípios acima de 20.000 habitantes a elaborarem um Plano de Mobilidade Municipal.  

Atendendo as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade, bem como o cumprimento dos 

princípios, objetivos e diretrizes do Plano Diretor de Volta Redonda, a Planum – Planejamento e 

Consultoria Urbana Ltda. tem o prazer de apresentar o Diagnóstico, primeira etapa da Elaboração 

do Plano de Mobilidade da cidade de Volta Redonda-RJ. 

Este relatório visa oferecer um quadro referencial, que permita conhecer e avaliar a configuração 

atual do sistema viário da cidade, analisando a operação viária e as condições dos diversos fatores 

inseridos no contexto da mobilidade urbana de Volta Redonda-RJ. 

A partir deste documento, será possível conceber diversas propostas necessárias para viabilizar o 

planejamento urbano sustentável adequado. 
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1 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Como melhor forma de compreender a estrutura do Diagnóstico, o presente trabalho está dividido 

em 5 principais temas. O primeiro engloba a contextualização do município e os Indicadores Gerais 

como aspectos físicos, sociais, econômicos e urbanísticos para caracterização da cidade. 

O segundo tema apresenta a Metodologia adotada na elaboração do estudo, como procedimentos 

de coleta de dados, tratamento dos dados, macrossimulação, entre outros.  

O terceiro grande tema aborda a análise qualitativa e quantitativa da operação do sistema viário, 

trânsito, infraestrutura e sinalização. O quarto tema aborda a análise das áreas de expansão e os 

projetos previstos para a cidade e por fim, o quinto tema engloba toda a análise qualitativa e 

quantitativa do sistema de transportes, detalhando os aspectos técnicos e operacionais do 

transporte coletivo municipal.  
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

Volta Redonda é um município da microrregião do Vale do Paraíba, na mesorregião Sul 

Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Também é conhecida como a "Cidade do 

Aço", por abrigar a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). A Figura 1 ilustra a localização da 

cidade no estado Rio de Janeiro. 

 

Figura 1 - Localização da cidade de Volta Redonda-RJ 

 

A cidade tem cerca de 262.259 habitantes conforme projeções do IBGE para o ano de 2014. Ocupa 

uma área de 182,317 km², sendo 54 km² na região urbana e 128 km² na zona rural, o que a torna 

a maior cidade da região Sul Fluminense e a terceira maior do interior do estado. 
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Volta Redonda está localizada em uma área estratégica, a 310 km da cidade de São Paulo, maior 

metrópole do Brasil, e a 125 km da cidade do Rio de Janeiro, segunda maior metrópole nacional e 

capital fluminense.  

Também está próxima de cidades-polos regionais de outros estados, como Juiz de Fora (180 km) 

e São José dos Campos (220 km) e de outras cidades importantes, como Angra dos Reis (90 km), 

Taubaté (180 km), Petrópolis (150 km), Resende (50 km), Cabo Frio (280 km), dentre outras.  

A cidade é cortada por duas das principais rodovias brasileiras. A Rodovia Presidente Dutra (BR-

116), ligando a cidade do Rio de Janeiro à cidade de São Paulo, e a Rodovia Lúcio Meira (BR-

393), a antiga Rio-Bahia. Além destas, conta ainda com a RJ-153, rodovia estadual que liga o 

município ao Sul de Minas Gerais, passando pelo Distrito de Nossa Senhora do Amparo. Esta é 

uma importante estrada para o escoamento da produção de leite das fazendas do distrito 

barramansense e do bairro Santa Rita do Zarur. 

Volta Redonda possui a maior malha urbana do interior do Rio. Com 95% das ruas asfaltadas, 

100% dos domicílios com atendimento de água potável, 89,2% de rede de esgoto e 90% de energia 

elétrica. Os bairros de maior população são o Retiro, Santo Agostinho, Vila Brasília e Casa de 

Pedra. Embora não haja registros de metros quadrados de área verde por habitante, a cidade 

ainda conta com uma arborização bastante significativa e relevante. Existe uma floresta que 

margeia boa parte da cidade, denominada Floresta da Cicuta, e suas ruas e avenidas contam com 

uma quantidade satisfatória de áreas verdes.  

O município ainda necessita de um grande parque verde municipal, e existem planos para a 

construção deste no bairro Aero Clube, região norte da cidade. A localização, ao lado do grande 

Retiro e Aterrado, seria privilegiada e de acesso fácil para todas as partes da cidade.  

Segundo dados do DENATRAN, o município possui cerca 125.096 veículos. A Tabela 1 apresenta 

a discriminação do total de veículos separados por tipo. As informações foram atualizadas no 

período do mês de Maio de 2015. 
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Tabela 1 - Discriminação do total de veículos por tipo 

 

 

Conforme já mencionado, a cidade de Volta Redonda abriga a CSN (Companhia Siderúrgica 

Nacional). A CSN é a maior indústria siderúrgica do Brasil e da América Latina, e uma das maiores 

do mundo. Possui minas de minério de ferro e outros minerais na região de Congonhas e Arcos, 

ambas as cidades do estado de Minas Gerais e também de carvão na região de Siderópolis no 

estado de Santa Catarina. 

Sua principal usina hoje produz cerca de 6 milhões de toneladas de aço bruto e mais de 5 milhões 

de toneladas de laminados por ano, sendo considerada uma das mais produtivas do mundo. A 

Figura 2 ilustra a CSN. 
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Figura 2 – Companhia Siderúrgica Nacional 

 

Apesar de ainda fortemente marcada pela indústria, Volta Redonda não é mais considerada uma 

cidade operária. Além de ser a maior cidade de toda a região Sul Fluminense, possui uma 

infraestrutura de comércio e serviços, que não são restritas a um só bairro. Há na Vila Santa Cecília 

(grande centralidade) inúmeras clínicas e consultórios, shoppings, escritórios de profissionais 

liberais que não só atendem a população local como atraem pessoas de várias cidades vizinhas, 

e até de outros estados, já que a cidade possui uma área de influência que atinge municípios do 

Vale do Paraíba Paulista e Sul de Minas Gerais. A Figura 3 ilustra a Vila Santa Cecília. 
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Figura 3 - Vila Santa Cecília 

 

Três outros centros se destacam: Centro, Aterrado e Retiro (média centralidade) atendendo a toda 

a cidade e no Santo Agostinho, outro de menor proporção (pequena centralidade), concentrando-

se no próprio bairro. A cidade possui diversas instituições financeiras, sendo 26 agências 

bancárias, diversas financeiras e vários centros de autoatendimento espalhados pelos centros 

comerciais do município. 

Com pequena expressão na economia municipal, haja vista a cidade ter tido por muitos anos a 

sua economia voltada para indústria, a agropecuária se faz presente, principalmente, na criação 

de gado no extremo Sul (na divisa com Rio Claro), no extremo Norte (próximo ao distrito de Nossa 

Senhora do Amparo (Barra Mansa), e no extremo Leste, no bairro Três Poços, próximo à divisa 

com Pinheiral, com destaque para a produção de leite. Ao todo, a cidade conta com cerca de 10 

mil cabeças de gado.  
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No extremo Oeste do município, o bairro Santa Rita de Cássia é o maior produtor de hortaliças do 

Sul Fluminense. Anualmente, o município organiza ainda a Expo-VR na Ilha São João, onde há 

exposição da produção agropecuária de Volta Redonda e região. A Figura 4 ilustra alguns eventos 

e exposições. 

 

 

Figura 4 - Eventos e exposições em Volta Redonda 

 

O clima da cidade é Tropical de altitude mesotérmico, com verões quentes e chuvosos 

e invernos secos. A umidade relativa do ar é alta (77%), mesmo nos meses de frio, quando varia 

entre 71% e 72%. A temperatura média compensada é de 20°C, a média mínima anual de 16,5°C 

e média máxima anual de 27,8°C. A precipitação média anual é de 1.377,9mm, 

sendo Janeiro e Fevereiro os meses com maior incidência de chuvas.  

É comum, no inverno, o fenômeno da inversão térmica, causado pela camada de poluição que 

permanece sobre a cidade, formando uma barreira à penetração dos raios solares, diminuindo 

a insolação e impedindo a liberação do calor e das novas cargas de poluentes lançados a cada 

dia. 

O Rio Paraíba do Sul domina a paisagem urbana de Volta Redonda; é o corpo-receptor natural de 

toda a malha hidrográfica do município e, ao mesmo tempo, o grande manancial de que a cidade 

dispõe para seu abastecimento. A estrutura hidrográfica da região caracteriza-se pela grande 

quantidade de riachos e córregos perpendiculares ao rio Paraíba do Sul, conformando pequenas 

bacias ao longo de seu curso. Na região, destacam-se as bacias do rio Turvo, à margem esquerda, 

e a do rio Piraí, à margem direita. 
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Para o abastecimento de água da população, são captados, em média, quase 1000 litros por 

segundo, ou 86,4 milhões de litros por dia. Esta captação é feita no rio Paraíba, na altura do bairro 

Belmonte. Em Volta Redonda, o rio Paraíba do Sul sofre uma redução em sua vazão média, com 

relação ao município de Barra Mansa, que está situado imediatamente a montante. A vazão média 

verificada em Volta Redonda é de, aproximadamente, 318 m³/s, enquanto que em Barra Mansa a 

vazão média é superior em, pelo menos, 6 m³/s. Tal fato deriva da diferença entre o volume de 

captação e o volume de contribuição que incidem sobre o rio, no trecho que corta a cidade. A 

presença da usina da CSN é fundamental para explicar essa diferença, pois a empresa consome 

grande volume de água, captando cerca de 12 m³/s, através de uma derivação lateral. A Figura 5 

destaca o Rio Paraíba do Sul. 

 

 

Figura 5 - Rio Paraíba do Sul 

 

Acompanhando o Rio Paraíba do Sul, que corta Volta Redonda pelo meio, no sentido sudoeste-

leste, a área urbana do Município fica situada às suas margens, em uma planície circundada por 

colinas. A altitude varia de 350 metros, às margens do rio, a 707 metros, na ponta nordeste. Do 

ponto de vista topográfico, o território municipal pode ser dividido em duas grandes áreas: a área 

de planície aluvial e a área de "mar de morros". 
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A área da planície aluvial tem, aproximadamente, 20 km²: 15 km² na margem direita e 5 km² na 

margem esquerda do Rio Paraíba do Sul. Encontra-se embutida no conjunto de elevações 

circundantes, que formam a área do "mar de morros". Esses morros têm forma de "meia-laranja" 

emborcada, com alturas que variam de 50 a 200 metros de declividades da ordem de 25 a 50%. 

No "mar de morros", as áreas mais planas correspondem a pequenos setores descontínuos, 

situados nos topos achatados dos morros e no fundo dos pequenos vales intermediários. 

Observa-se que as altitudes e declividades se acentuam nas próximas da Serra do Mar, ao sul, e 

da Serra da Mantiqueira, ao norte. Em especial, na porção norte do município, são encontradas 

encostas íngremes e as maiores altitudes. 

Na porção sul, em meio ao "mar de morros", encontram-se algumas áreas planas ou de topografia 

suave, que formam dois conjuntos de áreas planas agregadas (clareiras topográficas). O primeiro 

conjunto é o que vem sendo ocupado nas últimas décadas por empreendimentos habitacionais, a 

partir dos bairros Casa de Pedra e Siderópolis, no sentido norte-sul. O segundo localiza-se nas 

proximidades da Rodovia Presidente Dutra. 

 

2.1 INFORMAÇÕES  GERAIS –  INDICE  DE  MOTORIZAÇÃO  E  EVOLUÇÃO  DA FROTA 

Analisar a taxa de motorização é importante, pois torna possível uma visão comparativa do nível 

de motorização das regiões, estados e municípios. Através dos dados de frota e de população é 

possível calcular a taxa de motorização (número de automóveis para cada 100 habitantes). 

A Figura 6 ilustra a taxa de motorização de algumas cidades do estado do Rio de Janeiro. 
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Figura 6 - Taxa de motorização de cidades do estado do Rio de Janeiro 

 

O índice de motorização em Volta Redonda chega a 37 veículos a cada 100 habitantes. É um 

número alto, se considerarmos que a média estadual é de 29 veículos por habitante. 

A título de comparação foi pesquisada a taxa de motorização do Brasil e das Regiões 

Metropolitanas entre o período de 2001-2014. Existem diferenças importantes quanto ao 

desempenho das regiões brasileiras, bem como dos estados e dos municípios, o uso dessa taxa 

é fundamental para melhor compreender a dimensão desse fenômeno no país. A Figura 7 

apresenta a taxa de motorização por automóveis no Brasil no período entre 2001 a 2014, enquanto 

a Figura 8 mostra a taxa de motorização por automóveis média nas Regiões Metropolitanas. 

Observa-se que a média nacional praticamente dobrou com aumento de 95%, enquanto a média 

das Regiões Metropolitanas aumentou 76% em 14 anos. 
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Figura 7: Taxa de Motorização por automóveis no Brasil – 2001 a 2014 (nº automóveis/100hab)  
Fonte: Organizado pelo Observatório das Metrópoles a partir de dados do Denatran 2014 

 

 

Figura 8: Taxa de Motorização por automóveis nas Regiões Metropolitanas – 2001 a 2014 (nº automóveis/100hab) 
Fonte: Organizado pelo Observatório das Metrópoles a partir de dados do Denatran 2014 

 

Destaca-se que a taxa de motorização de Volta Redonda (37) está cerca de 32% maior que a 

média nacional (28,1) e 4,5% acima da média das Regiões Metropolitanas (35,4). 
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Ainda para efeito comparativo, a Figura 9 apresenta a taxa de motorização por automóveis em 

cada Região Metropolitana (RM) nos anos de 2001 e 2014. Verifica-se que no intervalo de 14 anos 

a taxa na RM do Rio de Janeiro aumentou cerca de 72%. 

 

 
Figura 9: Taxa de Motorização por automóveis no nas Regiões Metropolitanas – 2001 a 2014 (nº automóveis/100hab)  

Fonte: Organizado pelo Observatório das Metrópoles a partir de dados do Denatran 2014 

Por fim, a Figura 10 apresenta a taxa de motorização por automóveis nas 5  regiões do país. 

 

Figura 10: Taxa de motorização por automóveis por Região – 2001 a 2014 (nº de automóveis/100hab)  
Fonte: Organizado pelo Observatório das Metrópoles a partir de dados do Denatran 2014 
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Com exceção da Região Sudeste, todas as taxas de motorização regional dobraram no período 

2001-2014, como é possível observar na Figura anterior. A maior variação ocorreu na Região 

Norte, onde o número de automóveis para cada 100 habitantes passou de 4,3, em 2001, para 11,1, 

em 2014. Sobre o desempenho desse indicador, é importante destacar que, embora o maior 

número absoluto de automóveis esteja na Região Sudeste, é a Região Sul que possui a maior taxa 

de motorização. Nessa última, a o número de automóveis para cada 100 habitantes passou de 

20,7 para 42,1 no período 2001-2014. 

Nota-se, portanto, que o fenômeno da motorização ocorrido no Brasil nos últimos anos é, em 

primeiro lugar, generalizado e, em segundo, mais intensos nas regiões que até o início da séria 

histórica apresentavam menores níveis de motorização. 

Com relação à evolução da frota municipal, enquanto a população de Volta Redonda apresentou 

crescimento de 7,17% de 2001 a 2014, a frota total cresceu 136,5% no mesmo período. A Figura 

11 ilustra a referida evolução. 

 

 

Figura 11 - Evolução da frota municipal 
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3 METODOLOGIA  

Este capítulo apresenta a metodologia para elaboração da Etapa de Diagnostico, destacando cada 

processo realizado para subsidiar as análises. 

 Coleta de Dados de Fluxo (Pesquisa CCV em 43 pontos no pico da manhã e no pico da 

tarde); 

 Recebimento de dados (filmagens) de câmeras da SUSER de 15 trechos; 

 Tabulação dos Dados de Fluxo; 

 Inventário Viário da cidade; 

 Montagem da Rede de Simulação Macro (Aimsun); 

 Alocação dos Volumes de Tráfego na Rede de Macro Simulação; 

 Calibração da Rede e Matriz OD Atual; 

 Comparação e Validação com a Matriz OD de Transporte Público; 

 Ajustes Finais e Consolidação das Matrizes de Hora de Pico Manhã e Tarde; 

 Diagnóstico Quantitativo da Operação Viária da Cidade de Volta Redonda – RJ; 

 Análise das Áreas de Expansão da Cidade; 

 Inserção de Novos Centroides na Rede de Simulação (Expansão Urbana); 

 Consideração do Crescimento Populacional; 

 Simulação da Rede sem Intervenções no Cenário Futuro; 

 Abordagens Paralelas. 
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3.1 COLETA  DE  DADOS  DE  FLUXO  –  PESQUISA  CCV  

Foi realizada Contagem Classificada Veicular em 36 pontos da cidade no pico da manhã e no pico 

da tarde para subsidiar a elaboração da rede de macrossimulação. 

A pesquisa consiste, segundo o próprio nome, em pesquisa com contagem de veículos 

segregando-os por tipo. Foram contados separadamente os automóveis de passeio, motocicletas, 

ônibus e caminhões.  

Para a realização desta pesquisa realizou-se gravações em vídeo com a utilização de câmera. 

Esta foi colocada em ponto estratégico o qual foi possível a visualização de todo o tráfego 

desejado. A Figura 12 ilustra os pontos de pesquisa.  

 

Figura 12 - Pontos de Pesquisa CCV 

 

De forma a facilitar a identificação dos pontos, a Tabela 2 detalha a localização de cada um. 
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Tabela 2 - Identificação dos pontos de pesquisa CCV realizada pela Consultora 

 

 

 

 

 

Ponto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

VRD‐105 (Av. Alm. Adalberto de B. Nunes) Rua Goitacazes

VRD‐105 (Av. Alm. Adalberto de B. Nunes) Rotatória Elevado Pres. Castelo Branco

Elevado Presidente Castelo Branco Rua Dom Pedro II

BR‐393 Rod. Lúcio Meira Rua Independência

Rua Vinte e Um Rua Dezesseis

Rua Quarenta e Um Rua Dezesseis

Interseção

RJ‐153 Vd. Heitor Leite Franco Rua José Fulgencio Neto

Av. Nsa. Senhora da Conceição Rua Quatro A/C

Av. Amaral Peixoto Viaduto Heitor Leite Franco

Rua São João Rua Gustavo Lira

RJ‐157 Ponte Dr. Murilo Cesar dos Santos

Av. Lucas Evangelista de Oliveira Franco Rua José Fulgêncio Neto

Av. Paulo de Frontin Rua José Fulgêncio Neto

Av. Amaral Peixoto Rua Cap. Benedito Lopes Bragança

BR‐494 R. Quinhentos e Cinquenta e Dois Av. Lucas Evangelista de Oliveira Franco

Av. Paulo de Frontin Rua Neme Felipe

Rua São João Rua Amaral Peixoto

Rua São João Av. Getúlio Vargas

BR‐393 Rod. Lúcio Meira Rua Cel. Camilo de Assis Pereira

RJ‐157 Av. Alm. Adalberto de B. Nunes Elevado Presidente Castelo Branco

VRD‐100 Rodovia Sérgio Braga Rua Dom Pedro II

Av. Nsa. Senhora da Conceição Rua 209

Rua Doze Rua Vinte e Um

Av. Antônio de Almeida Av. Jaraguá

Av. Retiro Rua Goitacazes

VRD‐001 Rodovia dos Metalúrgicos BR‐116 Rod. Presidente Dutra

Rua Bartolomeu Bueno da Ribeira Rua Rúbens Simões

Av. Francisco Crisostomos Torres BR‐494

Av. Nsa. Senhora da Conceição Rua 207

BR‐393 Rod. Lúcio Meira VRD‐100 Av. dos Trabalhadores

RJ‐157 Av. Alm. Adalberto de B. Nunes Av. da Jaraguá

Rua Guimarães Rosa Av. Francisco Chrisostomos Torres

BR‐393 / BR‐494 BR‐116 Rod. Presidente Dutra

RJ‐153 Av. N. Sra. Do Amparo Rua Marina Godoy Barreira Cravo

RJ‐153 Av. N. Sra. Do Amparo Rua Artur Luís Correa

BR‐393 Rod. Lúcio Meira Rua Hermes da Fonseca
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A Figura 13 ilustra o processo de filmagem em alguns pontos de pesquisa. 

 

Figura 13 - Pesquisa feita através de filmagem 
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3.2 RECEBIMENTO  DE  DADOS  (FILMAGENS  DAS  CÂMERAS  DA  SUSER)  

Volta Redonda foi pioneira no país na implantação de um sistema de câmeras em vias públicas. 

O monitoramento ocorre em todas as áreas comerciais, alguns cruzamentos e acessos da cidade, 

24 horas por dia. 

A Superintendência de Serviços Rodoviários (SUSER) possui câmeras de monitoramento do 

tráfego em alguns trechos da cidade. Foram disponibilizadas as filmagens e tabularam-se 20 

trechos, identificados na Figura 14. A numeração é sequencial aos pontos coletados pela 

Consultora. 

 

Figura 14 - Pontos de Filmagem da SUSER 

 

A Tabela 3 apresenta a localização de capa ponto onde foi fornecida a filmagem. 
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Tabela 3 - Identificação dos pontos fornecidos pela SUSER 

 

As filmagens serviram de forma complementar aos pontos pesquisados pela Consultora, 

possibilitando maior precisão na calibração e ajustes da rede de macrossimulação. 

 

3.3 TABULAÇÃO DOS  DADOS  DE  FLUXO  

A metodologia de utilizar filmagens para a realização das pesquisas é constantemente utilizada 

pela consultora, uma vez que permite contrapor dados, caso haja alguma dúvida. A possibilidade 

de erro é ínfima, o que implica diretamente em uma análise fiel e precisa para subsidiar o estudo.  

A Figura 15 e Figura 16 apresentam o modelo de planilha elaborada pela consultora para tabulação 

dos vídeos. 

Ponto

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Rua Dezesseis

Av. Paulo de Frontin R. Paulo Leopoldo Marçal

Av. Gustavo Lira  Viaduto Heitor Leite Franco

Rodovia dos Metalúrgicos  Rua Cap. Benedito Lopes Bragança

Rodovia dos Metalúrgicos  Rua São Sebastião 

Av. dos Trabalhadores Viaduto N. Sra. Das Graças

Rodovia Tancredo Neves Alameda Dezessete

Rodovia dos Metalúrgicos  Rua 625

Av. Paulo de Frontin

Av. Paulo de Frontin Av. Paulo de Frontin

Av. Valdir Sobreira Pires Av. Sávio Cota de Almeida Gama

Av. Ns. Senhora do Amparo Av. Sávio Cota de Almeida Gama

R. Doze R. Alberto Pasqualine

Av. dos Trabalhadores  R. Luiz Mollica 

R. Luiz Mollica  Rua Doze

Rua N. Sra. Do Amparo R. São Felipe

Av. Alm.Adalberto de Barros Nunes 

Av. Amaral Peixoto Rodovia Lucio Meira

Rua Artur Luis Correa  Rua Franscisco Lau 

Av. Antônio de Almeida Av. Sávio Cota de Almeida Gama

Rua Trinta e Três

Av. dos Trabalhadores  R. Alberto Pasqualine

Interseção
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Figura 15 - Planilha de Tabulação 

 

Figura 16 – Local de saída dos dados tabulados 
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3.4 INVENTÁRIO  VIÁRIO  DA  CIDADE 

Para subsidiar todas as análises qualitativas, foi realizado inventário viário completo da zona de 

estudo. A seguir listam-se vários elementos que foram analisados, com foco em identificar o estado 

de conservação, configuração, localização, entre outros. 

 Pavimento; 

 Calçadas; 

 Travessias de Pedestres; 

 Interseções Semaforizadas; 

 Sinalização Horizontal e Vertical; 

 Polos Geradores de Viagens; 

 Zonas de Estacionamento; 

 Ciclovias; 

Salienta-se que todos os dados são coletados com o auxílio de GPS, que georreferencia as 

imagens para posterior conferência e correta localização. 

 

3.5 MONTAGEM  DA  REDE  DE  SIMULAÇÃO  MACRO  

Para a realização da Macrossimulação foi utilizado o software Aimsun. É um software de simulação 

de tráfego que reproduz o comportamento individual de cada motorista, alocando de forma 

aleatória e probabilística diferentes tipos de condutores em veículos distintos. O software é o único 

do mercado que integra os modelos de Macro/Meso e Microssimulação de tráfego no mesmo 

ambiente, permitindo estudos mais rápidos e precisos, facilitando a identificação dos conflitos e 

garantindo a eficiência das soluções propostas e soluções de tráfego.  

É usado para melhorar a operação da infraestrutura viária, diminuindo congestionamentos, 

reduzindo emissões, e garantindo a mobilidade em ambientes urbanos para veículos e pedestres. 

O software simula o comportamento agregado do tráfego, sendo adequado para a análise de 

grandes redes, como malhas rodoviárias ou urbanas. 
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A partir da construção de uma rede que representa as características físicas (número e largura 

das faixas, declividade, raio de giro, etc.) e operacionais (velocidade regulamentar, controle 

semafórico, faixas exclusivas para ônibus, volume de tráfego) do sistema viário, o AIMSUN 

consegue criar cenários com extremo realismo. Além de relatórios detalhados, o software gera 

animações gráficas em 2D e 3D, facilitando a identificação dos conflitos e gargalos e a constatação 

da eficiência das soluções propostas. Isto permite análises mais profundas, proporcionando 

resultados consistentes e confiáveis.  

Através da utilização do software, diversos indicadores de desempenho da rede, tanto no cenário 

atual quanto nas concepções de intervenção a serem avaliadas, podem ser avaliados, a saber: 

 

 Fluxo Médio (Veíc/h); 

 Densidade de Fluxo (Veíc/km); 

 Velocidade Média (Km/h); 

 Tempo de Atraso Médio (Seg/km); 

 Emissão de gases; 

 Nível de Serviço; 

 Nº de Paradas por Veículo (nº/veíc); 

 Tempo total de viagem (h); 

 Consumo de Combustível (l); 

 Grau de Saturação. 

 

Dentre todos estes indicadores, serão utilizados aqueles que melhor representarem a operação 

viária local. A Figura 17 ilustra a Rede Macro de Volta Redonda em processo de desenvolvimento. 
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Figura 17 - Rede Macro de Volta Redonda 

 

3.6 ALOCAÇÃO  DOS  VOLUMES  DE  TRÁFEGO  NA  REDE  DE  MACROSSIMULAÇÃO 

Depois de tabulados todas as pesquisas de tráfego realizadas e os dados de filmagem fornecidos 

pela SUSER, fez-se uma compilação das informações e inseriu-se diversos contadores na rede, 

posicionados estrategicamente com as informações de volume do pico da manhã e da tarde 

coletados. Depois desse procedimento, tem-se o processo de calibração e ajustes da matriz 

explanados no item seguinte.  
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3.7 CALIBRAÇÃO  DA  REDE  E  MATRIZ  O/D  ATUAL                                                                                         

COMPARAÇÃO  E  VALIDAÇÃO  COM  A  MATRIZ  O/D  DE  TRANSPORTE  PÚBLICO                 

AJUSTES  FINAIS  E  CONSOLIDAÇÃO DAS MATRIZES  (PICO  MANHÃ  E  TARDE) 

A calibração da rede é realizada pelo software Aimsun, em que o mesmo possui ferramentas 

específicas para elaboração de uma matriz O/D a partir dos dados de volumes fornecidos e 

alocados através dos contadores. Inserem-se diversos centroides na rede que exercem a função 

de pares O/D, representando os bairros e regiões da cidade. O software faz diversas iterações 

relacionadas com uma matriz base, que assegura que todos os pares O/D são atendidos, até 

chegar a um resultado equilibrado. 

De forma complementar e para corroborar a matriz desenvolvida pelo software, compatibilizou-se 

a mesma com a matriz O/D obtida com as análises de transporte coletivo através da ferramenta 

Furness que o software dispõe, que compara cada par de origem/destino entre as matrizes, 

permitindo um comportamento significativamente próximo ao da realidade local.  

Depois de executados todos os ajustes e verificações da correta calibração e geração das matrizes 

O/D do pico manhã e da tarde, se valida os resultados para o início das análises e retirada dos 

indicadores factíveis para cada situação. 

 

3.8 DIAGNÓSTICO  QUANTITATIVO DA  OPERAÇÃO  VIÁRIA  DA  CIDADE  DE  VOLTA  REDONDA 

Conforme já mencionado, depois de validados os resultados, iniciam-se as análises da rede com 

a retirada de indicadores que sejam mais representativos para cada situação. A figura a seguir 

apresenta uma rede fictícia, onde é apresentada uma análise dos volumes e da saturação das 

vias. 
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Figura 18 - Exemplo de análise de indicadores de desempenho da rede 
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3.9 ANÁLISE  DAS  ÁREAS  DE EXPANSÃO  DA  CIDADE                                                                                                     

INSERÇÃO  DE  NOVOS  CENTROIDES  NA  REDE  DE  SIMULAÇÃO  (EXPANSÃO  URBANA)  

CONSIDERAÇÃO  DO  CRESCIMENTO POPULACIONAL                                                                                       

SIMULAÇÃO  DA  REDE  SEM  INTERVENÇÕES  NO  CENÁRIO  FUTURO  

A urbanização, enquanto processo em que a população urbana cresce em proporções maiores 

que a rural, é um fenômeno moderno que surgiu com a industrialização e desenvolvimento 

econômico. Espacialmente, a urbanização se materializa, entre outras formas, no crescimento 

urbano por extensão e/ou por densificação. O primeiro caracteriza-se pela incorporação de áreas 

de uso não urbanos para o uso urbano e o segundo pelo aumento na intensidade de utilização do 

solo urbano – por verticalização, por exemplo - de áreas já disponíveis como urbana, sem a 

necessidade de incorporação de áreas novas. 

Portanto, esta etapa consiste na identificação das áreas que possuem tendência de crescimento 

e possibilidade de expansão, verificando ainda as os vetores de crescimento apontados no plano 

diretor da cidade.  

Depois de diagnosticado as áreas de expansão da cidade, alocam-se na rede de macrossimulação 

novos centroides representativos dessas regiões e estabelecem-se fatores de crescimento 

populacional para o horizonte de extrapolação desejado. Tais fatores são baseados em estudos 

socioeconômicos, crescimento de frota de veículos e população, entre outros. 

Desta forma, pôde-se efetuar a simulação da rede futura sem nenhuma intervenção (proposta), 

possibilitando a identificação dos trechos deficitários que carecem de intervenções. Este cenário 

subsidia a necessidade de todas as propostas que serão desenvolvidas e explanadas em etapas 

posteriores. 
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3.10 ABORDAGENS  PARALELAS 

3.10.1 Integração  de  modos  não motorizados  com  modos  motorizados 

A integração entre diferentes formas de se locomover resultam em viagens mais rápidas e 

confortáveis pela cidade. Para isso, é importante que as pessoas conheçam as opções de 

deslocamento, os caminhos possíveis, as vantagens e desvantagens de cada trajeto. Caminhar, 

pedalar, tomar ônibus, metrô, trem ou táxi podem ser combinados para atender melhor às 

necessidades de transporte de cada um. 

Será realizada análise específica de todos os modos de transporte, motorizados ou não para 

viabilizar a correta integração entre eles. 

 

3.10.2 Ciclovias 

Serão adotadas medidas estratégicas para a implantação de uma rede cicloviária, integrada ao 

sistema de transporte público de passageiros e aos equipamentos urbanos. Principais objetivos: 

• Incentivar uma mobilidade mais sustentável em Volta Redonda-RJ;  

• Proposição de uma rede de ciclovias, ciclorrotas e ciclofaixas integrada, de acordo com o sistema 

viário existente; 

• Favorecer a intermodalidade entre o transporte público, ciclovias e os pedestres;  

• Aumento dos níveis de segurança. 

 

3.10.3 Zonas  de  Estacionamento 

Identificação das principais zonas e configuração dos estacionamentos, de modo a subsidiar a 

proposição de medidas efetivas que melhorem a operação de forma geral, com definição de novas 

políticas e estratégias. 
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3.10.4 Empreendimentos  /  PGVs 

Os Polos Geradores de Viagens são empreendimentos de grande porte que atraem ou produzem 

grande número de viagens, causando reflexos negativos na circulação viária em seu entorno 

imediato e, em certos casos, prejudicando a acessibilidade de toda a região, além de agravar as 

condições de segurança de veículos e pedestres. 

Será elaborada metodologia específica para tratamento de polos geradores de viagem (PGV) a 

serem instalados na cidade de Volta Redonda, com definição de roteiro básico de estudo a ser 

feito pelos empreendedores. 

De forma complementar, realizar-se-á um treinamento básico aos gestores locais sobre como 

avaliar estes estudos, e as questões mais relevantes sobre PGVs. 
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4 ANÁLISE QUALITATIVA DO SISTEMA VIÁRIO 

4.1 MACROACESSIBILIDADE  

Verifica-se que a Cidade de Volta Redonda possui 6 acessos principais, considerando a malha 

rodoviária existente. A Figura 19 ilustra a localização. 

 

Figura 19 - Destaque para os acessos da cidade 

 

A cidade é cortada por importantes eixos de circulação. Destacam-se os seguintes: 
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 BR-393 

Antiga Rio-Bahia, é uma Rodovia Federal diagonal do Brasil. Seu ponto inicial fica na 

cidade fluminense de Barra Mansa, e o final, em Cachoeiro do Itapemirim (ES). O trecho 

entre Além Paraíba e Volta Redonda foi concedida a Rodovia do Aço (Grupo Acciona). A 

rodovia faz parte do trajeto rodoviário que liga São Paulo (SP) a Vitória (ES). 

 

 RJ-157  

Rodovia que liga o município de Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro, até a divisa 

com o estado de São Paulo e no município de Volta Redonda tem importante função de 

conexão entre a porção Oeste e a região central. 

Com 10 quilômetros de extensão, tem início na Rodovia Presidente Dutra, altura do bairro 

Cotiara em Barra Mansa, onde tem o nome de Rua José Hipólito. No perímetro urbano de 

Volta Redonda é subdivida em dois trechos: 

o RJ-157/VRD-105 – recebe o nome de Avenida Alm. Adalberto de B. Nunes, sendo 

importante ligação entre a porção oeste do município e a região central.  

o Radial Leste –  em seguida a interseção com a rodovia BR-494, no bairro Aero 

Clube, a via torna-se importante ligação entre a região central e a porção leste do 

município, conectando-se à rodovia BR-393 após a transposição do Rio Paraíba. 

  

 RJ-153 

Ligando Volta Redonda até o distrito de Santa Isabel do Rio Preto, município de Valença, 

a rodovia tem aproximadamente 42 km de extensão. 

É subdividida em dois trechos: 

o Volta Redonda-Amparo - Com 18 quilômetros de extensão, este trecho, que tem o 

nome oficial de Rodovia Júlio Caruso, liga o município ao distrito de Nossa Senhora 

do Amparo, em Barra Mansa. As avenidas Nossa Senhora do Amparo e Caetano 

Arcuri Spinelli servem de leito para a rodovia. 

o Amparo-Santa Isabel - A partir deste ponto, a rodovia passa a se chamar Gecy 

Vieira Gonçalves. Com 24 quilômetros de extensão, liga o distrito barramansense 

até Santa Isabel do Rio Preto, distrito do município de Valença, onde encontra a 

RJ-137, que segue por mais 7 quilômetros até a divisa com Minas Gerais, quando 

é renumerada como MG-457. 
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 VDR-001 – Rodovia dos Metalúrgicos 

Rodovia que atravessa toda a Zona Sul do município. Com 10 quilômetros de extensão, 

liga o Centro do município até a Rodovia Presidente Dutra, no bairro Roma I. Vários bairros 

estão às suas margens, como Casa de Pedra, Jardim Tiradentes e o Vila Rica. Ao longo 

da via há também diversas indústrias, o Centro de Distribuição, que irá abrigar novos 

investimentos, e também a Casa de Custódia de Volta Redonda.  

 

A Figura 20 destaca os eixos mencionados. 

 

Figura 20 - Importantes eixos de circulação 
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Volta Redonda possui características peculiares. Destaca-se a presença da CSN localizada no 

centro da cidade, além de barreiras físicas como a linha férrea e o Rio Paraíba. Tais elementos 

segregam a cidade em basicamente duas porções, norte e sul, implicando na tendência de 

deslocamentos longitudinais. A Figura 21 destaca as barreiras físicas e os pontos de transposição. 

 

 

 Figura 21 - Barreiras Físicas 

 

Conforme pode ser verificado na figura anterior, existem poucos pontos de transposição, o que 

corrobora a predominância de deslocamentos longitudinais. Destaca-se ainda que, devido à 

carência de pontos de transposição na região central principalmente, verifica-se o comportamento 

de uma ampulheta, ou seja, duas regiões de concentração segregadas que possuem uma conexão 

principal estrangulada.  
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A Figura 22 ilustra o comportamento referido. 

 

Figura 22 - Ilustração do comportamento de uma ampulheta 

 

Outro ponto importante a se destacar é o processo de conurbação entre Volta Redonda e Barra 

Mansa. A conurbação é um fenômeno urbano que ocorre quando duas ou mais cidades se 

desenvolvem uma ao lado da outra, de tal forma que acabam se unindo como se fosse apenas 

uma. Ou seja, há uma unificação da malha urbana das duas cidades, em consequência do 

crescimento geográfico.  

Os limites municipais quase não são percebidos, por isso dificulta a identificação precisa de onde 

termina ou começa um município. A Figura 23 ilustra os limites das duas cidades e a área de 

conexão de ambas. 
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Figura 23 - Destaque para a área de conurbação 

 

Destaca-se na Figura 24 as demais áreas conurbadas. 
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Figura 24 - Áreas conturbadas – (Fonte - Plano Diretor) 
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4.2 DETALHAMENTO  DO  SISTEMA  VIÁRIO  

A malha viária de Volta Redonda é constituída pela infraestrutura física de vias e logradouros que 

a compõem e são classificadas nas seguintes categorias, segundo o Plano Diretor: 

1- Vias Estruturais; 

2- Vias Arteriais; 

3- Vias Coletoras; 

4- Vias Locais. 

A Figura 25 destaca a hierarquização viária. 

 

Figura 25 - Hierarquização viária de Volta Redonda – (Fonte - Plano Diretor) 
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Apresenta-se na Figura 26 o mapa geral de sentido de circulação das vias da cidade, destacando 

os principais eixos de circulação. 

 

 

Figura 26 - Sentido de circulação dos principais eixos 

 

De forma complementar, dividiu-se a cidade em 6 zonas para facilitar a visualização dos sentidos 

de circulação com maior detalhamento. 

A Figura 27 apresenta as zonas destacadas. 
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Figura 27 - Definição das Zonas para maior detalhamento 

 

As figuras a seguir detalham a circulação das referidas zonas. 
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Figura 28 - Zona 1 
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Figura 29 - Zona 2 

 

Figura 30 - Zona 3 
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Figura 31 - Zona 4 

 

Figura 32 - Zona 5 
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Figura 33 - Zona 6 
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5 ANÁLISE QUALITATIVA DE DEMAIS PARÂMETROS 

Neste capítulo são apresentadas as percepções qualitativas de diversos elementos que englobam 

o sistema viário e a circulação de veículos e pedestres, implicando nas condições de mobilidade e 

acessibilidade. 

5.1 PAVIMENTAÇÃO 

Segundo o histórico do município, Volta Redonda apresentava predominantemente pavimento do 

tipo paralelepípedo. Atualmente, grande parte da cidade é asfaltada. 

Verifica-se que, de forma geral, a cidade apresenta boas condições de pavimentação. Adotou-se 

o mesmo zoneamento estabelecido para o detalhamento do sistema viário para apresentar as 

percepções gerais das condições do pavimento nas regiões da cidade, conforme Figura 34. 

 

Figura 34 - Condições da pavimentação 
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Identificou-se que a zona 1 apresenta as melhores condições de pavimentação, ou seja, de forma 

geral as vias estão em bom estado de conservação. As demais áreas apresentam uma mescla de 

vias com pavimentação boa e pavimentação regular. 

Nota-se que as vias secundárias, isto é, aquelas que não possuem função estrutural ou de 

conexão, estão mais desgastadas que os corredores principais, principalmente nas regiões mais 

externas de cada área destacada. As figuras a seguir ilustram algumas vias de cada zona 

destacada. 

 

Figura 35 - Zona 1 (Av. dos Trabalhadores à esquerda e Av. Paulo de Frontin à direita) 

 

 

 

Figura 36 - Zona 2 (Av. Alm. Adalberto de B. Nunes à esquerda e Av. Jaraguá à direita) 
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Figura 37 – Zona 3 (Av. Alfredo Moreira à esquerda e Rua Artur Luís Corrêa à direita) 

 

Figura 38 - Zona 4 (Rodovia Lúcio Meira à esquerda e Rua Doutor Miguel Couto à direita) 

 

Figura 39 - Zona 5 (Rodovia Tancredo Neves à esquerda e Rua 650 A à direita) 
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Figura 40 - Zona 6 (Av. Nsa. Senhora da Conceição à esquerda e Rua 209 A à direita) 

 

Conforme pode ser verificado nas figuras anteriores, a pavimentação em sua maioria está em boa 

condição para operação, com baixo índice de trincas e fissuras. No entanto, como em todas as 

outras cidades, existem trechos mais comprometidos que necessitam de revitalização. A Figura 

41 ilustra dois trechos comprometidos da Av. dos Trabalhadores. 
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Figura 41 - Pavimento deficiente na Av. dos trabalhadores 
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Com relação ao disciplinamento da implantação de pavimentação, não há diretrizes para os novos 

loteamentos, ou seja, pode ser implantado qualquer tipo de pavimento sem uma padronização. 

Não há uma política de zoneamentos com relação a isso, é necessária uma regulação. 

Para as operações de recapeamento, é necessário maior organização pelos responsáveis para 

que sejam tomados os devidos cuidados para a realização do procedimento, assegurando o 

resultado esperado. 

 

5.2 SINALIZAÇÃO  ESTATIGRÁFICA  HORIZONTAL  E  VERTICAL 

5.2.1 Sinalização Horizontal  

A sinalização horizontal tem a finalidade de transmitir e orientar os usuários sobre as condições 

de utilização adequada da via, compreendendo as proibições, restrições e informações que lhes 

permitam adotar comportamento adequado, de forma a aumentar a segurança e ordenar os fluxos 

de tráfego. 

É um subsistema da sinalização viária que se utiliza de linhas, marcações, símbolos e legendas, 

pintados ou apostos sobre o pavimento das vias. Têm como função: organizar o fluxo de veículos 

e pedestres; controlar e orientar os deslocamentos em situações com problemas de geometria, 

topografia ou frente a obstáculos; complementar os sinais verticais de regulamentação, 

advertência ou indicação. Em casos específicos, têm poder de regulamentação. 

De forma geral, verificou-se no levantamento de campo que a sinalização horizontal de Volta 

Redonda está em boas condições de operação. A Figura 42 ilustra alguns trechos. 
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Figura 42 - Destaque para a sinalização horizontal 

 

No entanto, verificou-se que em alguns trechos há sinalizações sobrepostas, implicando em 

poluição visual e dificuldade de compreensão dos condutores. A Figura 43 ilustra alguns trechos. 
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Figura 43 - Sinalização horizontal conflitiva em alguns trechos 

 

5.2.2 Sinalização Vertical 

A sinalização vertical é um subsistema da sinalização viária, que se utiliza de sinais apostos sobre 

placas fixadas na posição vertical, ao lado ou suspensas sobre a pista, transmitindo mensagens 

de caráter permanente ou, eventualmente, variável, mediante símbolos e/ou legendas 

preestabelecidas e legalmente instituídas.  
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 A sinalização vertical tem a finalidade de fornecer informações que permitam aos usuários das 

vias adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurança, ordenar os 

fluxos de tráfego e orientar os usuários da via. A sinalização vertical é classificada segundo 

sua função, que pode ser de:  

 Regulamentar as obrigações, limitações, proibições ou restrições que governam o uso da 

via;  

 Advertir os condutores sobre condições com potencial risco existentes na via ou nas suas 

proximidades, tais como escolas e passagens de pedestres;  

 Indicar direções, localizações, pontos de interesse turístico ou de serviços e transmitir 

mensagens educativas, dentre outras, de maneira a ajudar o condutor em seu 

deslocamento. 

Verificou-se que a sinalização vertical de Volta Redonda é deficiente de maneira geral, 

principalmente a sinalização de advertência. Destaca-se ainda a carência de sinalização prévia de 

redutores de velocidade.  

Muitas placas estão em desacordo com as normas de padronização do Denatran, apresentando 

tamanhos e fontes inadequadas. Grande parte da sinalização existente necessita de revitalização. 

A Figura 44 ilustra alguns exemplos. 
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Figura 44 - Placas necessitando de revitalização 
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5.2.3 Detalhamento  por  Zoneamento 

Conforme explanado para a análise de pavimentação, a Figura 45 apresenta as percepções gerais 

das condições da sinalização horizontal e vertical por zoneamento. 

 

Figura 45 - Condições da sinalização 

Verificou-se nos levantamentos de campo que a zona 1 apresenta as melhores condições de 

sinalização vertical e horizontal. Com relação às demais zonas, tem-se uma alternância de estado 

de conservação e na média, apresentam condições regulares necessitando de revitalização. 

Destaca-se no zoneamento 2 que os bairros Belmonte, Retiro, Siderlândia, Açude e os demais da 

porção noroeste da cidade carecem de maiores investimentos nesse sentido. Já no zoneamento 

3, a região interna dos bairros Santo Agostinho e Dom Bosco estão mais prejudicadas. 

Ressalta-se ainda que a porção oeste do zoneamento 6, composta pelos bairros São Lucas, São 

Cristóvão, Conforto, entre outros, deve ser revitalizada neste sentido. 
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5.3 CALÇADAS  E  TRAVESSIAS  DE PEDESTRES 

A mudança dos padrões de deslocamento dos habitantes através do uso de meios de transporte 

não motorizados é crucial para a construção de centros urbanos com padrões de qualidade de 

vida mais elevados. 

5.3.1 Transporte  a  pé  

O transporte a pé pode ser definido como o caminhar das pessoas nas vias públicas. Apesar da 

inegável predominância de usuários, uma vez que é complementar a todos os modos e todas as 

pessoas são pedestres em alguma parte do dia, o transporte a pé costumava ser pouco 

considerado nas análises de mobilidade urbana. Os modos que são os focos de atenção são os 

motorizados, individual ou coletivo, que requerem maiores investimentos na sua infraestrutura. 

Sendo assim, destaca-se aqui a importância dos cuidados com a infraestrutura do transporte a pé: 

calçadas, passeios, faixas de travessia de pedestres, passarelas, iluminação, etc.  

As faixas etárias em que essa modalidade é mais importante são referentes aos usuários mais 

vulneráveis e mais frágeis no trânsito: a faixa que compõem as crianças e os adolescentes e a 

faixa dos idosos. A faixa etária das crianças e adolescentes é aqui elencada pela estatura das 

crianças, pela fase de desenvolvimento da capacidade física e sensorial e pelo desconhecimento 

das situações de perigo ou pelo sentimento de invulnerabilidade e necessidade de desafiar o 

perigo. Já os idosos, pela diminuição progressiva das acuidades visual e auditiva, fundamentais 

para sua segurança no trânsito, pela maior dificuldade de locomoção e pela usual falta de 

consciência da perda de agilidade física. 

 

5.3.2 Calçadas 

De maneira geral, as calçadas de Volta Redonda encontram-se em estado mediano de 

conservação. Apresentam em média largura de 2 a 3m nas áreas mais desenvolvidas, e em muitos 

casos possui revestimento específico, como ladrilhos de concreto. A Figura 46 ilustra algumas 

calçadas em bom estado de conservação, porém sem padronização. 
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Figura 46 - Destaque para as calçadas 

 

No entanto, verifica-se que há uma falta de compatibilização dos revestimentos (desordem dos 

materiais utilizados), devido à falta de um órgão sistematizador que aplique uma gestão 

especializada nesse sentido. 

Com relação à acessibilidade, verifica-se que a cidade não atende às recomendações da NBR-

9050. Destaca-se a região central, onde se tem significativa concentração de pedestres, 

(principalmente nas áreas comerciais) e as calçadas são irregulares, sem padronização e sem 

dispositivos que garantem a acessibilidade adequada. Além disso, nas diversas regiões do 

município, há ocupação inadequada das calçadas pelo mobiliário urbano. 
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Nas áreas de posse e bairros periféricos a falta de calçadas e as condições ruins de deslocamento 

do pedestre é um problema significativo que dever ser suprimido. De forma geral, toda a cidade 

precisa de revitalização e planejamento adequado para as calçadas. 

Destaca-se no mapa a seguir as regiões que mais foram recorrentes (alvo de reclamações por 

parte dos moradores nas entrevistas realizadas em campo e na pauta de análises do núcleo 

gestor) no que tange a necessidade de implantação, de revitalização e adequação e planejamento 

das calçadas. 

 

 

Figura 47 - Regiões mais recorrentes mencionas pelos moradores da cidade 
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Salienta-se que as demais áreas que não foram destacadas, mesmo não sendo explicitadas com 

maior frequência pelos usuários, não deixarão de ser atendidas e tratadas com a devida atenção. 

5.3.3 Travessias 

Verifica-se que parte significativa das travessias precisa ser revitalizada e em muitos locais há a 

necessidade de implantação das mesmas. 

Frequentemente pedestres se arriscam atravessando em áreas de conflito, pois não há um 

sequenciamento lógico de travessias, conforme pode ser verificado na Figura 48, que destaca a 

Av. dos Trabalhadores. 

 

Figura 48 - Ausência de travessias de pedestres 
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Conforme já mencionado, significativa parte das calçadas não apresentam rebaixos e quando 

existem, não estão padronizados. A Figura 49 ilustra algumas travessias que carecem de 

revitalização e a ausência de rebaixos, ou rebaixos inadequados. 

 

Figura 49 - Exemplos de travessias e rebaixos inadequados 

 

Ressalta-se que de forma geral, toda a cidade carece de revitalização das travessias e instalação 

de dispositivos de acessibilidade. 
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5.4 CICLOVIAS 

Em Volta Redonda, a bicicleta faz parte da história e da formação da cidade desde a sua origem, 

pois os primeiros trabalhadores que construíram a Companhia Siderúrgica Nacional e os primeiros 

funcionários da companhia sempre utilizaram a bicicleta como meio de transporte. 

A topografia plana da cidade em determinadas áreas favorece o uso de bicicletas. De forma geral, 

Volta Redonda possui 8 km de ciclovias e ciclofaixas em todo o município. As condições da ciclovia 

não são boas, apresentando inúmeros desníveis e buracos em sua extensão.  

5.4.1 Levantamento  de  ciclovias  e  ciclofaixas existentes 

Verificou-se que a Av. Alm. Adalberto de B. Nunes (popularmente conhecida como Av. Beira Rio) 

concentra o maior trecho continuo de ciclovia na cidade, totalizando uma extensão de cerca de 5 

km. No entanto, a mesma não possui conexão nem integração ao sistema viário do entorno e 

demais áreas. A Figura 50 destaca a ciclovia existente na Av. Alm. Adalberto de B. Nunes (Av. 

Beira Rio). 

 

Figura 50 - Destaque para a ciclovia da Av. Alm. Adalberto de B. Nunes 
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A Figura 51 ilustra a ciclovia na Av. Alm. Adalberto de B. Nunes. 

 

Figura 51 - Ciclovia da Av. Alm. Adalberto de B. Nunes 

 

De forma geral, observou-se a necessidade de revitalização do trecho, pois é uma área que possui 

muitos atrativos e merece ser mais bem cuidada. A Figura 52 ilustra alguns equipamentos, como 

quiosques, quadras, aparelhos de ginástica que a Av. Alm. Adalberto de B. Nunes possui. 
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Figura 52 - Equipamentos presentes na Av. Alm. Adalberto de B. Nunes 

 

Ao longo da Av. Alm. Adalberto de B. Nunes foi identificado cerca de 5 bicicletários, o que estimula 

o uso do modo e proporciona maior comodidade aos usuários. A Figura 53 ilustra os bicicletários 

na referida avenida. 
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Figura 53 - Bicicletários na Av. Alm. Adalberto de B. Nunes 

 

Além da Av. Alm. Adalberto de B. Nunes, identificou-se a presença de ciclofaixas na Av. Deodato 

Pires e na Av. Antônio Pedro da Costa. A Figura 54 ilustra a localização das ciclovias nas avenidas. 
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Figura 54 - Destaque para as ciclofaixas 

 

A Figura 55 ilustra as ciclofaixas mencionadas. 

 

Figura 55 - Ciclofaixas 
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Destaca-se ainda que na Av. dos trabalhadores, há também o comportamento de ciclovia junto 

com a calçada, no canteiro central. Verificou-se no período da manhã que a avenida possui 

significativa movimentação de ciclistas. 

 

 

Figura 56 - Ciclovia na Av. dos Trabalhadores 

 

No entanto, há no trecho destacado muitos conflitos com a circulação de pedestres, pois dividem 

o mesmo espaço, pontos de ônibus e mobiliário urbano. A Figura 57 ilustra o comportamento 

supracitado. 
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Figura 57 - Ciclovia na Av. dos Trabalhadores 

 

De forma geral, a falta de manutenção das ciclovias e a descontinuidade das mesmas incomodam 

a rotina de centenas de ciclistas que precisam utilizar a bicicleta diariamente, seja para lazer, 

trabalho, entre outros. E muitos locais, os usuários deixam de utilizar a ciclovia e disputam espaço 

com os pedestres sobre as calçadas ou até mesmo na faixa de rolamento com os veículos, 

implicando em riscos de acidentes. 

5.4.2 Comportamento das  viagens  dos  ciclista 

Para realizar o diagnóstico dos deslocamentos de ciclistas no município de Volta Redonda foram 

realizadas pesquisas de contagem de veículos por meio de vídeo monitoramento em diversos 

pontos da cidade identificados na Figura 58. 
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Figura 58 – Pontos de contagem de ciclistas 

 

O vídeo monitoramento foi realizado com o auxílio das câmeras Fixas e Speed Dome de posse da 

prefeitura e também de câmeras posicionadas pela consultara em pontos estratégicos da cidade 

conforme pode ser visto na Figura 59. 

 

   

Figura 59 – Imagem de câmeras fornecidas pela SUSER (esquerda) e câmera da consultora (direita) 
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Por meio da realização de pesquisa de contagem de ciclistas realizada nos picos manhã e tarde 

foi possível obter o mapa temático de volumes de ciclistasno município apresentados na  a seguir 

que permite avaliar, por meio da contagem nas interseções, locais onde existem uma maior 

participação do modal. 

 

 

Figura 60 - Mapa temático do volume de ciclistas pico manhã 
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Figura 61 – Mapa temático do volume de ciclistas pico tarde 

 

Para uma melhor avaliação, a   
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Tabela 4 apresenta o total de ciclistas contados nas interseções avaliadas. 
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Tabela 4 - Volume de ciclistas por interseção 

Insterseção 

Volume de ciclistas 

Pico Manhã  Pico Tarde  Soma dos Picos

Av. Sávio Gama com Av. Valdir Sobreira Pires  141  102  243 

Rod. Lúcio Meira (BR‐393) com R. Campos Sales 
(acesso aos bairros São Luís e Dom Bosco) 

108  112  220 

Av. Nossa Sra do Amparo com Av. Sávio Cota de 
Almeida Gama 

133  70  203 

R. Independência com R. 207  56  132  188 

Av. Nossa Sra. do Amparo / Av. Francisco Crisóstomos 
Tôrres com Av. Caetano Arcuri Spinelli (BR‐494/RJ‐153)

108  68  176 

Av. Francisco Crisóstomos Tôrres com R. Guimarâes 
Rosa (Rotatória) 

76  76  152 

Av. Ns. Do Amparo com R. Marina Godoy Barreira 
Cravo 

92  60  152 

R. Bartolomeu Bueno da Silveira com R. Rubéns Simões 52  96  148 

Av. Sávio Gama com Antônio de Almeida  144  ‐   144 

Av. Alm. Adalberto de Barros Nunes com Av. Jaraguá  ‐  132  132 

R. Artur Luis Corrêa com R. Francisco Lau  16  80  96 

R. Boa Vista com Av. 1050  64  32  96 

Av. Retiro com R. dos Goitacazes  28  48  76 

Viaduto Heitor Leite Franco com R. José Fulgencio Neto 
(Rotatória) 

42  32  74 

R. Veredador Francisco Evangelista Delgado / R. 209 
com R. Nossa Sra da Conceição 

48  24  72 
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Insterseção 

Volume de ciclistas 

Pico Manhã  Pico Tarde  Soma dos Picos

R. Francisco Lau com R. Artur Luis corrêa  36  35  71 

Av. Nossa Sra do Amparo (aproximação com viaduto 
Av. Paulo de Frontin) 

30  31  61 

RJ‐157 (Av. Beira Rio) com Av. Nossa Senhora do 
Amparo 

40  21  61 

Rotatória do Elevado Pres. Castelo Branco  16  44  60 

Elevado Pres. Castelo Branco c/ R. Dom Pedro II  44  12  56 

Av. Lucas Evangelista de Oliveira Franco com R. José 
Fulgencio Neto 

34  20  54 

Av. Paulo de Frontin com R. José Fulgencio Neto  52  ‐  52 

Av. Antônio de Almeida com Av. Jaraguá  52  ‐  52 

Av. Alm. Adalberto de Barros Nunes com alças do 
Elevado Pres. Castelo Branco 

12  32  44 

R. 12 com R. 21  ‐  44  44 

Viaduto Nossa Sra. das Graças  18  23  41 

R. Srg. Paulo Moreira com Av. 1050  40  ‐  40 

Av. dos Trabalhadores com R. Alberto Pasqualine  30  10  40 

Av. Lucas Evangelista com R. Pedro Chaves / R. José 
Fulgêncio Neto  

27  12  39 

R. 207 com R. Nossa Sra da Conceição  24  12  36 

Viaduto Amaral Peixoto com BR‐393  12  19  31 

Rodovia Tancredo Neves com R. Cap. Benedito Lopes 
Bragança 

18  12  30 
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Insterseção 

Volume de ciclistas 

Pico Manhã  Pico Tarde  Soma dos Picos

Av. Amaral Peixoto com alça do viaduto Heitor Leite 
Franco 

28  ‐  28 

R. Paulo de Frontin com R. Neme Felipe     28  28 

Rod. Sérgio Braga (VRD‐100) com R. Dom Pedro II  8  20  28 

R. 16 com R. 21  24  4  28 

Rodovia Tancredo Neves com Alameda 17  24  3  27 

Rodovia Tancredo Neves com R. 760  6  20  26 

Ponte Dr. Murilo César dos Santos com Av. Alm. 
Adalberto de Barros Nunes 

20  4  24 

R. Cel. Camilo de Assis Pereira com BR‐393  24  ‐  24 

R.16 com R.33  17  7  24 

Rodovia dos Metalúrgicos com trevo R. Ns. Das Graças  6  17  23 

Av. Nossa Sra. da Concenição com R. A‐4  14  8  22 

Av. Lucas Evangelista de Oliveira Franco com R. 
Desembargador Assis Chateubriand 

13  8  21 

Av. Amaral Peixoto com R. Cap. Benedito Lopes 
Bragança 

20  ‐  20 

R. América com Viaduto Nossa Senhora das Graças 
com R. Gustavo Lira 

18  ‐  18 

R. Alberto Pasqualine com R.12  13  4  17 

Av. Getúlio Vargas com R. São João  16  ‐  16 

R. Quarenta e Um com R. 43  16  0  16 
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Insterseção 

Volume de ciclistas 

Pico Manhã  Pico Tarde  Soma dos Picos

Av. Alm. Adalberto de Barros Nunes com R. dos 
Goitacazes 

‐  12  12 

R. Jaime Martins com R. Porto Alegre  12  ‐  12 

R. Luiz Mollica com R. 14  ‐  12  12 

Av. Amaral Peixoto com R. Gustavo Lira  0  6  6 

Av. Lucas Evangelista de Oliveira Franco com R. 552  ‐  6  6 

R. 12 com Largo Nove de Abril  ‐  6  6 

R. Gustavo Lira com R. São João  0  4  4 

Rod. Lúcio Meira (BR‐393) com Av. dos Trabalhadores  4  0  4 

Rodovia dos Metalúrgicos com trevo R. Ns. Das Graças  ‐  4  4 

 

A contagem avaliou qualquer tipo de movimento dos ciclistas como no exemplo da Figura 62, que 

apresenta os movimentos de ciclistas da interseção da Av. Sávio Gama / Av. Retiro com Av. 

Antônio de Almeida (filmagem cedida pela Prefeitura de Volta Redonda) 

 

Figura 62 - Movimentos considerados na interseção da Av. Sávio Gama c/ Av. Antônio de Almeida 
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Diante dos volumes coletados a das tendências de circulação de ciclistas, realizou-se entrevistas 

com cliclistas durante uma semana no período de 08:00h as 18:00h nos pontos de maior de volume 

de contagem aplicando-se o formulário da Figura a seguir: 

 

 

Figura 63 - Formulário de entrevista de ciclista em Volta Redonda 
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Os pontos de pesquisa selecionados como referência, ou seja, pontos nos quais o pesquisador se 

concentrava mas que também percorria os arredores do ponto,foram: 

A- Rotatória debaixo da BR-393 (com R. 207 e R. 209); 

B- Av. Sávio Gama com Av. Antônio de Almeida; 

C- Av. Beira Rio c/ R. dos Goitacazes; 

D- BR-393 (Acesso ao bairro São Luiz). 

Para uma melhor compreensão dos pontos os mesmos estão apresentados na Figura 64.   

 

 

Figura 64 - Pontos de referência das entrevistas de ciclistas 

A pesquisa foi realizada com uma amostra de 184 ciclistas que compreende 4,97% do volume 

diário de ciclistas e com um nível de confiança de 95% esta pesquisa apresenta um erro amostral 

tolerável de 7%. 

Com base na amostra, o  perfi dos  ciclistas é representado em sua maioria como homens na faixa 

etária entre 35 a 50 anos com uma faixa de renda entre 1 a 2 SM como pode ser visto pelos 

resultados da pesquisa apresentados nas tabelas seguintes.  
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Tabela 5 - Sexo dos ciclistas 

Sexo  Total  Relação % 

Masculino  160  87% 

Feminino  24  13% 

Total  184  100% 
 

Tabela 6 - Faixa etária dos ciclistas 

Faixa etária  Total  Relação %

0 a 12 anos  0  0% 

13 a 20 anos 0  0% 

21 a 35 anos 28  15% 

35 a 50 anos 111  60% 

> 50 anos  45  24% 

Total  184  100% 

 

Tabela 7 - Faixa de renda dos ciclistas 

Renda  Total  Relação %

Sem renda  44  24% 

< 1 SM  0  0% 

Entre 1 e 2 SM  121  66% 

Entre 2 e 3 SM  0  0% 

> 3 SM  0  0% 

f ‐ Não respondeu  19  10% 

Total  184  100% 
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A finalidade da utilização da bicicleta no município de Volta Redonda é como meio de transporte 

para realização das diversas atividades da população ao longo do dia, ou seja, não é utilizada 

somente para ir o trajeto da casa ao trabalho daí se justifica a frequência de utilização semanal da 

bicileta ter o seu maior percentual em 7 dias (todos os dias): 

 
 

Tabela 8 - Frquência de utilização semanal da bicicleta 

Dias por semana que utiliza a bicicleta Total  Relação % 

1  0  0% 

2  3  2% 

3  6  3% 

4  10  5% 

5  37  20% 

6  19  10% 

7  109  59% 

Total  184  100% 

 

Tabela 9 - Finalidade de utilização da bicicleta 

Finalidade  Total  Relação % 

Somente para ir ou voltar da casa para o trabalho  54  29% 

Somente para ir ou voltar da casa para escola  0  0% 

Para locomoção de modo geral na cidade (realizar 
afazeres diários, incluindo trabalho ou escola) 

121  66% 

d ‐ Para lazer  9  5% 

e ‐ Outro  0  0% 

Total  184  100% 
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A pesquisa de entrevistas com os ciclitas permitiu também obter as principais vias utilizadas, onde 

os resultados estão listados na : 

Tabela 10 - Principais vias utilizadas pelos ciclistas em Volta Redonda 

Vias  Total  Total % 

 Av. Beira Rio  75  16,67% 

Av. Francisco C. Torres  49  10,89% 

VRD‐002  48  10,67% 

Av. Retiro  44  9,78% 

Rod. Lúcio Meira (BR‐393)  32  7,11% 

R. 209  25  5,56% 

 Av. Sávio Gama  21  4,67% 

Av. São Lucas  13  2,89% 

Av. Jaraguá  12  2,67% 

R. Hermes da Fonseca  12  2,67% 

R. 12  11  2,44% 

R. 28 de Maio  11  2,44% 

 Elevado Castelo Branco  11  2,44% 

R. 33  10  2,22% 

Av. Valdir Sobreira Pires  10  2,22% 

R. 14  8  1,78% 

Av. Waldomiro Peres Gonçalves  8  1,78% 

Av. Antônio de Almeida  7  1,56% 

R. Manchester  6  1,33% 

Av. Nossa Senhora da Conceição  5  1,11% 

R. Olávio Bilac  4  0,89% 

Av. Amaral Peixoto  3  0,67% 
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Vias  Total  Total % 

Av. Presidente Kennedy  3  0,67% 

R. 4  2  0,44% 

R. 249  2  0,44% 

Alphen de Oliveira Ferreira  2  0,44% 

 R. Mauro Francisco Torres  2  0,44% 

Rod. Dos Metalúrigicos  2  0,44% 

R. 20  1  0,22% 

R. 73  1  0,22% 

R. 156  1  0,22% 

R. 160  1  0,22% 

R. Duzentos e Sete  1  0,22% 

 Av. Alm. Adalberto Torres  1  0,22% 

Av. Nossa Senhora do Carmo  1  0,22% 

Av. Pau D'agua  1  0,22% 

 R. Carlos Chargas  1  0,22% 

R. Francisco Carlos Meira  1  0,22% 

R. Guilherme Viana  1  0,22% 

 Rod. Volta Redonda  1  0,22% 

Total  450  100% 

  

Os bairros com maiores zonas de atração e produção identificados por meio da pesquisa Origem 

e Destino estão representados na Tabela 11 onde foi incluída também a cidade de Barra Mansa. 
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Tabela 11 - Relação % de atração e produção dos bairros de Volta Redonda (incluído o município de Barra Mansa) 

Localidade  Relação % 

Retiro  19,84% 

São Luís  14,67% 

Belmonte  10,05% 

Vila Santa Cecília  10,05% 

Barra Mansa  5,43% 

Aterrado  3,53% 

Dom Bosco  3,26% 

São Sebastião  3,26% 

Brasilândia  2,72% 

Conforto  2,72% 

Vila Brasília  2,45% 

Califórnia  2,17% 

Vila Mury  2,17% 

Eucaliptal  1,90% 

Cajueiro  1,63% 

Açude  1,36% 

Duzentos e Quarenta e Nove  1,09% 

Minerlândia  1,09% 

Ponte Alta  1,09% 

Três Poços  1,09% 

Vale Verde  1,09% 

Monte Castelo  0,82% 
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Localidade  Relação % 

Santo Agostinho  0,82% 

São Carlos  0,82% 

Bela Vista  0,54% 

Candelária  0,54% 

Rústico  0,54% 

São Lucas  0,54% 

Sessenta  0,54% 

Siderlândia  0,54% 

Mariana Torres  0,27% 

Padre Josimo  0,27% 

São Cristóvão  0,27% 

Vale do Paraíba  0,27% 

Vila Rica  0,27% 

Voldac  0,27% 

 

A matriz Origem e Destino dos bairros de Volta Redonda, que inclui também o município de Barra 

Mansa apresentado na Tabela 12 aponta para aproximadamente 3.700 viagens diárias de ciclistas 

em Volta Redonda. 
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Tabela 12 - Matriz OD de ciclistas de Volta Redonda 

Origem \ Destino Açude Aterrado
Barra 

Mansa

Bela 

Vista
Belmonte Brasilândia Caieira Cajueiro Califórnia Candelária Conforto

Dom 

Bosco

Duzentos 

e 

Quarenta 

e Nove

Eucaliptal
Monte 

Castelo

Ponte 

Alta
Retiro

Santo 

Agostinho
São Luís

São 

Sebastião
Sessenta

Vila 

Mury

Vila 

Santa 

Cecília

Voldac Total

Açude 0 60 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80

Aterrado 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 40

Barra Mansa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 20 0 0 0 0 200 0 260

Bela Vista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20

Belmonte 0 0 0 0 200 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 140 0 0 0 20 20 0 0 400

Brasilândia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 120

Caieira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cajueiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40

Califórnia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 60 0 0 0 0 160

Conforto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0 60

Dom Bosco 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 140 0 0 0 0 0 180

Duzentos e 

Quarenta e Nove
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 60

Duzentos e Sete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eucaliptal 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 80

Mariana Torres 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

Minerlândia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 80

Monte Castelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40

Padre Josimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20

Ponte Alta 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 60

Retiro 20 80 0 0 40 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 20 0 20 640

Rústico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40

Santo Agostinho 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40

São Carlos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 40 0 60

São Cristóvão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20

São Lucas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40

São Luís 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 40 0 240 80 0 0 0 0 440

São Sebastião 0 0 0 0 0 40 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 100

Sessenta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20

Siderlândia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 40

Siderópolis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Três Poços 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 80

Vale do Paraíba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20

Vale Verde 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 40 0 80

Vila Americana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vila Brasília 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 180

Vila Mury 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 60

Vila Rica 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

Vila Santa Cecília 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 80

Vila São Geraldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Voldac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 20 220 140 20 340 80 0 80 0 40 140 60 20 60 20 20 820 20 640 140 20 100 660 20 3680
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De modo geral, onde as contagens de tráfego e as entrevistas apontaram para um maior uso de 

bicicleta não foram observados incentivos à utilização deste modal.  

Não existem vias segregadas (ciclovias ou ciclofaixas), estacionamentos específicos (bicicletários 

ou paraciclos) e não foi identificada sinalização de trânsito específica para este modal (cruzamento 

rodocicloviários, placas de regulamentação e advertência, etc). 

    

Figura 65 - Conflito de ciclistas com veículos 

     

Figura 66 - Conflito de ciclistas com veículos - Continuação 

    

Figura 67 - Conflito de ciclistas com veículos - Continuação 
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5.4.3 Contribuições  Adicionais 

Este subitem apresenta o resumo de um estudo para implantação de rede cicloviária na cidade de 

Volta Redonda, elaborado pela arquiteta Aída Rodrigues Cardoso. Salienta-se que a viabilidade 

das propostas, bem como a análise técnica das intervenções serão verificadas na etapa de 

Prognóstico, a qual contemplará outras propostas. 

As figuras a seguir destacam as principais diretrizes abordadas no estudo. 

 

 

Figura 68 – Modelos de implantação de ciclovias 
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Figura 69 - Dimensionamento da área urbana de Volta Redonda 

 

Figura 70 - Identificação de públicos em potencial para utilização das ciclovias 
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Figura 71 - Identificação dos tipos de tratamento 

 

Figura 72 - Identificação dos principais pontos de interesse 
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Figura 73 - Mapeamento dos principais pontos de interesse 

 

Figura 74 - Mapeamento das vias ideias e pontos de interesse 



 

 

 

93 Av. Raja Gabaglia, 2.680 - 10º andar - Estoril - CEP 30.494-170 
Belo Horizonte - Minas Gerais - Telefax: (31) 2108-6868 
email: planum@planum.eng.br 

 

Figura 75 - Primeira Proposta 

 

Figura 76 - Fases de implantação 
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Figura 77 – Padronização de acordo com a velocidade da via 

 

Figura 78 - Padronização de acordo com a velocidade da via 
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Figura 79 - Tratamento para as paradas de ônibus 
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5.5 SEMÁFOROS  

A cidade de Volta Redonda conta com 86 controladores semafóricos, sendo 56 centralizados. 

Destes, 3 são por GPRS e 53 são por fibra ótica.  

Existem 3 tipos de controle: 

 Atuado – ciclo variável; 

 Fixo Coordenado; 

 Atuado – Travessia simples; 

A Figura 80 identifica os controladores. 

 

Figura 80 - Controladores semafóricos centralizados 
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A seguir o detalhamento dos controladores: 

 Os marcadores em verde representam os controladores centralizados da DIGICON; 

 Os marcadores em rosa os controladores da CONTRANSIN; 

 Os marcadores em azul os controladores da TESC – FLEXCON III / BABY 

A programação semafórica se divide de 3 a 4 planos ao longo do dia, com funcionamento durante 

24 horas. No período da noite, ficou estabelecido que o tempo de ciclo das interseções fosse 

menor, evitando que os condutores fiquem muito tempo parados nas interseções por motivos de 

segurança. 

Com relação à estrutura semafórica, verificou-se que a mesma é antiga e que não existe uma 

padronização, parte significativa dos semáforos possui temporizador para os veículos e alguns 

possuem temporizador para pedestres também, conforme pode ser visto na Figura 81. 

 

 

Figura 81 - Destaque para os temporizadores 

 

A Figura 82 ilustra semáforos sem temporizador. 
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Figura 82 - Semáforo sem temporizador 

 

5.6 ESTACIONAMENTOS  

Volta Redonda oferece o serviço de estacionamento rotativo nos principais centros comercias da 

cidade através do parquímetro, que é um dispositivo eletro mecânico usado para controle de 

estacionamento rotativo em vias públicas. 

O sistema opera desde 1996. A Figura 83 ilustra o equipamento utilizado na cidade. 
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Figura 83 - Parquímetros 

 

A Figura 84 apresenta os locais onde há a presença do equipamento nos principais centros 

comerciais. 
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Figura 84 - Localização dos parquímetros 

 

Verificou-se em campo que o percentual de ocupação das vagas de estacionamento é alto, 

implicando em dificuldade de encontrar vagas livres no entorno dos centros comerciais ao longo 

do dia.  

A Figura 85 ilustra a ocupação das vagas nos centros comerciais. 
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Figura 85 - Detalhe para a ocupação das vagas 

 

De forma complementar realizou-se a contabilização da oferta de vagas nas principais vias 

englobadas nos centros comerciais. 

A Tabela 13 apresenta em detalhes este levantamento, onde as células em amarelo representam 

estacionamentos à 45º e em verde, estacionamentos à 90º: 
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Tabela 13 - Dados contabilizados de estacionamento 

 

Via Bairro Zoneamento Extensão

Extensão 

menos 

garagem

Número de lados 

permitido estacionar

Número de 

vagas

Av. Retiro Retiro SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 344 240,8 1 48

Av. Sávio Gama Retiro SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 2314 1619,8 2 648

R. Carajás Retiro SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 243 170,1 2 68

R. Laranjeiras Retiro SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 213 149,1 1 30

R. do Cravo Retiro SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 43 30,1 2 12

R. Cel Macedo Soares Retiro SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 222 155,4 2 62

R. das Roseiras Retiro SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 239 167,3 2 67

R. das Dálias Retiro SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 105 73,5 2 29

R. Nove de Julho Retiro SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 250 175 2 70

Av. Alm. Adalberto de Barros Nunes Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 2020 1414 1 283

Av. Comércio Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 269 188,3 1 38

Av. Siderúrgica Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 258 180,6 2 72

Av. das Indústrias Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 393 275,1 1 55

Av. Presbiteriana Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 388 271,6 2 109

Av. Pará Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 427 298,9 1 60

Av. Amazonas Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 585 409,5 1 82

Av. Pastor César Dacorso Filho Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 672 470,4 1 94

Av. Presbiteriana Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 428 299,6 1 60

Av. Mariana do Carmo Nogueira Reis Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 409 286,3 1 57

Av. Mariana do Carmo Nogueira Reis Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 434 303,8 1 61

Av. Mariana do Carmo Nogueira Reis Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 183 128,1 1 26

Av. Oitis Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 416 291,2 2 116

Av. Oitis Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 422 295,4 2 118

Contorno da Praça ‐ Via sem nome Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 154 107,8 1 22

Av. das Magnólias Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 336 235,2 2 94

Av. das Magnólias Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 717 501,9 2 201

R. José Alves Pereira Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 435 304,5 2 122

R. José Alves Pereira Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 411 287,7 2 115

R. Joaquim Lourenço de Almeida Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 364 254,8 1 51

R. Joaquim Lourenço de Almeida Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 244 170,8 2 68

Av. das Camélias Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 256 179,2 2 72

Av. das Camélias Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 249 174,3 2 70

R. Madame Cúrie Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 134 93,8 2 38

R. Madame Cúrie Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 260 182 2 73

R. Madame Cúrie Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 350 245 1 49

R. Treza de Maio Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 289 202,3 1 40

Av. Quinze de Novembro Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 281 196,7 1 39

Av. Gen. Miguel Costa Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 280 196 1 39

Av. Bragança Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 284 198,8 1 40

R. Guilherme de Almeida Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 285 199,5 1 40

R. Valença Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 147 102,9 1 21

R. Valter Moore Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 136 95,2 2 38

Av. Osvaldo Cruz Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 268 187,6 2 75

Av. Osvaldo Cruz Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 139 97,3 1 19

R. Dr. Manoel de Abreu Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 128 89,6 1 18

R. Mario Filho Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 146 102,2 1 20

Av. Graham Bell Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 205 143,5 2 57

Av. Graham Bell Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 127 88,9 1 18

R. Édson Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 75 52,5 2 21

R. Vereador Aristídes Martins Silva Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 276 193,2 2 77

R. Vereador Aristídes Martins Silva Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 150 105 2 42

Via Não Identificada Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 60 42 1 8

R. Vital Brasil Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 74 51,8 2 21

R. Albert Sabin Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 123 86,1 1 17

R. José Campos de Oliveira Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 84 58,8 1 12

R. Newton Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 97 67,9 1 14

R. Newton Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 274 191,8 1 38

R. César Lates Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 202 141,4 2 57

R. Darwin Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 316 221,2 2 88

R. Vinícius Antônio Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 97 67,9 2 27

R. Moacir de Paula Lobo Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 351 245,7 2 98

R. Gil Ferreira Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 384 268,8 1 54

R. Olegário Ponciano Werner Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 242 169,4 1 34

R. Nair Rocha Almeida Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 82 57,4 1 11

Via Não Identificada Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 140 98 2 39

R. Juiz Nilton Leite Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 284 198,8 1 40

R. Corá Coralina Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 278 194,6 1 39

R.6 Vila Mury SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 26 18,2 2 7
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Via Bairro Zoneamento Extensão

Extensão 

menos 

garagem

Número de lados 

permitido estacionar

Número de 

vagas

R. Joana D'arc Niterói SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 420 294 2 118

R. Joana D'arc Niterói SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 187 130,9 2 52

R. Santa Inês Niterói SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 114 79,8 2 32

Av. Ns. De Sion Niterói SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 82 57,4 2 23

R. Sta. Julia Niterói SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 265 185,5 1 37

R. São Felipe Niterói SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 386 270,2 2 108

R. Sta. Alzira Niterói SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 184 128,8 2 52

R. Vicente de Paula Niterói SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 129 90,3 2 36

R. Santa Bárbara Niterói SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 325 227,5 2 91

R. Santa Mônica Niterói SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 69 48,3 2 19

R. São Luís Gonzaga Niterói SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 135 94,5 2 38

R. São Francisco de Assis Niterói SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 146 102,2 2 41

R. Vicente de Paula Niterói SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 235 164,5 2 66

R. Cecíli Damato Streva Niterói SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 61 42,7 2 17

R. Santa Teresinha Niterói SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 629 440,3 1 88

Retorno Adeodato Pires Niterói SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 540 378 0 0

Av. Adeodato Pires Niterói SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 570 399 0 0

Radial Leste Niterói SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 570 399 0 0

R. São Gabriel Niterói SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 394 275,8 1 55

R. Santa Helena Niterói SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 58 40,6 1 8

R. São Pedro Niterói SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 201 140,7 2 56

Praça Aprígio Cravo Niterói SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 53 37,1 2 15

R. São José Niterói SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 64 44,8 2 18

R. São Benedito Niterói SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 66 46,2 1 9

R. Ns de Fátima Niterói SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 134 93,8 2 38

R. Santo Antônio Niterói SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 220 154 2 62

R. São João Batista Niterói SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 214 149,8 2 60

Av. Ns. Do Amparo Niterói SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 414 289,8 2 116

Av. Alm. Adalberto de Barros Nunes Niterói SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 186 130,2 0 0

Av. Alm. Adalberto de Barros Nunes Niterói SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 372 260,4 0 0

Praça Cardeal Pacelli Niterói SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 123 86,1 1 17

Via Não Identificada Niterói SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 283 198,1 0 0

Via Não Identificada Niterói SCN ‐ SETOR CENTRO NORTE 71 49,7 2 20

Av. Sete de Setembro Aterrado SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 475 332,5 0 0

VRD‐103 Aterrado SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 538 376,6 2 151

Av. Paulo de Frontin Aterrado SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 181 126,7 0 0

Av. Paulo de Frontin Aterrado SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 705 493,5 2 197

R. Des. Ellis Hermydio Figueira Aterrado SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 204 142,8 1 29

Av. Dezessete de Julho Aterrado SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 650 455 2 182

Av. Oscár de Almeida Gama Aterrado SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 646 452,2 2 181

R. Dionéia Andrade Faria Aterrado SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 350 245 1 49

R. Rui Barbosa Oliveira Aterrado SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 388 271,6 1 54

R. Édson Passos Aterrado SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 233 163,1 2 65

R. Mizael Mendonça Aterrado SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 204 142,8 1 29

R. Pedro Maria Neto Aterrado SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 273 191,1 2 76

R. Jaime Pantaleão de Morais Aterrado SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 411 287,7 1 58

R. Des. César Salamonte Aterrado SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 391 273,7 1 55

R. Luis Alves Pereira Aterrado SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 379 265,3 1 53

R. José Harmito de Sá Aterrado SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 94 65,8 2 26

Rua Desembargador Assis Chateubriand Aterrado SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 100 70 2 28

Av. Lucas Evangelista de Oliveira Franco Aterrado SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 423 296,1 2 118

Av. Lucas Evangelista de Oliveira Franco Aterrado SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 224 156,8 1 31

R. Pedro Chaves Aterrado SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 92 64,4 1 13

R. José Fulgêncio Neto Aterrado SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 101 70,7 2 28

R. Dep. Geraldo Di Biase Aterrado SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 198 138,6 1 28

R. José Fulgêncio Neto Aterrado SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 199 139,3 1 28

R. José Fulgêncio Neto Aterrado SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 187 130,9 1 26

Av. Paulo de Frontin ‐ 45º Aterrado SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 410 410 1 82

Av. Paulo de Frontin Aterrado SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 410 287 1 57

Av. Lucas Evangelista de Oliveira Franco ‐ 45º Aterrado SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 210 210 1 42

R. Norival de Freitas Aterrado SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 100 70 1 14

R. Idalina Savingnon Cardoso Aterrado SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 88 61,6 2 25

R. Vereador Luis da Fonseca Guimarães Aterrado SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 267 186,9 2 75

R. Quinze de Novembro Aterrado SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 120 84 1 17

R. Nove de Abril Aterrado SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 189 132,3 1 26

R. Primeiro de Maio Aterrado SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 303 212,1 2 85

R. Cincinato Braga Aterrado SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 331 231,7 1 46
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R. José Augusto Araújo Aterrado SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 301 210,7 1 42

R. Nemme Felipe Aterrado SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 95 66,5 1 13

Travessa Joaquim Taváres Aterrado SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 91 63,7 0 0

Lateral Viaduto Nossa Senhora as Graças Aterrado SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 238 166,6 1 33

Av. Sete de Setembro Aterrado SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 228 159,6 1 32

Av. Sete de Setembro Aterrado SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 224 156,8 1 31

Av. da Integração ‐ 45º Aterrado SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 97 97 1 19

Av. Integração Aterrado SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 129 90,3 2 36

Av. Getúlio Vargas São João SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 441 308,7 1 62

R. Maj. Águiar São João SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 151 105,7 1 21

Av. Amaral Peixoto São João SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 575 402,5 2 161

R. Nelson Godói São João SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 56 39,2 1 8

R. Hipólito da Costa São João SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 57 39,9 1 8

R. São João São João SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 143 100,1 1 20

R. Gustavo Lira São João SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 489 342,3 1 68

Av. Dr. Nelson dos Santos Gonçalves Laranjal SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 577 403,9 0 0

R. América Laranjal SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 101 70,7 1 14

R. 150 Laranjal SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 119 83,3 1 17

R. 150 ‐ 45º Laranjal SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 77 77 2 31

R. 149 Laranjal SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 87 60,9 0 0

Av. dos Trabalhadores Laranjal SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 583 408,1 0 0

Via Não Identificada Laranjal SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 56 39,2 0 0

R. 10‐A Laranjal SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 69 48,3 1 10

R. 10‐B Laranjal SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 158 110,6 1 22

R. Cento e Sessenta e Um‐B Laranjal SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 300 210 0 0

R. 163 Laranjal SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 64 44,8 1 9

R. 164 Laranjal SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 120 84 1 17

R. Cento e Sessenta e Dois Laranjal SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 120 84 2 34

R. 163‐A Laranjal SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 65 45,5 0 0

R. 41 Vila Santa Cecília SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 169 118,3 0 0

R. 41‐C ‐ 45º Vila Santa Cecília SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 153 153 1 31

Av. Lions Club ‐ 45º Vila Santa Cecília SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 147 147 1 29

R. 41‐C Vila Santa Cecília SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 147 102,9 1 21

R. 160 Vila Santa Cecília SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 217 151,9 0 0

R. 43 Vila Santa Cecília SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 49 34,3 1 7

R. 43 ‐ 45º Vila Santa Cecília SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 54 37,8 1 8

R.16 Vila Santa Cecília SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 551 385,7 1 77

R. 12 Vila Santa Cecília SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 440 308 1 62

R. 12 Vila Santa Cecília SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 147 102,9 1 21

R. 12 ‐ 45º Vila Santa Cecília SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 147 147 1 29

R. 14 Vila Santa Cecília SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 372 260,4 2 104

R. 14 Vila Santa Cecília SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 372 260,4 2 104

Contorno da Praça ‐ 90º Vila Santa Cecília SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 220 220 1 44

R. Alberto Pasqualine ‐ 45º Vila Santa Cecília SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 46 46 1 9

Via Não Identificada Vila Santa Cecília SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 143 100,1 1 20

Via Não Identificada ‐ 45º Vila Santa Cecília SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 143 143 1 29

Via Não Identificada ‐ 45º Vila Santa Cecília SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 129 129 1 26

Via Não Identificada ‐ 90º Vila Santa Cecília SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 129 129 1 26

Via Não Identificada ‐ 90º Vila Santa Cecília SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 75 75 2 30

R.23 Vila Santa Cecília SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 143 100,1 2 40

R.23‐A Vila Santa Cecília SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 65 45,5 2 18

R.23.B Vila Santa Cecília SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 119 83,3 2 33

R.23.B ‐ 45º Vila Santa Cecília SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 57 57 2 23

R. Luiz Mollica Vila Santa Cecília SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 207 144,9 2 58

R.21 Vila Santa Cecília SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 142 99,4 2 40

Av. dos Trabalhadores Vila Santa Cecília SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 814 569,8 0 0

R.4‐C ‐ 45º Vila Santa Cecília SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 101 101 1 20

R.4‐C Vila Santa Cecília SCS ‐ SETOR CENTRO SUL 101 70,7 1 14

50901 36273 TOTAL 9345TOTAL
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Além do mais, identificou-se significativa oferta de estacionamentos privados no entorno dos 

centros comerciais. A Figura 86 ilustra os principais. 

 

Figura 86 - Destaque para estacionamentos privados 

 

5.7 TRÁFEGO  DE  VEÍCULOS PESADOS   

O significativo tráfego de veículos pesados somado à carência de normas regulamentadoras 

referentes à circulação dos mesmos configura-se como obstáculo para a boa operação do sistema 

viário. O tráfego de passagem e o gerado pela CSN tem relevância nas rodovias que transpassam 

o município, pois além de contribuírem na saturação do sistema, geram patologias nestas vias que 

não foram projetadas para tráfego de tamanho porte, como desgaste da pavimentação, 

sinalização, além do considerável número de acidentes envolvendo este tipo de veículo.  

As imagens a seguir apresentam alguns destes problemas publicados em periódicos eletrônicos. 
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Figura 87- Tráfego atual acima do planejamento das vias1 

 

                                                 

1 Disponível em: http://diariodovale.com.br/cidade/trafego-nas-estradas-da-regiao-excede-limite-projetado/ Acesso em mar. 2016. 
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Figura 88 - Degradação do asfalto devido o tráfego intenso de veículos pesados2 

                                                 

2 Disponível em:  

http://www.folhadointerior.com.br/v2/page/noticiasdtl.asp?t=SECRETARIA+MUNICIPAL+DE+OBRAS+DE+VOLTA+REDONDA+INTE
NSIFICA++OPERA%C7%C3O+TAPA+BURACOS&id=82554 Acesso em mar. 2016. 
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Outro problema são as vagas de carga e descarga que funcionam livremente durante todo o 

horário comercial.  Como já mencionado o município carece de normas nesse sentido, diferente 

do que acontece em outros municípios, onde são estabelecidos os horários de carga e descarga 

fora do horário comercial, restringindo o acesso de caminhões de carga pelo centro urbano. Estes 

e outros problemas são motivos de queixas constantes por parte da população, que por sua vez 

leva esta insatisfação à imprensa, como mostra a matéria em um periódico eletrônico local, 

apresentado na Figura 89. 

 

Figura 89 - Operação inadequada de carga e descarga3 

 

                                                 

3 Disponível em: http://diariodovale.com.br/cidade/moradores-reclamam-de-estacionamento-irregular-de-caminhoes/ Acesso em mar. 

2016. 
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5.8 EMPREENDIMENTOS  PGVS  IMPORTANTES 

Destaca-se a seguir os principais empreendimentos existentes na cidade, apresentando-os por 

categoria. 

5.8.1 Ensino 

A cidade de Volta Redonda conta com 06 instituições de ensino superior, sendo 2 universidades 

públicas, agregando cerca de 20 mil alunos e oferendo mais de 90 cursos de graduação.  

Possui 8 instituições profissionalizantes, 115 estabelecimentos de ensino fundamental e 27 

estabelecimentos de ensino médio, onde estudam mais de 80 mil alunos. Possui também um 

centro de Educação a Distância (CEDERG). Destaca-se na Figura 90 algumas das principais 

instituições de ensino. 
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Figura 90 - Algumas das principais instituições de ensino 

5.8.2 Saúde 

A cidade possui uma das redes de saúde mais completa e diversificada do Rio de Janeiro. Lista-

se a seguir os tipos de serviços ofertados neste setor: 

 2 Hospitais Públicos; 

 4 Hospitais Particulares; 

 1 Hospital Regional de alta complexidade em Construção; 

 5 unidades de Emergência; 

 1 Policlínica. 
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Destaca-se na Figura 91 alguns dos principais centros de saúde. 

 

Figura 91 - Alguns dos principais centros de saúde 
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5.8.2.1 Esporte,  Cultura e  Lazer  

Volta Redonda possui diversos atrativos voltados para o esporte, cultura e lazer. Destacam-se os 

principais: 

 6 grandes centros comerciais; 

 4 Shoppings Centers; 

 Estádio da Cidadania – Capacidade para 20 mil pessoas; 

 Kartódromo Internacional; 

 Maior Parque Aquático público do país; 

 Ilha São João; 

 Zoológico Público; 

 Praças, quadras poliesportivas e Ginásios. 

Destaca-se na Figura 92 alguns atrativos turísticos. 
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Figura 92 - Destaque para alguns atrativos 

5.8.3 Empresas  / Indústria 

Segundo dados da Prefeitura, a cidade conta com 9.829 empresas com CNPJ atuante. Conforme 

já mencionado, abriga a maior siderúrgica da América Latina (CSN). 
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5.9 PERCEPÇÃO E  PARTICIPAÇÃO  DA  COMUNIDADE  

É fundamental no desenvolvimento de um Plano de Mobilidade a participação popular, para que 

sejam conhecidos os verdadeiros interesses da sociedade, fomentando a elaboração de um 

Estudo que promova o desenvolvimento sustentável e consequentemente maior qualidade de vida. 

Foi realizado pelas Consultorias técnicas responsáveis pela elaboração do Plano de Mobilidade 

um treinamento para o Núcleo Gestor, grupo que representa a sociedade em geral e tem papel 

estratégico, cabendo a ele elaborar, conduzir e monitorar a elaboração do Plano de Mobilidade.  

No treinamento, dividiram-se os integrantes em grupos de acordo com a afinidade de interesses: 

 Integrantes vinculados à administração pública municipal; 

 Lideranças comunitárias ou vinculadas às associações de moradores; 

 Representantes de instituições e organizações civis atuantes no município. 

Foram estabelecidas duas grandes etapas: 

1ª Etapa: apresentação técnica sobre a legislação federal e municipal pertinente ao tema; 

discussão sobre questões urbanísticas e áreas de expansão no território municipal; exposição 

sobre os estudos específicos previstos no contexto do Plano de Mobilidade de Volta Redonda: 

análises referentes ao transito, transporte e tráfego; 

2ª Etapa: Usando a metodologia de Diagnóstico Rápido Participativo (DRP), foi feito o 

levantamento da situação atual do município em termos da mobilidade urbana e a caracterização 

dos diversos aspectos afeitos ao tema, com a participação de todos os envolvidos. 

Além disso, durante as visitas realizadas na cidade a população foi questionada em relação às 

principais queixas identificadas, assim como sobre sugestão de melhorias. Ainda foram realizadas 

reuniões com os gestores da cidade com o intuito de verificar a percepção em relação às 

demandas da população. 

Apresenta-se a seguir os principais temas abordados no treinamento do núcleo gestor do Plano 

de Mobilidade de Volta Redonda. Salienta-se que todas as informações listadas em cada tema 

são única e exclusivamente mencionadas pelos integrantes do núcleo gestor. 
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As fichas preenchidas pelos integrantes do núcleo gestor encontram-se em anexo no presente 

relatório. 

5.10 BARREIRAS  URBANAS 

Lista-se a seguir as principais barreiras urbanas segundo a população: 

 Rio Paraíba do Sul; 

 CSN (Companhia Siderúrgica Nacional); 

 Ferrovia (MRS); 

 Ausência de vias de conexão; 

 Falta de acessibilidade entre regiões norte e sul; 

 Ocupação inadequada das calçadas seja por mobiliário urbano ou automóvel; 

 Estacionamentos irregulares que prejudicam a circulação e fluidez do trânsito; 

 Ausência de acessibilidade de forma geral. 

5.11 EXPANSÃO  URBANA  

Destaca-se a seguir as principais áreas de expansão elencadas pelo núcleo gestor: 

 Setor Sul – loteamento (Belvedere, entorno da Rodovia do Contorno); 

 Vazios urbanos (Bairro Aterrado, Três Poços, Aero Clube, Santa Cecília, Santo Agostinho 

e Belmonte); 

 Áreas da CSN; 

 Áreas da Fazendinha; 

 Áreas do Roma I e Roma II (Vetor Sul); 

 Margens da rodovia do Contorno (3 poços); 

 Áreas do Santa Cruz. 

 

 



 

 

 

116 Av. Raja Gabaglia, 2.680 - 10º andar - Estoril - CEP 30.494-170 
Belo Horizonte - Minas Gerais - Telefax: (31) 2108-6868 
email: planum@planum.eng.br 

5.12 POLOS  GERADORES DE VIAGENS 

Elenca-se a seguir os principais polos geradores de viagens apontados pelo núcleo gestor: 

 CSN; 

 Centros Universitários, escolas e colégios; 

 Shoppings; 

 Estádio; 

 Hospital Regional; 

 Hospital do Retiro; 

 Bairros residenciais em crescimento; 

 Comércios e feiras livres de forma geral. 

5.13 TRANSPORTE  PÚBLICO 

Este item destaca as principais queixas da população em relação ao transporte público: 

 Falta de articulação dos ônibus entre a região sul e norte; 

 A tarifa está alta pelo serviço que vem sendo prestado; 

 O quadro de horários não atende a demanda da população; 

 A Frota disponibilizada é insuficiente de algumas linhas; 

 Os veículos são antigos e não possuem dispositivos de acessibilidade; 

 Falta concorrência para melhorar o sistema; 

 Existe um monopólio do sistema por 3 empresas; 

 Falta de otimização da operação do bilhete único; 

 Itinerários inadequados e desrespeito de algumas linhas ao itinerário; 

 Há uma carência de ligação entre determinados bairros; 

 Faltam alternativas para o transporte nas áreas com topografia desfavorável, como micro-

ônibus e vans; 

 O bilhete único é considerado restrito, não existindo para todas as linhas; 

 Geometria desfavorável nos PEDs (Pontos de embarque e desembarque), inviabilizando a 

operação adequada dos ônibus; 
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 Falta prioridade de circulação para o transporte coletivo, implicando em baixa velocidade 

operacional do sistema; 

 Ocupação significativa das linhas (superlotação); 

 Falta de abrigos para passageiros, principalmente na periferia: Vila Rica, Ponte Alta, Vila 

Brasília, etc. 

 Os abrigos são inadequados, pois não protegem contra sol ou chuva; 

 Falta iluminação nos abrigos e no entorno imediato aos mesmos; 

 Barreiras e obstáculos dentro dos abrigos impedem a visualização dos ônibus; 

 Abrigos não possuem informação sobre itinerários e quadro de horários das linhas; 

 Falta o marco de indicação dos PEDs; (Sinalização vertical); 

 Falta infraestrutura de apoio nos pontos finais de transporte coletivo: banheiro para os 

usuários e motoristas; 

 Há a necessidade da atualização tecnológica das frotas de ônibus, oferecendo veículos 

mais novos, com maior conforto; 

 Falta capacitação dos motoristas em relação ao tratamento com os idosos, pedestres e 

ciclistas; 

 Falta regulação do sistema de transportes; 

 Não está havendo a renovação da frota de acordo com a legislação; 

 Os motoristas não tem o treinamento adequado, apresentam dificuldade de utilizar o 

sistema para cadeirante; 

 Parte da frota não é adaptada com os dispositivos de acessibilidade; 

 Falta limpeza nos ônibus; 

 Falta conforto nos ônibus. 

 

5.14 CALÇADAS 

Destaca-se a seguir as principais queixas da população em relação às calçadas: 

 Calçadas inexistentes em áreas de posse e bairros periféricos; 

 Ausência de definição de padrão para calçadas; 

 Falta acessibilidade das calçadas; 
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 Ocupação inadequada das calçadas por equipamentos urbanos; 

 Faltam estudos para ampliação de calçadas em áreas comerciais e com grande fluxo de 

pedestres; 

 Falta fiscalização (Código de Posturas); 

 Veículos são estacionados com frequência nas calçadas; 

 Falta de acessibilidade para cadeirantes; 

 As calçadas são estreitas e não possuem manutenção; 

 As raízes das árvores quebram as calçadas;  

 As alturas das calçadas são irregulares e as mesmas são desniveladas. 

Destaca-se a seguir os locais apontados com fluxo intenso de pedestres: 

 Av. Sávio Gama, Av. Amaral Peixoto (Rua 33 - 14), Av. Paulo de Frontin (Rua 15 - 12), Rua 

São João, Av. Lucas Evangelista, Av. Getúlio Vargas, Av. Alm. Adalberto de B. Nunes, Av. 

dos Trabalhadores, Av. Sete de Setembro. 

 Bairros 207, Açude, Bairro 60, Vila Rica, São Geraldo, Colina, Ponte Alta e Retiro, Vila 

Santa Cecília e Conforto; 

 Imediações da esc. Central; Rua 21 no horário de pico; Av. Benedito - São Geraldo; Rua 

Gustavo Lira; 

 Bairros: Aterrado, Santo Agostinho; Santa Cruz e Niterói. 

5.15 FLUXO  DE  VEÍCULOS 

Apresenta-se a seguir os locais com fluxo significativo de veículos, segundo a população. 

 Bairro Retiro, Av. Paulo de Frontin, Av. Lucas Evangelista, Av. dos Trabalhadores, Av. 

Getúlio Vargas, Rua São João, Av. Amaral Peixoto, Rua 33, Av. Alm. Adalberto de B. 

Nunes, estrada Três Poços, Rua Luís Alves Pereira, Rua Capitão B. Lopes Braga. 

 Rua 207 e 209, Rua 41 (Vila), Rua 4 (entroncamento com Rua 7); 

 BR 393; 

 Congestionamento constante nas ruas do Bairro Vila Santa Cecília e na Rua Gustavo Lira 

e Av. Amaral Peixoto. 

 Retenções constantes na Av. Lucas Evangelista e Av. Sete de Setembro; 
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5.16 ESTACIONAMENTOS  

 Sobrecarga de estacionamento nas vias principais: Av. Amaral Peixoto, Av. Sávio Gama, 

Av. Cap. Benedito Lopes Bragança, Av. Lucas Evangelista; 

 Ausência de política tarifária do estacionamento rotativo; 

 Estacionamento bloqueando o fluxo das vias principais (ex.: Rua 16); 

 Ausência de vagas de estacionamento para motos; 

 Insuficiência de vagas de estacionamento em todas as vias primárias e secundárias de 

todos os bairros, inclusive periféricos; 

 Desrespeito às vagas de idosos e deficientes; 

 Falta de estacionamento na Vila Santa Cecília. O espaço é reduzido para atender o fluxo 

de veículos; 

 Falta segurança para carga e descarga na madrugada; 

 Privatização de áreas de carga e descarga: Av. 17 de julho e Rua Edson Passos; 

 Ausência de áreas para embarque e desembarque do transporte escolar em todas as 

escolas. 

 

5.17 SINALIZAÇÃO  

 Melhor posicionamento das faixas de pedestres nas esquinas: Av. Trabalhadores (próximo 

ao Instituto Educacional Manoel Marinho); 

 Falta sinalização de advertência para vias compartilhadas com ciclistas; Instalar sinalização 

de velocidade regulamentar de 30 km/h em ruas locais; 

 Qualidade da sinalização horizontal é precária, se desbotam; 

 Sinalização inadequada para travessia de pedestre, melhorar sinalização. Ex.: Travessia 

Água Limpa (BR 393) e Vila (Manoel Marinho); Falta sinalização educativa para 

conscientização de motoristas com relação a pedestres e ciclistas; 

 Ausência de placas indicativas; 

 Ausência de placas de informação (identificação de locais); 

 Falta de sinalização de ponto de ônibus; 

 Falta sinalização da faixa exclusiva. 
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5.18 CICLOVIAS 

 Eliminar parte dos estacionamentos nas vias principais, transformando em ciclofaixas; 

 Existência de muitas barreiras dificultando a instalação de ciclovias; 

 Ausência de ciclovias na Av. Amaral Peixoto e Av. Sávio Gama; 

 Falta infraestrutura complementar; 

 Grande dificuldade de transpor viadutos e pontes de bicicleta (montado na mesma); 

 Necessidade de implantação de uma rede cicloviária; Criar junto à rede uma infraestrutura 

p/ ciclista. Ex.: bicicletário, vestiário, etc.; 

 Falta de estímulo ao uso de veículos não motorizados; 

 As poucas ciclovias não são conectadas e possuem qualidade muito ruim; Falta de estímulo 

ao ciclista; 

 Trecho saindo do Bairro Aterrado sentido rodoviária é muito perigoso para ciclistas; 

 Contemplar na rede cicloviária acesso aos centros urbanos (Jardim Amália, Amaral 

Peixoto, Retiro, Santo Agostinho, Vila e Aterrado); 

 Faltam alternativas nos bairros de passagem para veículos não motorizados; 

 Falta ciclovia, manutenção, interligação e bicicletários; 

 Ausência de ciclovias para todos os bairros, com interligação entre casa e trabalho - 

trabalho e lazer - estudo e casa; 

 Ciclovias são insuficientes; Má conservação dos trechos existentes; 

 Falta segurança nos paraciclos e bicicletários. 
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6 ANÁLISE QUANTITATIVA DA OPERAÇÃO DO TRÁFEGO 

Conforme explanado no capítulo de metodologia, apresenta-se a seguir a análise da operação do 

tráfego no cenário atual.  

6.1 IMAGENS  DO  GOOGLE  MAPS 

Destaca-se nas figuras a seguir o comportamento do tráfego durante os dias típicos úteis da 

semana, no pico da manhã (7 às 8 horas) e no pico da tarde (16 às 17 horas). As imagens são 

retiradas de software de domínio público (Google Maps), para corroborar as análises posteriores. 

A legenda dos mapas indica que quanto mais escura a coloração do link, mais carregado é o 

tráfego naquele local. A cor verde indica boa fluidez e a cor vinho retenções e lentidão. 

 

Figura 93 - Pico manhã (Terça-feira) 

 



 

 

 

122 Av. Raja Gabaglia, 2.680 - 10º andar - Estoril - CEP 30.494-170 
Belo Horizonte - Minas Gerais - Telefax: (31) 2108-6868 
email: planum@planum.eng.br 

 

Figura 94 - Pico tarde (Terça-feira) 

 

Figura 95 - Pico Manhã (Quarta-feira) 
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Figura 96 - Pico tarde (Quarta-feira) 

 

Figura 97 - Pico Manhã (Quinta-feira) 
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Figura 98 - Pico Tarde (Quinta-feira) 

 

Conforme pode ser verificado nos mapas, há uma tendência de mesmo comportamento nos três 

dias típicos da semana, não ocorrendo variações significativas. 

Destaca-se que o pico da tarde é mais significativo, onde se tem predominância de links mais 

escuros, o que indica retenções e lentidão. Apresenta-se a seguir o comportamento médio do 

tráfego para os dias típicos no pico da manhã e da tarde. 
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Figura 99 - Comportamento médio para o pico da manhã 
 

 

Figura 100 - Comportamento médio para o pico da tarde 
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Através das pesquisas CCV e dos pontos de filmagem da SUSER foi possível quantificar o tráfego 

e as figuras a seguir apresentam as interseções pesquisadas de acordo com a magnitude dos 

volumes para os picos da manhã e tarde. 

 

 

Figura 101 - Volume nas interseções - pico manhã 

 

Verifica-se que no pico da manhã, tem-se predominância de interseções com fluxo variando entre 

1000 a 2000 veículos, representando cerca de 46% de todas as interseções analisadas. 

Destaca-se as interseções que possuem volume superior a 3000 veículos, representando cerca 

de 18% do total das interseções. As mesmas podem ser identificadas principalmente na Av. dos 

Trabalhadores, Av. Alm. Adalberto de B. Nunes e Av. Paulo de Frontin, Rodovia Lucio Meira. 
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Figura 102 - Volume nas interseções - pico tarde 

 

No pico da tarde, por ser mais significativo no que tange a magnitude dos volumes, tem-se 

predominância de interseções com volume superior a 3000 veículos, cerca de 36% das interseções 

analisadas. As mesmas podem ser identificadas principalmente na Av. dos Trabalhadores, Av. 

Alm. Adalberto de B. Nunes, Av. Paulo de Frontin, Rodovia dos Metalúrgicos, Rodovia Lucio Meira 

e Av. Nossa Senhora do Amparo. 

Verifica-se que apenas 5% apresentam volume até 1000 veículos e que há praticamente uma 

igualdade entre os patamares intermediários (amarelo e laranja), em que ambos representam 

cerca de 30% cada no total de interseções analisadas. 
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De forma complementar, apresenta-se a seguir o mapa do sistema viário com o carregamento das 

vias, para os dois períodos de análise (pico manhã e pico tarde). A coloração dos links está atrelada 

ao volume de tráfego dos corredores, ou seja, separada em patamares de acordo com a magnitude 

dos volumes. Quanto mais escuro a coloração, mais tráfego a via comporta nos horários de pico. 

A escala pode ser verificada na legenda das figuras. 

 

Figura 103 - Carregamento do sistema viário - pico manhã 

 

Conforme pode ser verificado, as vias que apresentam maior carregamento englobam as 

interseções com maior magnitude de volumes identificada anteriormente, sendo elas: 

 Av. dos Trabalhadores; 

 Av. Alm. Adalberto de B. Nunes; 

 Av. Paulo de Frontin; 

 Rodovia Lucio Meira. 



 

 

 

129 Av. Raja Gabaglia, 2.680 - 10º andar - Estoril - CEP 30.494-170 
Belo Horizonte - Minas Gerais - Telefax: (31) 2108-6868 
email: planum@planum.eng.br 

 

 

Figura 104 - Carregamento do sistema viário - pico tarde 

 

No pico da tarde, pode-se observar uma piora significativa no carregamento do sistema viário, uma 

vez que há predominância conforme identificado de interseções com carregamento superior a 

3000 veículos. 

Destacam-se importantes eixos de circulação que não foram mencionados anteriormente, como: 

 Av. Sete de Setembro; 

 Av. Lucas Evangelista,  

 Av. Sávio Cota Gama; 

 Av. Nossa Senhora da Conceição; 

 Av. Carlos Chagas; 

 Entre outras. 
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6.2 PESQUISA  DE  OCUPAÇÃO VEICULAR  E  VELOCIDADE  MÉDIA  PONTUAL  

O objetivo da pesquisa de ocupação de veículos é o de avaliar quantas pessoas são transportadas 

em média pelos veículos analisados. Os dados sobre ocupação permitem avaliar o contingente de 

pessoas que circula pelo local objeto de análise. O conhecimento desse contingente é importante 

para fazer a avaliação da comunidade que é atingida pelas condições de tráfego normais e pelas 

eventuais modificações realizadas. 

Já a pesquisa de velocidade pontual tem o objetivo de conhecer a velocidade instantânea num 

ponto ou seção da via. As aplicações desse tipo de pesquisa podem estar vinculadas a diversos 

tipos de análises: 

 Analisar pontos críticos (alta ou baixa velocidade); 

 Determinar velocidade de segurança; 

 Determinar elementos de projeto; 

 Avaliar efetividade de projetos de tráfego; 

 Determinar pontos de fiscalização; 

 Dimensionar dispositivos de sinalização; 

 Calcular tempos de entreverdes de semáforos; 

 Determinar distância de visibilidade; 

 Entre outros. 

 

Desta forma, destacam-se nas figuras a seguir os pontos onde foram realizadas as pesquisas: 
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Figura 105 - Rua 16 

 

 

Figura 106 - Rua Gustavo Lira x Rua São João 
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Figura 107 - Rua 161-B 

 

 

Figura 108 - Av. dos Trabalhadores x Rua 33 
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Figura 109 - Rua Gustavo Lira 

 

Verifica-se que de forma geral, tanto a ocupação média dos veículos quanto das motos é baixa, 

da ordem de 1,4 pass/auto e 1,2 pass/moto. Tais índices corroboram o comportamento do cenário 

nacional, onde se tem dados médios da ordem de grandeza de 1,5 pass/auto. 

Com relação aos dados de velocidade média, em todos os pontos tem-se velocidade desenvolvida 

no patamar de 40 a 50 km/h, com exceção da Rua 16, onde a velocidade foi mais baixa, da ordem 

de 30 a 40 km/h. 

Através dos dados coletados de Transporte Coletivo, foi possível verificar a ocupação média dos 

ônibus e verificou-se indicador da ordem de 29 passageiros/ônibus no horário de pico da manhã e 

da tarde. 
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6.3 DIVISÃO  MODAL   

Através dos dados de ocupação visual, onde foram obtidos os dados médios de ocupação dos 

ônibus, carros e motos e das pesquisas de contagem classificada volumétrica, foi possível estimar 

de forma amostral a divisão modal dos modos Rodoviários, utilizando a metodologia aplicada por 

Rodrigues (2010).  

Foi realizada uma análise para avaliar a variação da divisão modal nos intervalos de medição. Ou 

seja, como se comportou a variação do montante de pessoas transportadas nos modos analisados 

ao longo dos horários pesquisados. Conclui-se que a mesma varia significativamente ao longo do 

dia, de forma que nos horários de pico a participação do modo coletivo é maior. No entanto, nos 

entre picos, a participação do automóvel é preponderante aos outros modos.  

Realizando uma média geral para os modos rodoviários analisados nas viagens da cidade de Volta 

Redonda, tem-se a seguinte divisão modal, a qual a participação do modo coletivo é 

significativamente superior, conforme identificado na Figura 110. 

 

 

Figura 110 - Divisão modal dos modos rodoviários 
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6.3.1 Pesquisa OD  RMRJ  2012 

A título comparativo serão apresentados os resultados da divisão modal da pesquisa Origem e 

Destino da Região Metropolitana do Rio de Janeiro em 2012, que representa a divisão modal como 

a distribuição porcentual das viagens motorizadas entre os modos coletivo e individual. 

Os dados foram retirados da Atualização do Plano Diretor de Transporte Urbano da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro. 

Agrupando-se os dados das viagens entre modos motorizados e não motorizados, observa-se que 

em 2012, das 22.595 milhares de viagens diárias realizadas diariamente na RMRJ, 15.415 

milhares (68,2 %) foram realizadas por modo motorizado.  

O modo motorizado apresenta 71,5% de participação de transporte coletivo e 28,5% de transporte 

individual, conforme ilustrado na Figura 111. 

 

 

Figura 111 - Viagens por Modo Motorizado 

 

Considerando apenas o modo ônibus dentro da categoria transporte coletivo, tem-se um resultado 

ainda mais expressivo para essa categoria, cerca de 78% conforme apresentado na figura a seguir. 
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Figura 112 - Participação dos Modos - Transporte Coletivo 

 

Pode-se referenciar esse comportamento da predominância do modo coletivo de transporte a uma 

imagem clássica de ocupação veicular, conforme identificado na Figura 113. 

 

Figura 113 - Ocupação veicular 
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Tem-se a percepção que a maior parte das viagens é realizada por modo individual, no entanto a 

maioria da população utiliza o transporte coletivo. Na verdade, têm-se muito mais carros e outros 

tipos de veículos nas vias do que ônibus, porém a ocupação dos mesmos é significativamente 

mais baixa. 

No próximo item, o comportamento do tráfego será destacado com base na macrossimulação. 

 

6.4 MACROSSIMULAÇÃO 

Apresenta-se a seguir o diagnóstico da operação viária através do software Aimsun. A metodologia 

de modelagem e calibração assim como a parametrização da rede podem ser vistos nos itens 

anteriores, 3.5, 3.6 e 3.7. A Figura 114 ilustra a rede de macrossimulação. 
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Figura 114 - Rede de macrossimulação - Volta Redonda 

 

As análises foram realizadas para os picos da manhã e da tarde. As figuras a seguir ilustram o 

comportamento do tráfego nos referidos períodos. 

6.4.1 Pico Manhã 

A Figura 115 destaca o comportamento do tráfego no pico da manhã obtido através da calibração 

da rede de macrossimulação. A coloração dos links indica a saturação das vias, ou seja, quanto 

mais escuro, mais saturado. 
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Figura 115 - Pico Manhã 

Verifica-se que no pico da manhã as vias mais saturadas são a Av. Alm. Adalberto de B. Nunes, 

Av. dos Trabalhadores, Av. Lucas Evangelista , Av. Paulo de Frontin, Av. Sete de Setembro, 

Rodovia Lucio Meira, Rodovia Sérgio Braga,  Rua Duzentos e Sete e Av. Nsa. Senhora da 

Conceição, o que é corroborado pelos mapas de situação do tráfego obtidos do Google Maps. 

 

6.4.2 Pico Tarde 

A Figura 116 destaca o comportamento do tráfego no pico da tarde. 
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Figura 116 - Pico Tarde 

 

Conforme pode ser verificado, há uma piora significativa no sistema viário no pico tarde, se 

comparado ao pico da manhã. Basicamente todas as vias de característica estrutural e de conexão 

apresentam operação mediana a insatisfatória. 

 

6.4.3 Crescimento  Vegetativo  do  Tráfego  

Acompanhar a evolução da mobilidade em Volta Redonda implica na antecipação de gargalos que 

possam vir a ocorrer no futuro. Para tanto, o presente item contempla a projeção de cenários 

socioeconômicos para o município que embasarão os projetos com impacto em mobilidade, tanto 

aqueles de intervenções no sistema de transporte como aqueles de ocupação urbana.  

A Consultora tem verificado através de banco de dados da cidade de Belo Horizonte e outras 

cidades, que o crescimento anual do fluxo de veículos encontra-se entre o crescimento da frota e 

o crescimento populacional, sendo que a média entre esses dois parâmetros representa 

corretamente essa evolução. 
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De forma a verificar a saturação do sistema viário no horizonte de 20 anos (2020, 2025, 2030 e 

2035) estimou-se a taxa de crescimento vegetativo do tráfego baseando na média de crescimento 

da frota (obtidos através do DENATRAN) e população (obtidos através do IBGE) de Volta Redonda 

nos últimos 4 anos. A partir desses dados, chegou-se a uma taxa de crescimento de 2,6% a.a.. 

Salienta-se que os cenários não apresentam quaisquer intervenções no sistema viário, 

possibilitando avaliar o impacto do incremento adicional de tráfego no horizonte mencionado. As 

imagens a seguir apresentam a saturação do sistema viário ao longo dos anos para os períodos 

da manhã e tarde. 

 

 

Figura 117 - 2015 Pico Manhã 
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Figura 118 - 2020 Pico Manhã 

 

Figura 119 - 2025 Pico Manhã 
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Figura 120 - 2030 Pico Manhã 

 

Figura 121 - 2035 Pico Manhã 
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A Tabela 14 resume as condições de saturação do sistema viário no pico da manhã ao longo dos 

anos, destacando o número de links saturados e ainda o incremento de tráfego em relação ao 

cenário atual e ao cenário anterior analisado. 

 

Tabela 14 - Condições de saturação pico manhã 

 

 

Conforme pode ser verificado, no ano de 2035, ter-se-á um acréscimo de mais de 300% na 

saturação dos links. 

As imagens a seguir apresentam a saturação do sistema viário ao longo dos anos para o período 

da tarde.  



 

 

 

145 Av. Raja Gabaglia, 2.680 - 10º andar - Estoril - CEP 30.494-170 
Belo Horizonte - Minas Gerais - Telefax: (31) 2108-6868 
email: planum@planum.eng.br 

 

Figura 122 - 2015 Pico Tarde 

 

Figura 123 - 2020 Pico Tarde 
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Figura 124 - 2025 Pico Tarde 

 

Figura 125 - 2030 Pico Tarde 
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Figura 126 - 2035 Pico Tarde 

 

A Tabela 15 resume as condições de saturação do sistema viário no pico da tarde ao longo dos 

anos, destacando o número de links saturados e ainda o incremento de tráfego em relação ao 

cenário atual e ao cenário anterior analisado. 

Tabela 15 - Condições de saturação pico tarde 
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Conforme pode ser verificado, no ano de 2035, ter-se-á um acréscimo de mais de 300% na 

saturação dos links, conforme identificado para o pico da manhã também, porém em proporções 

diferentes. 

Com a saturação de grandes eixos do sistema viário, é recorrente a criação de rotas alternativas, 

fazendo uso de corredores interbairros para alcançar os devidos destinos. Com o crescimento do 

tráfego ao longo dos anos, também é recorrente a saturação destas rotas, que por consequência 

se desdobram em outras novas, ocupando vias de baixa capacidade, até o total colapso do 

sistema. Entretanto, em Volta Redonda este comportamento é suprimido devido à descontinuidade 

do sistema viário, o que limita a convergência do tráfego dos bairros aos eixos viários, restringindo 

a possibilidade de rotas e potencializando a saturação das vias de acesso a estes eixos ao longo 

dos anos.  

Apresenta-se nas figuras a seguir a tendência do comportamento de deslocamento dos usuários 

a partir da saturação das vias. Para melhor identificação, as zonas foram numeradas conforme 

Figura 127. 

 

Figura 127 - Zoneamentos para identificação 
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Figura 128 - Destaque para o sistema viário da zona 1 

 

Figura 129 - Destaque para o sistema viário da zona 2 
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Figura 130 - Destaque para o sistema viário da zona 3 

 

Figura 131 - Destaque para o sistema viário da zona 4 
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Figura 132 - Destaque para o sistema viário da zona 5 

 

Figura 133 - Destaque para o sistema viário da zona 6 
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7 PREVISÃO DE DEMANDA FUTURA 

7.1 CONTEXTUALIZAÇÃO  

Segundo o plano diretor, o município de Volta Redonda subdivide-se em grandes territórios que 

consagram suas vocações em função de suas características atuais e potencialidades presentes. 

Para efeito de Macrozoneamento, o município de Volta Redonda possui os seguintes espaços 

territoriais: 

1- Zona Urbana Consolidada – ZUC; 

2- Zona de Expansão Urbana – ZEU; 

3- Zona Rural – ZR; 

4- Zona de Preservação Ambiental – ZPA; 

5- Zona de Conservação do Verde – ZCV; 

6- Zona de Ambiência Relevante – ZAR; 

A Figura 134 apresenta a divisão das zonas segundo o Plano Diretor de Volta Redonda. 
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Figura 134 - Macrozoneamentos segundo o Plano Diretor 
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Destacam-se as Zonas de Expansão Urbana que representam potencialidade de crescimento e 

ocupação na Figura 135. 

 

Figura 135 - Destaque para as zonas de expansão urbana 

 

A política de ocupação e uso do solo tem por objetivo o ordenamento adequado e progressivo do 

Município e a preservação do meio ambiente de modo a proporcionar um espaço socioeconômico 
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mais justo, a permitir uma maior racionalização dos investimentos públicos e privados e a induzir 

o desenvolvimento integrado da cidade, considerando os elementos naturais e culturais que 

conformam sua paisagem e ambiente urbano. 

Verifica-se, de forma geral, que as áreas de expansão do município são no vetor sul. Também é 

neste vetor onde estão planejados alguns empreendimentos geradores de viagem. Listam-se a 

seguir os empreendimentos previstos no vetor Sul, segundo dados da Prefeitura: 

 Hospital Regional em construção; 

 Aeroporto Regional, com terminal de cargas para importação e exportação; 

 Nova Rodoviária + Centro de Convenções + Hotel; 

 Diversas empresas (comercial, industrial, logístico). 

A Figura 136, retirada do site da Prefeitura de Volta Redonda ilustra os novos investimentos. 

 

 

Figura 136 - Destaque para os investimentos 
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Destaca-se nas figuras a seguir a área de implantação dos referidos empreendimentos. 

 

Figura 137 - Área de Implantação 

 

Figura 138 - Área de implantação dos empreendimentos 
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Destacam-se ainda os loteamentos vagos segundo o Plano Diretor com área acima de 5000 m² 

que representam futuros pontos de crescimento (áreas que tendem a ser desenvolvidas e 

densificadas). 

 

Figura 139 - Destaque para os loteamentos vagos 



 

 

 

158 Av. Raja Gabaglia, 2.680 - 10º andar - Estoril - CEP 30.494-170 
Belo Horizonte - Minas Gerais - Telefax: (31) 2108-6868 
email: planum@planum.eng.br 

A ocupação e uso do solo efetiva-se através da definição e delimitação das Áreas de 

Predominância de Usos, relacionadas e conceituadas a seguir segundo o Plano Diretor: 

1- Áreas de Negócios; 

2- Áreas de Produção; 

3- Áreas Residenciais; 

4- Áreas Especiais; 

5- Áreas Estratégicas; 

6- Áreas de Preservação Ambiental; 

7- Áreas Verdes. 

Destacam-se as áreas de Negócios, que compreendem os centros comerciais consolidados da 

cidade e suas áreas contíguas, assim como futuros centros comerciais que venham a ser criados, 

onde serão definidas políticas próprias de ordenamento visando o desempenho do seu caráter de 

polaridade regional e das áreas que exercem função de comércio e serviços locais, cujos usos e 

índices propiciem o abastecimento do seu entorno, ficando, desde já, constituída a seguinte área 

de negócio: 

Arco da Centralidade, constituído pelo território formado pelos centros comerciais e de serviços 

dos Bairros da Vila Santa Cecília, São João, Aeroclube, Aterrado e Retiro. A Figura 140 ilustra o 

Arco da Centralidade: 

 

Figura 140 - Arco da Centralidade 
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Considerando portanto as Zonas de Expansão Urbana e ainda os Polos Geradores de Viagem 

previstos no município, realizou-se a estimativa futura de ocupação, crescimento e fluxo nestas 

novas áreas. De forma a estimar a demanda da área de expansão, calculou-se por metodologias 

específicas a geração de viagens de cada tipo de empreendimento previsto para a área de 

investimentos apontada pela Prefeitura de Volta Redonda. 

Destaca-se a seguir a metodologia adotada para cada empreendimento. 

 

7.2 HOSPITAL  REGIONAL 

Verificou-se através dos dados da Prefeitura de Volta Redonda que o Hospital Regional vai 

comportar cerca de 229 leitos e 1.000 funcionários. Com base nessas informações, utilizou-se a 

metodologia da ITE 2008 do Novo Livro do Licínio para estimar a demanda do empreendimento. 

A Tabela 16 detalha a metodologia empregada. 

Tabela 16 - Modelos e taxas de viagens para Hospitais (ITE, 2008). 
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Destacaram-se na tabela anterior os modelos definidos para a estimativa da geração de viagens, 

uma vez que determinam o horário de maior movimentação por pico e ainda a proporção de 

atração e produção de viagens nos respectivos horários. Salienta-se que os modelos levam em 

conta o número de funcionários do empreendimento. 

Apresenta-se na Tabela 17 as equações de acordo com o modelo: 

Tabela 17 - Equações para os picos da manhã e da tarde 

 

Conforme verificado no modelo, tem-se uma geração de viagens de 334 veículos no pico da manhã 

e 340 viagens no pico da tarde. 

No entanto, o modelo não aborda a divisão modal para aplicação na geração de viagens. Assim, 

verificou-se dentro do mesmo caderno de Polos Geradores de Viagens divisão modal estabelecida 

por outra metodologia, Macêdo, Filizola e Souza (2002), conforme apresentado na Tabela 18. 

Tabela 18 Divisão modal das viagens geradas às clínicas particulares (Macêdo, Filizola e Souza 2002) 

 

Diante da divisão modal apresentada, tem-se a seguinte distribuição para o pico da manhã e para 

o pico da tarde, destacadas nas tabelas a seguir. 
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Tabela 19 - Distribuição pico manhã 

 

Tabela 20 - Distribuição pico tarde 

 

Para a compilação das informações, considerou-se ocupação média dos carros = (1,4) e dos 

ônibus = (42). Outro fato digno de nota é que na soma total da geração por pico, as motos foram 

consideradas com valor de 0,33 para transformação em UVP (unidade de veículo padrão).  As 

tabelas a seguir apresentam a geração em número de veículos para os dois picos. 

Tabela 21 - Geração manhã 

 

Tabela 22 - Geração tarde 

 

 



 

 

 

162 Av. Raja Gabaglia, 2.680 - 10º andar - Estoril - CEP 30.494-170 
Belo Horizonte - Minas Gerais - Telefax: (31) 2108-6868 
email: planum@planum.eng.br 

 

A partir da geração estimada em número de veículos por período, foi possível inferir os percentuais 

de atração e produção apontados nos modelos. A Tabela 23 apresenta os valores de atração e 

produção para o pico da manhã e tarde. 

Tabela 23 - Detalhamento da atração e produção por pico 

 

 

7.3 UNIVERSIDADE  PÚBLICA  

Através de dados pesquisados e informação da Prefeitura de Volta Redonda, estima-se que a 

Universidade pública possuirá uma área edificada de cerca de 20.000m² e previsão de 1.790 

alunos. Com base nessas informações, utilizou-se a metodologia da ITE 2008 do Novo Livro do 

Licínio para estimar a demanda do empreendimento. 
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Tabela 24 - Instituições de Ensino Superior (Fonte: ITE, 2008) 

 

 

Destacaram-se na tabela anterior os modelos definidos para a estimativa da geração de viagens, 

uma vez que determinam o horário de maior movimentação por pico e ainda a proporção de 

atração e produção de viagens nos respectivos horários. Salienta-se que os modelos levam em 

conta o número de estudantes do empreendimento. 

Apresenta-se na Tabela 17 as equações de acordo com o modelo: 

 

Conforme verificado no modelo, tem-se uma geração de viagens de 307 veículos no pico da manhã 

e 459 viagens no pico da tarde. 
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O modelo não apresenta a divisão modal para o empreendimento, desta forma adotou-se divisão 

modal de um estabelecimento de ensino semelhante monitorado pela Consultora. Apresenta-se a 

seguir a referida divisão modal: 

 Carro: 30%; 
 Carona: 4%; 
 Ônibus: 35%; 
 Van: 25%; 
 Moto: 4%; 
 A pé: 2% 

Diante da divisão modal apresentada, tem-se a seguinte distribuição para o pico da manhã e para 

o pico da tarde, destacadas nas tabelas a seguir. 

Tabela 25 - Distribuição pico manhã 

 

Tabela 26 - Distribuição pico tarde 

               

 

Para a compilação das informações, considerou-se ocupação média dos carros = (1,4), dos ônibus 

= (42) e das vans = (10). Conforme mencionado anteriomente, utilizou-se para as motos valor de 
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0,33 para transformação em UVP (unidade de veículo padrão).  As tabelas a seguir apresentam a 

geração em número de veículos para os dois picos. 

Tabela 27 - Geração manhã 

              

Tabela 28 - Geração tarde 

 

A partir da geração estimada em número de veículos por período, foi possível inferir os percentuais 

de atração e produção apontados nos modelos. A Tabela 29 apresenta os valores de atração e 

produção para o pico da manhã e tarde. 

Tabela 29 - Detalhamento da atração e produção por pico 

 

 

7.4 AEROPORTO  REGIONAL  

Com base em informações da Prefeitura de Volta Redonda e reportagens veiculadas na referida 

cidade, estima-se que a demanda de passageiros anual do aeroporto será de 18.000 

passageiros/ano.  
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Ruhl e Trnavskis (1998) realizaram uma ampla pesquisa em aeroportos comerciais e de aviação 

em geral nos EUA, durante o verão de 1996. O propósito da pesquisa foi obter informações 

correntes e dados coletados para elaboração de modelos de geração de viagens para aeroportos. 

O estudo também revisou dados obtidos do Plano do Sistema de Aviação da Califórnia, de planos 

diretores de aeroportos existentes e estudos da parte terrestre de aeroportos individuais, além de 

contagens de tráfego. Um conjunto de dados completos foi preparado para analisar a geração de 

viagens e a divisão modal para 39 aeroportos de serviço comercial. A correlação estatisticamente 

significante que pode ser desenvolvida a partir desta amostra foi derivada da medição das viagens 

veiculares (em termos de tráfego médio diário (TMD) entrando e saindo do aeroporto) relacionada 

com o número de origens e destinos dos passageiros. A Figura 141 destaca o referido modelo. 

 

 

Figura 141 - Detalhamento do modelo 

 

O pico horário de tráfego dos aeroportos pesquisados variou de 8% do tráfego diário em grandes 

aeroportos a 20% do tráfego diário para aeroportos menores e aeroportos que não atuam como 

“hub”, isto é, sem a concentração de voos de uma região em um único aeroporto. A percentagem 

de pico horário média do tráfego diário que ocorreu durante o pico do aeroporto foi 

aproximadamente 11%. 

Considerando a estimativa de 18.000 passageiros / ano, tem-se cerca de 49 passageiros/dia, valor 

utilizado para estimar o tráfego médio diário segundo a equação destacada na Figura 142. 



 

 

 

167 Av. Raja Gabaglia, 2.680 - 10º andar - Estoril - CEP 30.494-170 
Belo Horizonte - Minas Gerais - Telefax: (31) 2108-6868 
email: planum@planum.eng.br 

 

Figura 142 - Detalhamento da equação 

Desta forma, ter-se-ia cerca de 204 veículos por dia no aeroporto. Considerando 20% para o pico 

horário de tráfego nos aeroportos, tem-se 40 veículos na hora pico. Adotou-se metade do valor 

gerado na hora pico para atração e metade para produção. Destaca-se ainda que considerou-se 

a favor da segurança a mesma magnitude de veículos para o pico da manhã e da tarde. 

A Tabela 30 apresenta os valores de atração e produção para o pico da manhã e tarde. 

Tabela 30 - Detalhamento da atração e produção por pico 

 

Ainda digno de nota, destaca-se que os veículos estimados atendem a todas as demandas do 

aeroporto, não se restringindo apenas aos passageiros, o que justifica os valores encontrados 

serem maiores que o número médio de passageiros/dia no aeroporto. 

 

7.5 RODOVIÁRIA,  HOTEL  E  CENTRO  COMERCIAL 

Para a estimativa da geração de viagens desses empreendimentos, utilizaram-se os modelos 

estabelecidos em um estudo de Tráfego para o Terminal Rodoviário São Gabriel, localizado na 

cidade de Belo Horizonte-MG. 

O complexo São Gabriel consta de duas partes divididas entre si: primeiro e mais fundamental o 

Terminal Rodoviário São Gabriel; segundo como complemento e apoio, empreendimento anexo 

ao terminal, que contemplará em sua área um hotel, tipo executivo, um supermercado e pequeno 
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centro comercial. Como se trata de um conjunto específico de empreendimentos e ainda similares 

ao complexo a ser implantado na cidade de Volta Redonda, verificou-se a viabilidade de aplicação 

da mesma metodologia adotada no referido estudo. Diante dessas informações, apresenta-se a 

seguir as metodologias empregadas: 

Devido à particularidade deste complexo, no qual haverá um terminal rodoviário, um hotel e um 

centro comercial com supermercado, apresenta-se neste item, em cada etapa do Modelo, o cálculo 

de forma individual para cada um dos usos. 

 

7.5.1 Terminal  Rodoviário 

As viagens geradas pelo Terminal Rodoviário que causarão impacto no sistema dividem-se entre 

as viagens dos usuários que acessarão o terminal e os ônibus que por ele são atraídos e 

produzidos, pela própria natureza do terminal. Enquanto o primeiro número, viagem decorrente do 

número de passageiros, decorre de estimativas e pesquisas, o segundo é fruto da própria 

operacionalização do terminal (que ocorre de acordo com a demanda), sendo, portanto, valor 

conhecido. 

Uma vez que não há modelos de geração de viagens para terminais rodoviários, todos os dados 

foram obtidos através de dados fornecidos pelo empreendedor e de pesquisas realizadas pela 

Consultora. O empreendimento-referência utilizado é o Terminal Governador Israel Pinheiro 

(TERGIP), localizado na região do hipercentro de Belo Horizonte-MG. 

 

 

7.5.2 Hotel  

De acordo com modelo de geração de viagens em empreendimentos hoteleiros proposto por 

Goldner et al. (2007), sabe-se que o número de viagens pode ser prevista utilizando como variável 

indefinida o número de unidades hoteleiras, como dado na equação seguinte: 

	 1,997 ∗ 	  
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Desse mesmo modelo extrai-se que a distribuição temporal dessas viagens no pico (17h—18h) é 

dada por: 

 23,13% das viagens diárias são viagens atraídas no pico; 
 21,97% das viagens diárias são viagens produzidas no pico. 

Monitorando empreendimentos similares, obtêm-se a divisão modal e a geração de viagens pelos 

funcionários. 

7.5.3 Centro  Comercial  com  Supermercado 

Para o cálculo da demanda de centros comerciais com supermercado com porte inferior que 

15.000 m² não há modelo suficientemente trabalhado para que represente de forma fiel o cenário 

a ser verificado com a instalação do mesmo. Não obstante, é possível usar, com segurança, o 

modelo desenvolvido por Portugal & Goldner (2003) para shopping centers. O modelo utilizado é 

explicitado nas expressões abaixo, correspondentes a shopping centers dentro da área urbana 

com supermercado: 

1732,728 0,305 ∗  

∗ 0,74 

Onde: 

 Volsab: volume de viagens diárias de automóveis no sábado; 

 ABL: área bruta locável; 

 Volsex: volume de viagens diárias de automóveis na sexta. 

 

Além disso, Goldner & Portugal (1992) verificaram em pesquisas que o fator de hora de pico do 

empreendimento no pico do sistema na sexta-feira é de 9,88%. 

Já quanto à natureza das viagens, deve-se ter em mente dois tipos: desviadas e não desviadas. 

Estas são aquelas viagens nas quais o motorista intenciona ir ao empreendimento e desviando-se 

de seu caminho original ou usual, acessa chega a seu destino, aquelas são as viagens que não 

alteram o caminho normal do motorista. Segundo estudos conduzidos por Goldner a porcentagem 

de viagens desviadas é de 86% do volume gerado. 
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7.5.4 Aplicação dos  Modelos 

 Terminal Rodoviário 

O terminal rodoviário possui um controle mensal de movimentação de passageiros e operações 

de embarque e desembarque, bem como o número de ônibus que atendem à demanda de 

passageiros. Observa-se na série histórica disponibilizada pelo operador que a movimentação no 

TERGIP não sofreu muitas alterações entre 2004 e 2010, havendo alterações anuais menores de 

5% para mais ou para menos na movimentação de passageiros. 

Para o cálculo do número de ônibus chegando e partindo do terminal na hora de pico utilizou-se o 

valor do ano de 2008, o qual dentro da série histórica é o mais movimentado. Os valores são 

mostrados na Tabela 31. 

Tabela 31: Movimentação de ônibus no terminal na hora de pico 

 

Como não é possível estimar o número de veículos exatamente no pico do sistema, isso é, entre 

17h30min—18h30min, adotou-se a favor da segurança os maiores valores de passageiros que 

partem e que chegam. Assim, no presente trabalho, adotaram-se os valores da Tabela 32. 

Tabela 32: Movimentação de ônibus no terminal na hora de pico adotado 

 

 

 Hotel 

Antes de determinar o número de viagens geradas pelo hotel é necessário averiguar o número de 

unidades hoteleiras, apartamentos e suítes, do empreendimento. Estima-se que o 

empreendimento terá 200 unidades. Ao substituir o número de unidades hoteleiras na equação 

dada por Goldner & et. (2007) tem-se: 



 

 

 

171 Av. Raja Gabaglia, 2.680 - 10º andar - Estoril - CEP 30.494-170 
Belo Horizonte - Minas Gerais - Telefax: (31) 2108-6868 
email: planum@planum.eng.br 

	 1,997 ∗ 200 399	  

Serão geradas, portanto, 399 viagens pelo empreendimento, sendo que na hora de pico de 17h—

18h tem-se a seguinte distribuição: 

	 í 399 ∗ 23,13% 92	

	 399 ∗ 21,97% 88 

Já para quantificar as viagens geradas por funcionários, o tamanho da população fixa do 

empreendimento tem-se que relacionar o empreendimento atual e outro semelhante, cujas 

variáveis sejam conhecidas. Como base para o presente relatório apresenta-se dados do Hotel 

Ibis Praça da Liberdade em Belo Horizonte-MG, o qual possui 130 unidades hoteleiras e 30 

funcionários. Relacionando ambos os empreendimentos e recordando que no hotel em questão 

haverá 200 unidades hoteleiras, pode-se assumir que serão necessários 46 funcionários que 

solicitarão o sistema de transporte. 

 Centro Comercial com Supermercado 

De acordo com o modelo adotado para estimativa do número de viagens produzidas pelo centro 

comercial com supermercado, a variável responsável pela estimativa do número de viagens é a 

ABL desse centro comercial. Sabendo que neste caso a ABL total é igual a 1.040 m², tem-se que: 

1732,728 0,305 ∗ 1.040 2050	

2050 ∗ 0,74 1517	

	 	 1517 ∗ 9,88% 150	

	 150 ∗ 86% 129	  

Tem-se, pois, que 129 veículos serão gerados pelo centro comercial com supermercado segundo 

modelo adotado. 

7.6 CÁLCULO  DAS  VIAGENS ADICIONAIS  NO  SISTEMA  VIÁRIO 

Considerando a hora de pico da tarde do sistema (17h30min—18h30min), o fluxo de veículos e 

pedestres que carregará as vias de acesso ao edifício pode ser estimado com base nas viagens 

geradas e apresentadas na Tabela 33. 
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Tabela 33: Quadro resumo de viagens geradas 

 

Para determinar o volume atraído e produzido pelo empreendimento como um todo e qual 

porcentagem carregará cada um dos componentes do sistema viário (pedestres, ônibus, 

automóveis, etc.) é preciso primeiramente conhecer a divisão modal das viagens realizadas, como 

será mostrado a seguir. 

Pesquisa realizada junto aos passageiros revelou que a divisão modal no TERGIP é conforme 

mostra a Tabela 34 na coluna “Divisão modal atual”, porém a rodoviária é inserida no contexto 

urbano da região do hipercentro, local de onde a maior parte das pessoas que vêm a pé procede.  

Dado que se espera que o modal a pé seja menos utilizado e que não se tem metrô na configuração 

do presente estudo em Volta Redonda, utilizou-se a pior situação na qual eles deixam de ser 

utilizados e a porcentagem de passageiros é dividida igualmente entre os modais ônibus e táxi. 

Tabela 34: Divisão modal rodoviária 

 

 

Os usuários do hotel de referência utilizam táxi ou automóvel particular para chegar ao hotel ou 

dele partir, sendo que 80% utilizam táxi, enquanto a outra parcela utiliza veículo particular. Já os 

funcionários do hotel utilizam automóveis e ônibus, sendo que de 30 funcionários, 5 utilizam veículo 

próprio e 25 ônibus. Com isso temos os volumes atraídos e produzidos pelo hotel na hora de pico 

conforme Tabela 35. 
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Tabela 35: Viagens atraídas e produzidas pelo hotel na HP da tarde 

 

O centro comercial com supermercado possuirá uma divisão modal estimada de 67% através de 

automóvel e 33% por ônibus, segundo estudos para centro comerciais de porte semelhante 

(TECTRAN, 2006). Acredita-se, mesmo assim, que essa divisão esteja a favor da segurança, já 

que o shopping terá tamanho reduzido e será utilizado principalmente por usuários da rodoviária e 

moradores e trabalhadores próximos. Além disso, sabe-se que na hora de pico um centro 

comercial produz 64% das viagens atraídas. Isso posto, tem-se a seguinte adição de viagens ao 

sistema viário conforme Tabela 36. 

Tabela 36: Viagens atraídas e produzidas pelo centro comercial com supermercado na HP da tarde 

 

Apresenta-se, agora, de posse de todos esses dados um resumo da geração total de viagens pelo 

empreendimento na hora pico da tarde, conforme Tabela 37. 

Tabela 37: Resumo da geração de viagens pelo empreendimento na HP da tarde 

 

Estes valores serão utilizados para ponderar o incremento de tráfego gerado pelo empreendimento 

no sistema viário e o impacto causado por ele na área de estudo. Considerou-se ocupação média 

dos carros=1,4 e ocupação dos ônibus=42.  A Tabela 38 apresenta a compilação dos dados. 
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Tabela 38 - Atração e produção pico da tarde 

 

Salienta-se que os modelos apresentam estimativas para o pico da tarde, a favor da segurança, 

considerou-se comportamento inverso no pico da manhã, conforme identificado na Tabela 39. 

Tabela 39 - Atração e produção pico da manhã 

 

 

7.7 DEMAIS EMPREENDIMENTOS  LOGÍSTICOS  OU  INDUSTRIAIS  

Estudos para condomínios industriais ou terminais logísticos são bastante escassos na bibliografia 

técnica, existindo poucos modelos e que requerem elevado número de dados como entrada. Em 

recente compilação de estudos de Polos Geradores de Viagem organizada pela Rede Íbero-

Americana de Estudo em Polos Geradores de Viagens (2010), no Capítulo 18, dedicado a 

“Modelos de Geração de Viagem para Polos Geradores de Viagens de Cargas”, verifica-se que os 

modelos existentes dizem respeito principalmente ao transporte de carga urbana, com especial 

destaque para supermercados e shoppings centers ou para empreendimentos com uso específico, 

inexistindo dentre os estudos analisados algum que se encaixe com a realidade de uso industrial 

de maneira específica. 

Além disto, os modelos contemplam apenas um tipo de veículo, ou seja, os utilizados para o 

transporte da mercadoria; não contemplam, porém, o fluxo de funcionários do empreendimento 

por meio de transporte particular ou coletivo. Atento a essa realidade de indefinição de uso e falta 

de modelos consagrados de geração de viagens pelos diversos modais, lançou-se mão da base 

de dados de outros empreendimentos similares para determinar a geração de viagens segundo os 

diversos modos, os quais já foram considerados em outros estudos para análise deste tipo de 

empreendimento. 
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Os empreendimentos considerados estão na região industrial entre Contagem e Betim (Minas 

Gerais); os dados resumidos estão apresentados na Tabela 40.  

O Empreendimento I analisado é um centro logístico com vários galpões de vocação variada, 

principalmente de transporte de cargas, inclusive siderurgia, e de distribuição de material 

concentrado em veículos menores.  

O Empreendimento II funciona como um centro de concentração de produtos que serão 

exportados, ou seja, chegam cargas menos concentradas e saem em grupos mais concentrados 

com destino ao mercado exterior. 

O Empreendimento III atua na área de Petroquímica, fabricando ETES – Estações de Tratamento 

de Esgoto – além de tubulações para a Petrobrás. Localiza-se na região industrial de Betim-

Contagem (Minas Gerais), às margens da rodovia BR-381 e apresenta uma área construída total 

de 15.000m².  

O Empreendimento IV – trata-se um centro logístico que recebe mercadoria e faz a entrega 

fracionada para diversas regiões do território brasileiro. Apresenta área aproximada de 7.500m² e 

localiza-se na rodovia 040, próximo ao trevo de Ribeirão das Neves (Minas Gerais).  

O Empreendimento V – Empreendimento em operação com atividade logística. Localiza-se no 

Polo Industrial Paraopeba com uma área construída de 25.000m².   

Tabela 40 - Dados de empreendimentos existentes (dados de volume em veículos/dia) 

 

Com relação ao empreendimento I, A natureza dos negócios desenvolvidos é muito específica e 

poderia resultar em resultados distantes da realidade esperada. Dos quatro setores que o compõe, 

o Setor A tem acesso por ferrovia, o que resulta em elevada movimentação de veículos, além de 

dedicar-se a material siderúrgico que exige a utilização de maior número de carretas; o Setor B 
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também atua no setor siderúrgico, porém não possui acesso por ferrovia, estando as operações 

restritas ao modo rodoviário; o Setor C caracteriza-se por ser um Terminal de Coleta e Distribuição 

de Carga Fracionada, cuja natureza de operação pressupõe um elevado volume de veículos leves 

e pesados devido ao desmembramento de cargas, além disso também este setor possui acesso à 

ferrovia; o Setor D dedica-se à fabricação de componentes para a indústria automotiva. Verifica-

se que a acessibilidade por ferrovia dos setores A e C causa uma geração diferenciada, já que se 

trata de setores multimodais (rodovia e ferrovia); por isso, para as análises levadas a cabo neste 

estudo, não se levou em conta esses dois setores. 

Assim, foi realizada a análise somente dos setores B e D do empreendimento I, além dos 

empreendimentos II III IV e V, identificados na Tabela 41, com valores discriminados por modo.  

Tabela 41 - Quadro de áreas x geração dos empreendimentos com monitoramento (veículos/dia) 

 

A partir, pois, dos volumes diários obtidos do monitoramento divididos pela área dos 

empreendimentos, os parâmetros apresentados na Tabela 42 foram obtidos. Fazendo-se uma 

média dos acessos veiculares de todos os empreendimentos por área, têm-se os fatores utilizados 

para o cálculo de geração de viagens dos empreendimentos industriais. Ou seja, um polo múltiplo 

poderá ter todo tipo de empreendimento e, devido ao desconhecimento dos futuros clientes, a 

consideração de um parâmetro mediano é adequada. 

Tabela 42 - Parâmetros para cálculo da geração (veículos/dia/m²) 
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A média realizada para definição dos parâmetros de geração é suficiente, já que reflete as 

diferentes realidades, especialmente no que se refere ao transporte de funcionários. Com efeito, 

funciona a favor da segurança, já que a práxis atual do mercado é oferecer aos empregados 

transporte coletivo fretado em lugares com menor oferta de transporte coletivo público, que é o 

caso da área ora em análise.  

Portanto, utilizando-se das médias apresentadas na Tabela 42 para obter a geração de viagens 

faz-se a relação das taxas com a área (m²) destinada aos empreendimentos industriais.  

De posse destes dados, foi realizada a previsão de geração diária adicional de veículos para a 

referida área sendo apresentada na Tabela 43. Inteira-se ainda que todos os valores encontrados 

foram arredondados para cima a favor da segurança. 

Tabela 43 - Geração diária da área destinada aos empreendimentos industriais 

 

Ainda digno de nota é que na soma total da geração diária, as motos foram consideradas com 

valor de 0,33 para transformação em UVP (unidade de veículo padrão).   

 

7.7.1 Cálculo das Viagens  Adicionais  no  Sistema Viário na  Hora de  Pico 

Novamente, como há poucos estudos que descrevem empreendimentos dessa natureza, foi 

necessário outra vez lançar mão de dados de outros empreendimentos para determinar a hora de 

pico e o fator de hora de pico. Dentre os empreendimentos dos quais se tem dados, apenas um 

apresenta dados detalhando a movimentação diária. A seguir são apresentados dois gráficos: um 

com a movimentação diária geral e outro apenas com a movimentação diária de caminhões (Figura 

143 e Figura 144 respectivamente) no empreendimento base I. 



 

 

 

178 Av. Raja Gabaglia, 2.680 - 10º andar - Estoril - CEP 30.494-170 
Belo Horizonte - Minas Gerais - Telefax: (31) 2108-6868 
email: planum@planum.eng.br 

 

Figura 143 - Fluxo horário de tráfego geral em um dos empreendimentos similares analisados 

 

O gráfico com o fluxo horário de tráfego geral mostra que há um pico bem destacado das 06h às 

07h, além de picos menores no período da tarde. O Percentual de Hora de Pico (PHP) é de 9,63%. 
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Figura 144 - Fluxo horário de caminhões em um dos empreendimentos similares analisados 

O fluxo de caminhões também apresenta pico na parte da manhã, das 10h15 às 11h15, ainda mais 

concentrado, com PHP de 11%. Contudo, a hora de pico dos caminhões é distinta da hora pico de 

sistema.  

Ainda para se chegar ao número de veículos atraídos na hora de pico, foram adotadas as seguintes 

premissas: 

 O número de automóveis que chegam durante o pico da manhã e saem no pico da tarde é 

de 70% da atração e da produção, conforme Boletim CET n° 36 (2000) para unidades de 

trabalho (escritórios e empreendimentos com concentração bem definida de turnos de 

trabalho). 

 Como não há dados de ocupação veicular disponíveis, foi considerada ocupação unitária 

nos automóveis, a favor da segurança. 

0

10

20

30

40

50

60

70

0
:0
0

1
:0
0

2
:0
0

3
:0
0

4
:0
0

5
:0
0

6
:0
0

7
:0
0

8
:0
0

9
:0
0

1
0
:0
0

1
1
:0
0

1
2
:0
0

1
3
:0
0

1
4
:0
0

1
5
:0
0

1
6
:0
0

1
7
:0
0

1
8
:0
0

1
9
:0
0

2
0
:0
0

2
1
:0
0

2
2
:0
0

2
3
:0
0

Fluxo horário (caminhão)



 

 

 

180 Av. Raja Gabaglia, 2.680 - 10º andar - Estoril - CEP 30.494-170 
Belo Horizonte - Minas Gerais - Telefax: (31) 2108-6868 
email: planum@planum.eng.br 

 Os veículos de carga possuem pico destacado da composição geral, mais tarde que a hora 

de pico da manhã e mais cedo que a hora de pico da tarde; por isso adota-se o PHP do 

tráfego geral (9,63%) para explicar o comportamento desse modo. 

 Considerou-se adicionalmente ao fluxo atraído um tráfego produzido no contra fluxo igual 

a 10% do que chega. No pico tarde é feito processo inverso. 

Após apresentar os já citados cálculos de geração de viagens e os parâmetros de cálculo 

adotados, apresenta-se a seguinte tabela-resumo de veículos gerados pelo empreendimento na 

hora de pico do sistema viário (considerando os volumes dos picos da manhã e da tarde 

congruentes). 

Tabela 44 - Geração de viagens para o pico da manhã e tarde 

 

Conforme pode ser verificado, no pico da tarde, as proporções são invertidas, ou seja, atração é o 

mesmo valor da produção e vice-versa. Portanto os valores são invertidos, ficando assim:  

ATRAÇÃO MANHÃ = PRODUÇÃO TARDE 

PRODUÇÃO MANHÃ = ATRAÇÃO TARDE 

Destaca-se que dessa forma as estimativas estão a favor da segurança, visto que o pico de 

caminhões que ocorre próximo do almoço foi considerado nos picos da manhã e da tarde, ou seja, 

não necessariamente a quantidade de caminhões/carretas apresentadas na geração fará parte do 

tráfego nas respectivas horas pico, podendo integrar-se no tráfego antes ou após a hora de pico. 
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7.8 DEMAIS ÁREAS  DE  CRESCIMENTO 

Para a estimativa das demais áreas de crescimento, previstas como Área de Expansão Urbana 

em Volta Redonda, verificou-se que somam um total de 16,5 km². 

Dividiu-se essa área para os usos residencial, serviços e comercial, de modo a promover um 

equilíbrio na ocupação, visto que até o fechamento deste relatório não foram passadas pela 

prefeitura informações mais detalhadas. 

Apresenta-se a seguir a proporção estimada para cada uso: 

 Residencial: 50%; 

 Serviços: 15%; 

 Comercial: 35%. 

Considerou-se que da área total, 30% será construída, ou seja, 4,95 km². 

7.8.1 Uso  Residencial 

Optou-se por utilizar como referência a publicação de Geração de viagens residenciais de 

Torquato et al., (2013), por ser bastante recente.  

O artigo expõe os modelos apresentados na Tabela 45. Esta contém a equação de regressão de 

cada combinação “modo de viagem versus variável explicativa versus período de análise”,      

também são relacionados seus respectivos coeficientes de determinação e a taxa média 

ponderada de viagens geradas pelos terrenos/empreendimentos utilizados na calibração de cada 

modelo. Nas equações de regressão, o termo “T” representa o número de viagens geradas por 

automóveis e o termo “X” a variável explicativa do fenômeno.  

A taxa média ponderada, apresentada nesta tabela para cada um dos modelos, representa o 

número absoluto de viagens geradas por unidade de variável explicativa, em função do período de 

análise e modo de transporte. São geradas, por exemplo, em média ponderada, aproximadamente, 

de 10 a 18 viagens de carro para um período de 13h30 (das 06h30 às 20h de um dia típico de 

semana) por unidade ocupada de um condomínio residencial, similar aos estudados neste 

trabalho.  
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Observa-se na que os modelos gerados têm coeficiente de determinação (R²) próximos a 1, ou 

seja, a correlação encontrada entre as variáveis dependentes e explicativas foi muito elevada. 

Tabela 45: Modelos de geração de viagens para condomínios horizontais 

 

 Manhã 

Pelo comportamento pendular da demanda para usos residenciais, no período da manhã 

considerou-se apenas a produção de viagens, refletindo o comportamento dos usuários que saem 

de suas residências para o trabalho neste período. Além disso, dividiu-se o resultado encontrado 

por 2 para descobrir o valor referente a apenas uma hora, visto que a fórmula representa um 

intervalo de 2 horas.  Assim, utilizou-se a seguinte equação: 

1,03 1,24 ∗ /2 

 Tarde 
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Para o período da tarde considerou-se apenas a atração de viagens, refletindo o comportamento 

contrário ao mencionado no período da manhã, e utilizou-se a mesma metodologia para encontrar 

o valor referente a apenas 1 hora. Tem-se a seguinte equação: 

1,39 1,12 ∗ /2 

 

 Geração 

A Tabela 46 apresenta o cálculo da atração e produção de viagens utilizando a metodologia já 

mencionada, onde a variável explicativa é o número de área total construída. Considerou-se que 

30% de toda a área de expansão será construída, conforme já mencionado. 

Tabela 46 - Geração de viagens - Residencial 

 

A divisão modal foi obtida através do documento de Atualização do Plano Diretor de Transporte 

Urbano da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, de 12 de Julho de 2013. 

Consideraram-se apenas os modos presentes na cidade de Volta Redonda, destacados a seguir: 

 A pé: 34% 

 Bicicleta: 3% 

 Auto: 26% 

 Moto: 2% 

 Ônibus: 35% 

A Tabela 47 apresenta a geração de viagens por tipo de veículos. 
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Tabela 47 - Geração de Viagens 

 

Salienta-se que as motos foram consideradas com valor de 0,33 para transformação em UVP 

(unidade de veículo padrão).  

 

 

7.8.2 Serviços   

Neste item, considerou-se como “Serviços”, galpões, serviços e lojas de usos múltiplos. Utilizou-

se a mesma metodologia explanada no item 7.7, o qual trata de empreendimentos industriais de 

diversas naturezas. Considerando portanto a proporção de 15% da área total, tem-se 0.7425 km² 

destinado ao referido uso. 

A Tabela 48 apresenta a geração diária para este uso. 

Tabela 48 - Geração de viagens (Serviços) 

 

Continuando com a mesma metodologia referida anteriomente, apresenta-se na Tabela 49 a 

atração e produção por pico da área destinada ao uso “Serviços ”. 
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Tabela 49 - Geração de Viagens 

 

 

7.8.3 Uso  Comercial 

Neste item, adotou-se como uso “Comercial”, lojas de departamento com natureza variada. 

Considerando portanto a proporção de 35% da área total, tem-se 1.73 km² destinado ao referido 

uso. Uitlizou-se a metologia do ITE 2009, baseada no software Trafficware TripGen 2014, conforme 

ilustrado na Figura 145. 

 

Figura 145 - Detalhamento do software 
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Apresenta-se na Tabela 50 a geração de viagens estimada a partir do modelo do software.  

Tabela 50 - Geração de Viagens 

 

Considerando a mesma divisão modal utilizada para o “Uso Residencial”, apresenta-se na Tabela 

51 a geração de viagens por tipo de veículo. Salienta-se que as motos foram consideradas com 

valor de 0,33 para transformação em UVP (unidade de veículo padrão).  

 

Tabela 51 - Geração de Viagens 

 

 

7.9 RESUMO  DA  GERAÇÃO DE  VIAGENS  

Resume-se a seguir a geração de viagens por tipo de veículo para todas as áreas de expansão, 

bem como todos os referidos empreendimentos, com base na ocupação total estimada. A Tabela 

52 detalha os dados. 
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Tabela 52 - Geração total de viagens por tipo de veículo 

 

De acordo com previsão de demanda de viagens a partir dos vários modelos utilizados no presente 

estudo, tem-se uma geração de 15.208 viagens no pico da manhã e 16.200 viagens no pico da 

tarde, englobando os modos destacados na tabela anterior. 

Salienta-se que as motos foram incorporadas no modo carro, utilizando fator de equivalência de 

0,33, indicado no manual do Denatran.  

Tais dados servirão como base para a etapa de Prognóstico, na qual será realizada a distribuição 

das viagens proporcionalmente às linhas de desejo de deslocamento da população no horizonte 

gradativo de ocupação das áreas de expansão. 
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8 IDENTIFICAÇÃO DE PROJETOS EXISTENTES 

Este capítulo explana sobre os projetos existentes para implantação de possíveis obras na cidade. 

Salienta-se que não há previsão de implantação das obras, ou mesmo se as mesmas serão 

viabilizadas. 

Na etapa de propostas, verificar-se-á a adequabilidade e viabilidade das mesmas no que tange às 

melhorias para o sistema viário.  

 

8.1 OBRAS  DE  ARTE 

Com relação às obras de arte, existem 4 projetos correspondentes a 3 viadutos e 1 ponte previstos 

pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda/SUSER. Detalha-se a seguir a configuração proposta 

em cada situação. 

 

8.1.1 Viaduto Heitor  Leite 

O viaduto Heitor Leite encontra-se no bairro Aterrado conectando a Rodovia dos Metalúrgicos à 

Av. Sete de Setembro. A Figura 146 identifica o mesmo. 
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Figura 146 - Viaduto Heitor Leite 

 

O projeto contempla uma alça que sai do viaduto no sentido sul>>norte conectando na Rua Mário 

César Di Biasí. As figuras a seguir ilustram a concepção do projeto. 
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Figura 147 - Concepção do projeto 

 

Figura 148 - Zoom do inicio e término da alça 
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8.1.2 Viaduto sobre  a  linha férrea 

A área contemplada pelo projeto abrange a Av. da Integração, a Av. Getúlio Vargas e a linha férrea, 

na altura dos bairros Aterrado e Jardim Amália. A Figura 149 ilustra a localização. 

 

Figura 149 - Destaque para o local de implantação do viaduto 

 

Conforme pode ser verificado na figura anterior, a concepção do projeto engloba a conexão da Av. 

Getúlio Vargas com a Av. da Integração, onde a alça do viaduto fica sobreposta à linha férrea. A 

Figura 150 ilustra a concepção do projeto. 
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Figura 150 - Concepção do projeto 
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8.1.3 Viaduto Nossa  Senhora  do  Amparo  

Este projeto engloba a interseção da Av. Sávio Gama x Av. Nossa Senhora do Amparo, que hoje 

opera como uma rotatória. A Figura 151 apresenta a referida interseção. 

 

Figura 151 - Interseção da Av. Sávio Gama x Av. Nossa Senhora do Amparo 

 

O projeto contempla a eliminação da rotatória e a criação de um viaduto, minimizando os conflitos 

em nível. 
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A Figura 152 ilustra a configuração do projeto. 

 

Figura 152 - Concepção do projeto 
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8.1.4 Ponte  sobre  o  Rio  Paraíba  do  Sul 

O projeto prevê a ligação dos bairros Aterrado e Aeroclube, através de uma ponte sobre o Rio 

Paraíba do Sul. A ponte tem suas extremidades na R. Mário César Di Biasi a  na Av. Antônio Pedro 

da Costa. A Figura 153 ilustra o local previsto de implantação da ponte. 

 

Figura 153 - Local de implantação da ponte 
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A Figura 154 apresenta a implantação da ponte no sistema viário. 

 

Figura 154 - Destaque para a implantação da ponte 

Detalha-se na Figura 155 a concepção do projeto. 
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Figura 155 - Concepção do projeto 

8.2 OBRAS  DE  INFRAESTRUTURA  VÍARIA  

Destaca-se na Figura 156 as vias de articulação propostas no plano diretor de Volta Redonda. 
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Figura 156 - Destaque para as vias de articulação propostas 

 

 

Destaca-se na Figura 157 as vias de articulação propostas. 
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Figura 157 - Destaque para as vias de articulação propostas 

Além da proposição destas vias, está em fase de implantação a rodovia do contorno, que liga a 

rodovia Tancredo Neves à BR-393. 
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Figura 158 - Anel de Contorno 



 

 

 

201 Av. Raja Gabaglia, 2.680 - 10º andar - Estoril - CEP 30.494-170 
Belo Horizonte - Minas Gerais - Telefax: (31) 2108-6868 
email: planum@planum.eng.br 

9 IDENTIFICAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR SOBRE OS 

TRANSPORTES 

9.1 TÁXI 

Destaca-se a seguir o Decreto N° 9.277 de 21 de Junho de 2002 que aprova o Regulamento dos 

Serviços do Transporte Individual de Passageiros em Veículos de Aluguel no município de Volta 

Redonda. O Prefeito Municipal de Volta Redonda, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista os dispositivos da Lei Municipal nº 1.459, de 09 de dezembro de 1977, e suas alterações, 

Decreta: 

 Artigo 1º- É aprovado o Regulamento dos Serviços de Transporte Individual de Passageiros 

(STIP) em Veículos de Aluguel, na modalidade de táxi, que passa a fazer parte integrante 

deste Decreto.  

 Artigo 2º - Fica o Diretor-Presidente da SUSER - Superintendência dos Serviços 

Rodoviários autorizado a baixar normas complementares ao presente Regulamento.  

 Artigo 3º - As sanções previstas no Código Disciplinar do STIP anexo a este Decreto serão 

corrigidas de acordo com IPCA/IBGE, conforme determina a Lei Municipal nº 3624/2000, 

ou qualquer outro índice que venha substituí-lo.  

 Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário, em especial o Decreto nº 2750, de 20 de abril de 1988. 

O Regulamento disciplina todos os itens que compõe o serviço, desde as Disposições 

Preliminares, onde é designada à SUSER a administração do sistema e ainda suas competências, 

até cada segmento específico, como: 

 Normas Gerais do Permissionário e Auxiliar; 

 Tributos, Vistorias e Fiscalização; 

 Veículos, dos Taxímetros e Tarifas; 

 Propaganda; 

 Pontos de Estacionamento; 

 Telefones nos Pontos; 

 Inscrições e Outorgas das Permissões; 
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 Inscrições para Permissionários e Auxiliares; 

 Infrações e Penalidade; 

 Disposições Finais. 
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10 IDENTIFICAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE INTERESSE PARA A CIRCULAÇÃO 

DO TRANSPORTE COLETIVO 

Priorizar a circulação dos ônibus na via urbana significa viagens mais rápidas, confortáveis e 

seguras, estimula o proprietário do automóvel a migrar para o transporte público e reduz custos 

ambientais, sociais e econômicos. Significa melhorar a qualidade de vida. 

A Figura 159 apresenta a sobreposição das linhas de transporte coletivo que operam na cidade. 

Desta forma é possível identificar quais vias devem ser priorizadas no tratamento de transporte 

coletivo. 

 

Figura 159 - Superposição das linhas de transporte público 
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Quanto mais robusto o link, maior a concentração de linhas de transporte coletivo. Destaca-se a 

seguir as principais vias: 

 Av. dos Trabalhadores / Rodovia Lúcio Meira / Rodovia Sergio Braga / BR-393; 

 

 

Figura 160 - Avenida dos Trabalhadores 

 

 Av. Antônio de Almeida; 

 

 

Figura 161 - Avenida Antônio de Almeida 
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 Av. Savio Gama; 

 

                     

Figura 162 - Avenida Sávio Gama 

 

 Av. Sete de Setembro; 
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Figura 163 - Avenida Sete de Setembro 

 

 Av. Paulo de Frontin; 

 

Figura 164 - Av. Paulo de Frontin 
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 Rua 41; 

 

Figura 165 - Rua 41 

 Rua 21; 

 

Figura 166 - Rua 21 
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 Av. Alm. Adalberto de B. Nunes; 

 

                 

Figura 167 - Av. Alm. Adalberto de B. Nunes 
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11 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A fim de consolidar as análises de diagnóstico aqui elaboradas, lista-se a seguir os principais 

pontos avaliados na caracterização das condições de mobilidade na área urbana de Volta 

Redonda-RJ.  

Esta síntese é feita a partir da classificação dos fatores selecionados em intervenções de curto e 

médio a longo prazo para melhorar as condições de mobilidade urbana do município, tendo em 

vista as diretrizes previstas no Plano Diretor de Volta Redonda.  

11.1 INTERVENÇÕES  DE  CURTO  PRAZO 

A listagem a seguir compreende as ações prioritárias, ou seja, que podem ser implementadas em 

curto prazo. 

 Adequação e revitalização das calçadas e travessias de pedestres; 

 Garantia de acessibilidade de acordo com a norma NBR9050; 

 Revitalização de sinalização horizontal e vertical; 

 Implementar ações que valorizem e incentivem o respeito ao pedestre; 

 Política de tratamento de novos polos geradores de viagem; 

 Deverá ser elaborado PAIT simplificado com intervenções imediatas, com elaboração de 

projetos específicos. As grandes propostas e diretrizes principais estarão contempladas no 

documento de Prognóstico do Plano de Mobilidade. 

11.2 INTERVENÇÕES  A  MÉDIO  E  LONGO  PRAZO 

 Priorização do transporte coletivo; 

 Verificação da viabilidade e Implantação das propostas do Plano Diretor; 

 Promover a transposição das barreiras físicas da cidade e a acessibilidade às regiões norte 

e sul; 

 Incentivo ao transporte não motorizado; 

 Incentivo à integração intermodal; 

 Implantação de rede cicloviária capilar em todas as regiões viáveis da cidade; 

 Reorganização do plano de circulação viária e estacionamentos; 
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 Tratamento da descontinuidade do sistema viário; 

 Plano para redução de acidentes. 
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12 ANEXO 1 – LEI GERAL DE TRANSPORTES 

 

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR SOBRE OS 

TRANSPORTES (ESPECIALMENTE SOBRE O TRANSPORTE PÚBLICO POR MODOS 

COLETIVOS E INDIVIDUAIS – TAXI, ESCOLAR, LOTAÇÃO, ETTC). 

 

Tendo em vista que a legislação municipal que atualmente rege as relações do transporte 

coletivo está defasada -  Decreto 303/1968, em relação a Constituição Federal (art. 175), 

Lei Orgânica Municipal (art. 5º, X, XI a) VII, 254, 271, 279, 280, 281, 282, 284, 285, 286, 

287, 288, 289, 293 e 321,  Lei 8.987 de 13 de fevereiro de 1995 e Lei de Mobilidade 12.587 

de 03 de Agosto de 2012. 

Como o sistema de transporte de Volta Redonda, fora regulamentado por Decreto 

(303/68), o que afinal, o Regulamento indevidamente dispôs sobre os serviços, sua 

organização, operação e  gerenciamento, os direitos e obrigações dos usuários, as 

obrigações das subconcessionárias, intervenção, extinção das concessões, política 

tarifária, manutenção de serviço adequado,  penalidades e recursos, dentre outros 

assuntos afins. 

Entretanto, os arts. 281 e 321, VI da Lei Orgânica do Município é imperativo quando 

estabelece que apenas Lei Municipal disporá sobre a organização, funcionamento e 

fiscalização dos serviços de transporte coletivo, devendo ser fixadas diretrizes de 

caracterização precisa e proteção eficaz do interesse público e dos direitos dos usuários. 

De modo que a Lei Orgânica, Constituição Estadual e a Magna Carta são impositivas 

quando determinam que essas matérias devem ser obrigatoriamente disciplinadas em 

lei, apenas em lei. 
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Assim, o Regulamento de Transportes que o município, expediu para regular essas 

matérias é, mais que inusitado, ofensivo a esses três textos constitucionais, o que o torna 

nulo de pleno direito, esteiam-se nesse Regulamento impossível, o que também torna 

nulas essas cláusulas e condições, por vício de origem. 

 

Ainda, reza o art. 2º da Lei Federal 9.074/95: 

Art. 2º - É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 

executarem obras e serviços públicos por meio de concessão e permissão de 

serviço público, sem lei que lhes autorize e fixe os termos, dispensada a lei 

autorizativa nos casos de saneamento básico e limpeza urbana e nos já 

referidos na Constituição Federal, nas Constituições Estaduais e nas Leis 

Orgânicas do Distrito Federal e Municípios, observado, em qualquer caso, os 

termos da Lei n. 8.987/95.” 

 

Portanto, o reclame de prévia autorização legislativa e/ou de lei que regulamente os 

serviços no âmbito municipal, preconizada na Lei Orgânica do Município apóia-se, 

sobretudo, na disposição do art. 30 da Constituição Federal, verbis: 

Art. 30. Compete aos Municípios: 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

V - 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; 
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A exigência de legislação própria que regulamente os serviços locais, advém ainda 

dos seguintes artigos da Constituição do Estado do Rio de Janeiro: 

Art. 70 - Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de 

concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. 

 Parágrafo único - A lei disporá sobre: 

 I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, 

o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de 

caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão; 

 II - os direitos dos usuários; 

 III - política tarifária; 

 IV - a obrigação de manter serviço adequado. 

 

Art. 243 - Compete ao município 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 como no artigo 30, V, da Constituição da República. 

 

A Lei Orgânica do Município, a Constituição Federal (art. 30, V) e a Constituição 

Estadual (arts. 70 e 243, conjugados) preveem, repita-se, o dever de o Município 

legislar sobre a organização e prestação de serviços públicos, especialmente os de 

transporte de passageiros, cuja natureza é essencial. 
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Mais ainda: determina a Constituição do Estado que a lei municipal verse sobre o regime 

das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial 

de seu contrato e de sua prorrogação e as condições de exclusividade do serviço, 

caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou da permissão; política tarifária e 

sobre a obrigação de o concessionário e o permissionário manterem serviço adequado. 

 

Comentando o tema, o Prof. Marçal Justen Filho4 é peremptório ao afirmar: 

 

“A decisão de transferir a gestão do serviço para particulares envolve, portanto, 

interesses muito relevantes e de natureza transcendente. Não se trata de decisão 

inserida na órbita de competência do Poder Executivo. Depende do exame, 

aprovação e regulamentação pelo Poder Legislativo, através de cuja manifestação 

retrata-se a concordância do povo à alternativa adotada. (...).  

Por isso, não se admitem decisões provenientes exclusivamente do Poder Executivo 

— ainda que também esse seja integrado por representantes do povo. (...) 

Não é possível, portanto, admitir que a outorga de concessões e permissões de 

serviços públicos derive exclusivamente de ato administrativo, sem prévia 

autorização e regulação através de lei, Interpretação distinta distorce a estrutura 

                                                 

4 Justen Filho, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, São Paulo, 

Dialética: 1997. p. 390/391. 
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fundamental do Estado brasileiro e torna vazia a regra do art. 175 da Constituição. 

(...). 

 

Posto que o Município não editou lei, com todos os dados necessários e 

obrigatórios, entre eles pode-se destacar: 

a) Das posições preliminares; 

b) Do serviço adequado; 

c) Dos direitos e obrigações dos usuários; 

d) Da política tarifária (especialmente seus critérios de remuneração e revisão; 

e) Da delegação do serviço de transporte coletivo regular; 

f) Da licitação; 

g) Do contrato de concessão; 

h) Dos encargos do poder concedente; 

i) Dos encargos da concessionária; 

j) Da intervenção; 

k) Da extinção do contrato; 

l) Da delegação da administração de estações; 

m) Das disposições finais e das transitórias. 

 

O Decreto ilegalmente editado, autorizou e definiu prazo da concessão em flagrante insulto 

à sua lei orgânica e às constituições estadual e federal, bem como a Lei Federal 8.987/95 

e 9.074/95, portanto o município está impedido de iniciar o certame licitatório, para cujo 

advento a lei autorizativa e regulamentadora seria condição indispensável. 

 

Vale registrar, a determinação da Lei Orgânica Municipal: 
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Artigo 5º - Observadas as limitações das Constituições Federal e Estadual, ao Município, 

representado pelos Poderes Legislativo e Executivo, compete a promoção de tudo quanto 

diz respeito ao interesse local e ao bem estar da sua população, zelando pela promoção 

do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, convicção política ou 

religiosa e quaisquer outras formas de discriminação e essencialmente: 

(...) 

X - dispor sobre os serviços de transportes públicos municipais, encarregando-se da 

administração daqueles pertencentes ao Poder Público e fiscalizando os pertencentes a 

entidades privadas; 

XI - cabendo-lhe ainda: 

j) fiscalizar a prestação de serviços públicos efetuados por concessão ou permissão; 

 

DO TRANSPORTE PÚBLICO 

 

Artigo 279 - O transporte coletivo, direito de todo cidadão, é um serviço público essencial, 

sendo de responsabilidade do Município planejamento, gerenciamento e/ou 

peracionalização, concessão e fiscalização desse e de outras formas de transporte, em 

conjunto com o Conselho Municipal de Transporte. 

 

Artigo 280 - O Conselho Municipal de Transportes, a ser criado por lei, deverá ter a 

articipação das entidades representativas dos moradores, dos empregados e 

empregadores das categorias profissionais do ramo de transporte, dos servidores 

municipais e do Poder Público. 
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Artigo 281 - A prestação de serviços do transporte público obedecerá aos seguintes 

princípios básicos: 

I - segurança e conforto dos passageiros, garantindo, em especial, acesso às pessoas 

portadoras de deficiências físicas; 

II - prioridade a pedestres e usuários dos serviços; 

III - tarifa social, assegurada a gratuidade aos maiores de sessenta anos e a outros casos 

previstos em lei; 

IV - proteção ambiental contra a poluição atmosférica e sonora; 

V - integração entre sistemas e meios de transporte e racionalização de itinerários; 

VI - participação das entidades representativas da comunidade e dos usuários no 

planejamento e na fiscalização dos serviços, na forma em que a lei dispuser; 

VII - quantidade, qualidade e regularidade dos veículos em operação. 

 

Artigo 284 - Serão estabelecidos, em lei, os critérios de fixação de tarifas e publicadas 

pelo Poder Executivo, nos órgãos de divulgação, as planilhas de cálculo, quando de sua 

determinação, bem como de seus reajustamentos. 

 

DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

Artigo 287 - A concessão ou permissão de serviço público somente será efetivada com a 

autorização da Câmara Municipal e mediante contrato, precedido de licitação. 



 

 

 

218 Av. Raja Gabaglia, 2.680 - 10º andar - Estoril - CEP 30.494-170 
Belo Horizonte - Minas Gerais - Telefax: (31) 2108-6868 
email: planum@planum.eng.br 

§ 1º- Serão nulas, de pleno direito, as concessões e as permissões, bem como qualquer 

autorização para exploração de serviço público, feitas em desacordo com estabelecido 

neste artigo. 

 

E o Art. 175 da CF: 

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de 

concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços 

públicos.  

Parágrafo único. A lei disporá sobre: 

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o 

caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de 

caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão; 

II - os direitos dos usuários; 

III - política tarifária;  

IV - a obrigação de manter serviço adequado. 

 

É público e notório que as alterações introduzidas a partir da edição da Lei 8.987/95 

importaram em adequações na prestação de serviços públicos, principalmente no âmbito 

municipal, devendo ser mencionado o disposto no Art. 30, V da Constituição Federal. 

 

De igual modo, a ausência de legislação atualizada impede a atuação do poder 

concedente em relação a fiscalização e a própria ordenação dos serviços públicos, 

importando a priori em prejuízo a perfeita execução dos mesmos. 
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Ante o exposto, encaminho minuta do “Projeto de Lei”, para análise e ulterior deliberação 

e encaminhamenmto a Câmara Municipal, o qual reverterá em benefícios para os usuários 

dos serviços públicos municipais. 
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Projeto de Lei n   /2016 

 

Dispõe sobre as Diretrizes para prestação de serviço público de transporte coletivo 

de passageiros no município de Volta Redonda 

 

CAPÍTULO I       :  Das posições preliminares 

 

CAPITULO II      :  Do serviço adequado 

 

CAPITULO III     :  Dos direitos e obrigações dos usuários 

 

CAPITULO IV      :  Da política tarifária 

 

CAPITULO V      :  Da delegação do serviço de transporte coletivo regular: 

 

       SEÇÃO I       :  Da licitação 

       SEÇÃO II       :  Do contrato de concessão 

       SEÇÃO III      :  Dos encargos do poder concedente 

       SEÇÃO IV      :  Dos encargos das concessionárias 

       SEÇÃO V       :  Da intervenção 
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       SEÇÃO VI      :  Da extinção do contrato 

 

CAPÍTULO VI     :  Dos Serviços 

 

CAPÍTULO VII     :  Da delegação da administração de estações 

 

CAPITULO VIII       :  Das disposições finais e das transitórias 
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CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1o - As concessões e permissões dos serviços públicos municipais de transporte de 

passageiros são disciplinadas pelo art. 175 da Constituição Federal; artigos 70 e 243 da 

Constituição do Estado do Rio de Janeiro; pela Lei Orgânica do Município de Volta 

Redonda, pelas leis federais de regência e, em especial, por esta Lei, pelos atos 

normativos e legais afins e pelo disposto nos regulamentos, editais de licitação e 

respectivos contratos. 

Parágrafo  Único - Os serviços municipais de transporte público, cuja delegação é 

regulada nesta Lei, compõem um sistema integrado pelos seguintes elementos: 

I   - o transporte público de passageiros, em todas as suas modalidades; 

II  - a infraestrutura de circulação 

III - o sistema de conexões, formado pelas estações, terminais rodoviários, abrigos, pontos 

de embarque e desembarque de passageiros, áreas de estacionamento, terminais e locais 

de carga e descarga de mercadorias e de valores;         

IV - os mecanismos de regulamentação. 

 

Art. 2o - Incumbe ao Poder Público municipal a prestação dos serviços de transporte 

público de passageiros, na forma desta Lei, diretamente ou sob os regimes de concessão 

e permissão, precedidos de licitação, serviços estes que compreendem: 

 

I  - o planejamento, programação, controle, operação e fiscalização do transporte coletivo 

de passageiros; 
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II - o planejamento, implantação, operação e manutenção de infra-estruturas viárias; 

III - o planejamento,  implantação, manutenção, controle, operação e fiscalização de infra-

estruturas de transporte público, tais como estações, abrigos, baias, terminais e vias 

exclusivas; 

§1º - A delegação desses serviços não desonera o Poder Público da responsabilidade de 

zelar pela sua execução, garantindo sua segurança, adequação, atualidade, regularidade 

e eficiência. 

 §2º - Toda e qualquer modalidade de transporte coletivo de passageiros que não tenha 

sido regularmente delegada a particulares por concessão ou permissão do Poder Público 

Municipal, precedida de procedimento licitatório, será considerada ilegal, impondo-se à 

Administração Pública prevení-la e reprimí-la através de seus órgãos de fiscalização 

competentes, podendo, para tanto, firmar convênio com a Polícia Militar do Estado ou com 

a Polícia Rodoviária Estadual, na forma do art. 116 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

Art. 3o - Para os fins do disposto nesta lei, considera-se: 

I - poder concedente: o município de Volta Redonda, em cuja competência se encontram 

os serviços públicos que serão objeto da concessão ou permissão. 

II - concessão de serviço público: a delegação de sua prestação feita pelo poder 

concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou 

consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por prazo 

determinado e de acordo com as normas do instrumento convocatório, contrato respectivo 

e regulamento do serviço; 

III - permissão de serviço público: a delegação da prestação de serviços públicos, a título 

precário, mediante licitação, à pessoa física ou jurídica, que demonstre capacidade para 

seu desempenho, por prazo determinado, e de acordo com as normas do instrumento 

convocatório, termo de permissão e regulamento do serviço.  
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Art. 4o - As concessões e permissões sujeitar-se-ão à fiscalização pelo poder concedente, 

com a cooperação dos usuários, na forma desta Lei. 

 

Art. 5o - A concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, 

será formalizada mediante contrato, que deverá observar os termos desta Lei, das normas 

pertinentes e do edital de licitação. 

 

Art. 6o - O poder concedente publicará, previamente ao edital de licitação, ato justificando 

a conveniência da outorga da concessão ou permissão, que, dentre outros dados técnicos, 

obrigatoriamente contenha a caracterização de seu objeto, área e prazo. 

Parágrafo Único -  O projeto básico, que irá integrar o edital como um de seus anexos, 

constituir-se-á do conjunto de elementos necessários à caracterização do serviço ou obra, 

compreendendo todas as suas etapas e será elaborado com base nas indicações dos 

estudos técnicos preliminares, que garantam a viabilidade técnica dos serviços ou obras, 

caracterizem e dimensionem com precisão seu objeto, área e prazo de execução, este 

suficiente à justa remuneração do capital, na forma do §2º do art. 11 desta Lei. 

 

CAPÍTULO II 

DO SERVIÇO ADEQUADO 

 

Art. 7o - Toda concessão ou permissão exige a prestação de serviço adequado ao pleno 

atendimento dos usuários, nos termos desta Lei, das normas pertinentes, do edital de 

licitação e do contrato respectivo. 
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§1º -  Serviço adequado é o que satisfaz as exigências de regularidade, continuidade, 

eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade 

das tarifas. 

 

§2º -  A atualidade abrange a modernidade das técnicas, do equipamento, das instalações 

e sua conservação, bem como a melhoria e a expansão dos serviços. 

 

§3º  -    A interrupção do serviço em situação de emergência ou após aviso prévio, não 

caracteriza a sua descontinuidade, quando: 

 

I   - decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados; 

II  - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações, que 

comprometam ou coloquem em risco a integridade de bens e de pessoas; 

III - provocada pelo inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. 

 

Art. 8o - O Município poderá retomar os serviços, nas hipóteses previstas nesta Lei, 

quando os serviços delegados estejam a ser executados em desconformidade com o 

contrato ou quando ocorrer sua paralisação unilateral  por culpa das concessionárias ou 

permissionárias, devidamente comprovada em processo administrativo no qual a elas será 

assegurado o contraditório e ampla defesa, observados os procedimentos previstos nas 

leis federais pertinentes. 
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Art. 9o  - O Poder Público Municipal e as empresas ou pessoas delegatárias respondem, 

no âmbito de suas respectivas atribuições, objetivamente, pelos danos comprovadamente 

causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na prestação dos serviços 

públicos disciplinados nesta Lei. 

 

CAPÍTULO III 

DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS 

Art. 10 - São direitos e obrigações dos usuários: 

I   - receber serviço adequado e acessível; 

II -  receber do poder concedente e da concessionária dos serviços informações  para a 

defesa de seus interesses individuais ou coletivos; 

III - levar ao conhecimento do poder público e da concessionária irregularidades na 

prestação do serviço; 

IV - propugnar por dotação orçamentária que viabilize o nível de qualidade desejado na 

produção do serviço; 

V - contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos através dos quais 

lhe são prestados os serviços, inclusive denunciando atos de vandalismo. 

VI - pagar as tarifas fixadas pelo Poder Público para a utilização dos serviços, de acordo 

com esta Lei e os regulamentos próprios. 

VII - participar de organização de usuários, legalmente constituída para a defesa de 

interesse coletivo. 

VIII – tratar com urbanidade os prepostos da concessionária e os demais passageiros. 

IX- não comprometer a segurança, o conforto e a tranquilidade dos demais passageiros. 
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CAPÍTULO IV 

DA POLÍTICA TARIFÁRIA 

 

Art. 11 - A tarifa é o preço cobrado do usuário pela utilização efetiva de um serviço público 

e será fixada pelo poder concedente de conformidade com os critérios técnicos por ele 

definidos, tendo em conta os preços e índices mínimos e máximos previstos no edital e 

seus anexos. 

 

§1º - É dever do poder concedente garantir às concessionárias dos serviços, o pagamento 

dos valores definidos em suas propostas vencedoras e a sua preservação, observando as 

regras de reajuste e revisão previstas naqueles instrumentos e nesta Lei. 

 

§2º - Na fixação dos preços e índices mínimos e máximos a que se refere o caput deste 

artigo, adotar-se-á critério justo, que viabilize a execução dos serviços em padrões 

eficientes e acessíveis aos usuários, observada, contudo, a necessidade de que o valor 

da tarifa remunere o capital investido pela concessionária e os seus custos operacionais 

e despesas com pessoal, com vistas à manutenção e ao eventual restabelecimento do 

equilíbrio econômico financeiro do contrato. 

 

§3º - Para os fins a que alude o parágrafo anterior, sem prejuízo da reposição dos custos 

operacionais e das despesas com pessoal, considerar-se-á justa a remuneração do capital 

que atenda: 

I   - ao custo efetivo e atualizado do investimento; 
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II - aos encargos financeiros da empresa, considerando, inclusive, a atualização monetária 

e cambial; 

III - à depreciação e remuneração das instalações, equipamentos e almoxarifado; 

IV - à amortização do capital; 

V - ao pagamento de tributos e despesas previstas ou autorizadas pela lei ou pelo contrato; 

VI - às reservas para atualização e expansão do serviço; 

VII- ao lucro da empresa. 

 

Art. 12 -  A tarifa não será subordinada à legislação específica anterior, prevalecendo, 

após a divulgação do edital e a assinatura do contrato de concessão, o valor e os critérios 

neles estabelecidos. 

 

§1º - A revisão e o reajuste das tarifas,  cujos mecanismos serão previstos nos editais de 

licitação e nos instrumentos de concessão, terão por objetivo assegurar o equilíbrio 

econômico-financeiro dos contratos. 

 

§2º - Ressalvados apenas os impostos sobre a renda, a instituição, alteração ou extinção 

de quaisquer tributos ou encargos legais, após a apresentação da proposta, quando 

comprovado o seu impacto sobre os preços, implicará na revisão da tarifa para mais ou 

para menos, conforme o caso. 
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§3º  -  Em havendo alteração unilateral do contrato, por iniciativa do poder concedente,  

que afete o seu equilíbrio econômico-financeiro, deverá este ser restabelecido, 

concomitantemente à alteração.  

 

Art. 13 - Sempre que forem atendidas as condições do contrato, considerar-se-á mantido 

seu equilíbrio econômico financeiro, ressalvados os casos de emergência, caso fortuito ou 

força maior, previstos em Lei e no contrato.   

 

Art. 14 - Observadas as peculiaridades de cada serviço público, é facultado ao poder 

concedente prever, em favor da concessionária, no edital de licitação e no contrato, a 

possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, 

acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, para propiciar a 

modicidade das tarifas, observado o disposto no art. 17 desta Lei, o art. 6º da Lei 8.987/97 

e do art. 9º da Lei 12.587/12. 

 

Art. 15 -  As tarifas poderão ser diferenciadas, a critério do poder concedente, para 

atenderem às características técnicas e aos custos específicos provenientes do 

atendimento de áreas específicas ou aos distintos segmentos de usuários. 

 

                                                           CAPÍTULO V 

DA DELEGAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO 

 

SEÇÃO I  

DA LICITAÇÃO 
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Art. 16 - Toda concessão de serviço público de transporte de passageiros, precedida ou 

não da execução de obra pública,  será objeto de licitação, nos termos da legislação 

própria e nos desta Lei, com observância dos princípios de legalidade, igualdade, 

impessoalidade, moralidade e publicidade, do julgamento por critérios objetivos e da 

vinculação ao instrumento convocatório. 

 

§1º - É vedada a licitação parcial do sistema de transporte público por ônibus, em face de 

suas características técnicas e econômicas.  

 

§2º – Fica autorizado o Poder Executivo municipal a conceder o serviço público de 

transporte coletivo de passageiros no âmbito de Volta Redonda, mediante licitação, nos 

da legislação própria e nos desta Lei. 

 

§3º – A concessão abrangerá toda a extensão territorial do Município e o prazo de vigência 

dos contratos será estabelecido de modo a garantir a efetiva amortização do capital cujo 

investimento será exigido das concessionárias, observadas as determinações da Lei nº 

8.987/95, especialmente em seu art. 5º. 

 

§4º – O contrato poderá ser prorrogado, desde que satisfeitas as condições de 

regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na 

prestação dos serviços e modicidade das tarifas, em ato motivado nos termos do art. 23, 

XII da Lei Federal nº 8.987/95 e art. 40 e 64 da Lei 8.666/93. 
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Art. 17 - No julgamento da licitação serão utilizados os critérios da Lei Federal 8.987/95 

(alterados pela Lei 9.648/98), conjugada com a Lei Federal 8.666/93 e/ou pela legislação 

que as venha, eventualmente, substituir.  

 

§1º - O poder concedente recusará propostas manifestamente inexeqüíveis ou 

financeiramente incompatíveis com os objetivos da licitação.  

 

§2º- Em igualdade de condições será dada preferência à proposta apresentada por 

empresa brasileira. 

 

§3º - No caso de empate entre duas ou mais propostas será estabelecido como critério de 

desempate o sorteio, a ser realizado em ato público, previamente convocado e 

comunicado a todos os licitantes e a quaisquer interessados.  

 

Art. 18 - Considerar-se-á desclassificada a proposta que, para sua viabilização, necessite 

de vantagens ou subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição 

de todos os concorrentes. 

 

Parágrafo Único - Considerar-se-á também desclassificada a proposta de entidade 

estatal, alheia à esfera político-administrativa do poder concedente, que, para sua 

viabilidade, necessite de vantagens ou subsídios do poder público controlador da referida 

entidade. 
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Art. 19 - Na deflagração do procedimento licitatório, definição e divulgação do edital, 

especificação das exigências de habilitação, qualificação, classificação e conteúdo das 

propostas, seu recebimento, abertura, processamento e julgamento, bem como na 

homologação do resultado do certame, assinatura do contrato  e adjudicação dos serviços,  

serão observados, no que couberem, os procedimentos disciplinados na Lei Federal 

8.666/93, suas alterações posteriores ou estatutos de licitação que a substituam.  

 

Art. 20 - O edital de licitação, elaborado pelo poder concedente, observará, no que couber, 

os critérios e as normas gerais da legislação própria sobre licitações e contratos, e deverá 

conter, especialmente: 

 

I   - o objeto, metas e prazo de concessão, observado o projeto básico a que se refere o 

artigo 6º desta Lei, o Art. 5º da Lei Federal 8.987/95 e Arts. 6º, 7º e 40 da Lei Federal 

8.666/93. 

II  - a descrição das condições necessárias à prestação adequada do serviço; 

III - os prazos para recebimento das propostas, julgamento da licitação e assinatura do 

contrato; 

IV - prazo, local e horário em que serão fornecidos, aos interessados, os dados, estudos 

e projetos necessários à elaboração e apresentação das propostas; 

V  - os critérios e a relação dos documentos exigidos para a aferição da capacidade 

técnica, da idoneidade financeira e da regularidade jurídica e fiscal; 

VI  - as possíveis fontes de receitas alternativas, complementares ou acessórias, bem 

como as provenientes de projetos associados; 
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VII - os direitos e obrigações do poder concedente e da concessionária em relação a 

alterações e expansões a serem realizadas no futuro, para garantir a continuidade da 

prestação do serviço; 

VIII - os critérios de reajuste e de revisão da tarifa;  

IX  - os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros a serem utilizados no julgamento 

técnico e econômico-financeiro da proposta; 

X   - a indicação dos bens reversíveis; 

XI - as características dos bens reversíveis e as condições em que estes serão postos à 

disposição, nos casos em que houver sido extinta  a concessão anterior; 

XII - a expressa indicação do responsável pelo ônus das desapropriações necessárias à 

execução dos serviços ou das obras públicas, ou para instituição de servidão 

administrativa; 

XIII - as condições de liderança da empresa responsável, quando permitida a participação 

de empresas em consórcio; 

XIV - nos casos de concessão, a minuta do referido contrato, com as cláusulas essenciais 

referidas no art. 23 desta Lei, inclusive as que se refiram a subconcessão. 

XV - nos casos de concessão de serviços públicos precedida da execução de obras, os 

dados relativos à essa obra, dentre os quais os elementos do projeto básico que permitam 

sua plena caracterização; 

XVI - nos casos de permissão, os termos do contrato de adesão ou instrumento 

equivalente a ser firmado. 

 

Art. 21 - Quando permitida, no edital, a participação de empresas em consórcio, observar-

se-ão as seguintes normas: 
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I -  comprovação de compromisso, público ou particular, de constituição do consórcio, 

subscrito pelas consorciadas e revestido das formalidades legais necessárias à sua 

validade jurídica; 

II - indicação da empresa responsável pelo consórcio e as condições de sua liderança; 

III- apresentação dos documentos mencionados nos incisos V e XIII do artigo anterior, por 

parte de cada empresa consorciada; 

IV- impedimento de participação de empresas consorciadas na mesma licitação, por 

intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente. 

 

 

§1º - O edital deverá estabelecer, para o licitante vencedor, a obrigação de promover, 

antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do 

compromisso referido no inciso I deste artigo, sob pena de desclassificação da proposta; 

 

§2º - A empresa líder do consórcio será a responsável, perante o poder concedente, pelo 

cumprimento do contrato de concessão, com a responsabilidade solidária das demais 

consorciadas. 

 

Art. 22 - É assegurado a qualquer pessoa, participante ou não dos certames licitatórios, o 

direito de obtenção de informações e certidões sobre atos, contratos e demais decisões 

ou pareceres relativos à licitação ou às próprias concessões. 
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SEÇÃO II 

DO CONTRATO DE CONCESSÃO 

 

Art. 23 - São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas: 

 

I   - ao objeto, à área e ao prazo da concessão, observados o projeto básico e as 

disposições do edital; 

II  - ao modo, forma e às condições de prestação do serviço; 

III - aos critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade do serviço;  

IV - ao preço do serviço e aos critérios e procedimentos para o reajuste e a revisão das 

tarifas; 

V - aos direitos, garantias e obrigações do poder concedente e da concessionária, inclusive 

os inerentes às possíveis necessidades de  alteração e expansão do serviço e 

conseqüente modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos e das 

instalações; 

VI - aos direitos e deveres dos usuários para a obtenção e utilização dos serviços; 

VII - à forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos, dos métodos e das 

práticas de execução do serviço, com a indicação dos órgãos competentes para exercê-

la; 

VIII - às penalidades legais, contratuais e administrativas a que se sujeita a concessionária 

e à forma e limites de sua aplicação; 

IX  - aos casos de extinção da concessão;  

X  - aos bens reversíveis; 
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XI - aos critérios para cálculo e pagamento de indenizações às concessionárias, quando 

for o caso; 

XII - às condições para a prorrogação dos contratos; 

XIII - ao foro e ao modo amigável de solução das divergências contratuais. 

 

§1º - Os contratos que tenham por objeto a concessão de serviço público, precedidos da 

concessão de obra pública, deverão conter, adicionalmente: 

 

I  - a estipulação de cronogramas físico-financeiros de execução das obras vinculadas à 

concessão; 

 

II -  a exigência de garantia do estrito cumprimento, pela concessionária, das obrigações 

das obras vinculadas à concessão. 

 

§2º - Aplicam-se, no que couber, aos contratos para permissões ou concessões de 

serviços públicos de transporte e trânsito, os dispositivos da Lei Federal no 8.666, de 21 

de junho de 1993. 

 

Art. 24 - A concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades 

inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a 

implementação de projetos associados. 
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§1º- A responsabilidade pela perfeita execução dos serviços contratados junto a terceiros 

e a obrigação de indenizar o poder concedente, os usuários e terceiros, por prejuízos 

causados na sua execução constituem encargo da concessionária, ainda que lhe caiba 

direito de regresso contra seus contratados.  

 

§2º  -   Os contratos ajustados entre a concessionária e terceiros, referidos no parágrafo 

anterior, serão regidos pelo direito privado, não se estabelecendo, entre esses terceiros e 

o poder concedente, qualquer espécie de relação jurídica. 

 

Art. 25 - É admitida a subconcessão, desde que prevista no edital e expressamente 

autorizada pelo poder concedente no contrato de concessão, na forma e nos limites 

definidos naqueles instrumentos.  

 

Art. 26 - A transferência de concessão ou do controle societário da concessionária sem 

prévia anuência do poder concedente implicará a caducidade da concessão. 

 

Parágrafo Único - Para fins de obtenção de anuência de que trata este artigo o 

pretendente deverá: 

 

I - atender as exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade 

jurídica e fiscal necessárias à assunção do serviço;  

 

II - comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor. 
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Art. 27 - Nos contratos de financiamento as concessionárias poderão oferecer em garantia 

os direitos emergentes da concessão, até o limite que não comprometa a 

operacionalização e a continuidade da prestação do serviço. 

 

SEÇÃO III 

DOS ENCARGOS DO PODER CONCEDENTE 

 

Art. 28 - Incumbe ao poder concedente: 

 

I - regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a sua prestação; 

II - aplicar as penalidades regulamentares e contratuais, assegurando, às concessionárias, 

o contraditório e ampla oportunidade de defesa; 

III - intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em lei; 

IV - extinguir a concessão, nos casos previstos nesta Lei e na forma prevista no contrato; 

V - homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma desta Lei, das normas 

pertinentes e do contrato; 

VI - cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas 

contratuais da concessão; 

VII - zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e 

reclamações dos usuários, que serão cientificados, em até  30 (trinta) dias, das 

providências tomadas; 



 

 

 

239 Av. Raja Gabaglia, 2.680 - 10º andar - Estoril - CEP 30.494-170 
Belo Horizonte - Minas Gerais - Telefax: (31) 2108-6868 
email: planum@planum.eng.br 

VIII - declarar de utilidade pública os bens necessários à execução do serviço ou obra 

pública, promovendo as desapropriações, diretamente ou mediante outorga de poderes à 

concessionária, caso em que será desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis; 

IX - estimular e promover o aumento da qualidade, produtividade, preservação do meio 

ambiente, conservação e manutenção das vias públicas; 

X - incentivar a competitividade; 

XI - estimular a formação de associações de usuários para defesa de interesses relativos 

aos serviços concedidos. 

XII - garantir à concessionária a integridade dos bens objeto da concessão. 

XIII – prevenir e reprimir toda e qualquer modalidade de transporte coletivo de passageiros 

que não tenha sido regularmente delegada a particulares por concessão ou permissão, 

fazendo-o por meio de seus órgãos de fiscalização competentes, sendo-lhe permitido, 

para tanto, firmar convênio com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro ou com a 

Polícia Rodoviária Estadual, na forma do art. 116 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

SEÇÃO IV 

DOS ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA 

 

Art. 29 - Incumbe à concessionária: 

 

I - prestar serviço adequado, na forma prevista desta Lei, nas normas técnicas aplicáveis 

e no contrato; 

II - manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à concessão; 
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III - prestar contas da gestão do serviço ao poder concedente e aos usuários, nos termos 

definidos no contrato; 

IV - cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais da concessão;  

V - zelar pela integridade dos bens vinculados a prestação do serviço, bem como segurá-

los adequadamente; 

VI - propor ao poder concedente o reajuste ou a revisão das tarifas, nos casos e na forma 

previstos nesta Lei e no contrato. 

VII - utilizar o domínio público necessário à execução do serviço, em sua respectiva área 

de concessão; 

VIII - exercer a política administrativa da concessão do serviço, sem prejuízo da ação 

prioritária do Poder Público   

  

Parágrafo Único - As contratações, inclusive as de  mão-de-obra, feitas pela 

concessionária, serão regidas pelas disposições de direito privado e pela legislação 

trabalhista, não se estabelecendo qualquer relação entre os terceiros contratados pela 

concessionária e o poder concedente. 

 

SEÇÃO V 

DA INTERVENÇÃO 

 

Art. 30 - O poder concedente poderá, excepcionalmente, intervir na concessão, com o fim 

de assegurar a adequação na prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das 

normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes. 
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Parágrafo Único - A intervenção far-se-á por decreto motivado do poder concedente, do 

qual constará a designação dos interventores, o prazo da intervenção e os objetivos e 

limites da medida. 

 

Art. 31 - Declarada a intervenção, o poder concedente deverá, no prazo de 30 (trinta dias), 

instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida 

e apurar responsabilidade, assegurado às concessionárias o direito de contraditório e 

ampla defesa. 

 

§1º - Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e 

regulamentares, será declarada sua nulidade, devendo o serviço ser imediatamente 

devolvido à administração da concessionária, sem prejuízo de seu direito à indenização. 

 

§2º - O procedimento administrativo a que se refere o caput deste artigo deverá ser 

concluído no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de considerar-se inválida a 

intervenção, hipótese em que cessarão os seus efeitos. 

 

Art. 32 - Cessada a intervenção sem que se extinga a concessão, ou tornando-se ela 

inválida, pelo esgotamento do prazo a que alude o §2º do artigo anterior, a administração 

plena do serviço será devolvida à concessionária, precedida de prestação de contas pelo 

interventor, que reponderá pelos atos praticados durante sua gestão. 

 

SEÇÃO VI 
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DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO 

 

Art. 33 - Extingue-se a concessão por: 

 

I - advento do termo contratual; 

II - encampação; 

III - caducidade; 

IV - rescisão; 

V - anulação; 

VI - falência ou extinção da empresa concessionária, e falecimento ou incapacidade do 

titular, no caso de empresa individual. 

 

§1º - Extinta a concessão, retornam ao poder concedente todos os bens reversíveis, 

direitos e privilégios transferidos à concessionária, conforme previsto no edital e 

estabelecido no contrato. 

 

§2º - Na hipótese do parágrafo anterior, haverá a imediata assunção do serviço pelo poder 

concedente, procedendo-se aos levantamentos, às avaliações e liquidações necessárias. 

 

§3º - Nos casos previstos nos incisos I e II deste artigo, o poder concedente, antecipando-

se à extinção da concessão, procederá aos levantamentos e às avaliações necessárias à 

determinação dos montantes da indenização, na forma dos arts. 35 e 36 desta Lei. 
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Art. 34 - A reversão no advento do termo contratual dar-se-á com a indenização das 

parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou 

depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e 

atualidade do serviço concedido. 

 

Art. 35 - Considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante 

o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica 

e após prévio pagamento da indenização, na forma do artigo anterior. 

  

Art. 36- A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder 

concedente, a declaração de caducidade da concessão ou a aplicação das sanções 

contratuais, respeitadas as disposições do art. 27 desta Lei e as normas convencionadas 

entre as partes. 

 

§1º - A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando, 

ressalvados os casos de emergência, caso fortuito e força maior, ocorrer qualquer das 

seguintes hipóteses: 

 

I - o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as 

normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço; 

II - a concessionária descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou 

regulamentares concernentes à concessão; 
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III - a concessionária paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses 

decorrentes de caso fortuito ou de força maior; 

IV - a concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para 

manter a adequada prestação do serviço concedido; 

V   - a concessionária não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos devidos 

prazos; 

VI - a concessionária não atender a intimação do poder concedente no sentido de 

regularizar a prestação do serviço;  

VII - a concessionária for condenada em sentença transitada em julgado por sonegação 

de tributos, inclusive contribuições sociais. 

 

§2º - A declaração da caducidade da concessão deverá ser precedida da verificação da 

inadimplência da concessionária em processo administrativo, assegurado o direito de 

contraditório e ampla defesa. 

 

§3º - Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de 

comunicados, à concessionária, detalhadamente e por escrito, os descumprimentos 

contratuais referidos no § 1o  deste artigo, dando-lhe um prazo para corrigir as falhas e 

transgressões apontadas e para o enquadramento, nos termos contratuais. 

 

§4º - Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a caducidade 

será declarada por decreto do poder concedente, independentemente de indenização 

prévia, calculada no decurso do processo. 
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§5º - A indenização de que trata o parágrafo anterior, será devida na forma do art. 35 desta 

Lei e do contrato, dela descontando-se o valor das multas contratuais e dos eventuais 

danos causados pela concessionária.   

  

§6º - Declarada a caducidade, não resultará para o poder concedente qualquer espécie 

de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com 

terceiros ou com empregados da concessionária. 

 

Art. 37 - O contrato de concessão poderá ser rescindido por iniciativa da concessionária, 

no caso de descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente, mediante 

ação judicial especialmente intentada para esse fim.  

 

Parágrafo Único - Na hipótese prevista neste artigo, os serviços prestados pela 

concessionária não poderão ser interrompidos ou paralisados, até a decisão judicial 

transitada e julgada. 

 

Art. 38 - A permissão de serviço público será formalizada mediante contrato de adesão, 

que observará os termos desta Lei, das demais normas pertinentes e do edital de licitação, 

inclusive quanto à precariedade e à revogabilidade unilateral do contrato pelo poder 

concedente. 

 

CAPÍTULO VI 

DOS SERVIÇOS 
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Art. 39 - Os serviços de transporte local do Município de Volta Redonda classificam-se 

em:  

 

I – coletivos;  

II – seletivos;  

III – especiais.  

 

§ 1º - São coletivos os transportes executados por ônibus à disposição permanente do 

cidadão, contra a única exigência de pagamento da tarifa de utilização efetiva.  

 

§ 2º - São seletivos os transportes públicos de passageiros sentados, efetuados por 

veículos de apenas uma porta, contra o pagamento de tarifa especial e diferenciada.  

 

§ 3º - São especiais os transportes executados mediante condições estabelecidas pelas 

partes interessadas, concedente e concessionária em cada caso, obedecidas as normas 

gerais fixadas na forma da legislação vigente, efetuados por ônibus, micro-ônibus, vans e 

assemelhados, como o transporte de escolares, turistas, os transportes fretados em geral 

e outros.  

 

 

CAPÍTULO VII 

DA DELEGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS  

 

Art. 40 - O edital de licitação, nos casos de concessão de operação de terminais de 

integração, precedido de projeto básico, na forma desta Lei, conterá: 
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I - o objeto, metas e prazos da concessão, de acordo com o projeto básico previsto nesta 

Lei; 

II - a descrição das condições necessárias à prestação do serviço; 

III - os prazos para recebimento das propostas, critérios de julgamento da licitação e prazo 

de assinatura do contrato; 

IV - prazo, local e horário em que serão fornecidos aos interessados os dados, estudos e 

projetos necessários à apresentação das propostas; 

V - os critérios e relação dos documentos exigidos para a aferição da capacidade técnica, 

da idoneidade financeira e da regularidade jurídica e fiscal; 

VI - os direitos e obrigações do poder concedente e da concessionária em relação a 

alterações e expansões a serem realizadas no futuro, para garantir a continuidade da 

prestação do serviço; 

VII - a planilha de custo padrão e a modalidade de remuneração da empresa, com os 

critérios de reajuste, revisão e atualização;  

VIII - os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros a serem utilizados no julgamento 

técnico e econômico-financeiro da proposta; 

IX - a indicação dos bens reversíveis; 

X - as características dos bens reversíveis e as condições em que serão postos `a 

disposição, nos casos em que for extinta a concessão; 

XI - a minuta do contrato de concessão, que conterá as cláusulas essenciais referidas no 

art. 23  desta Lei; 

XII - nos casos de concessão precedida de construção, reforma ou ampliação da estação, 

os dados relativos à obra, dentre os quais os elementos do projeto básico que permitam 

sua plena caracterização. 
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XIII - as demais cláusulas pertinentes, dentre as relacionadas no art. 20 desta Lei. 

 

Art. 41 - Os contratos relativos à concessão da operação de estação de integração 

precedidos da execução de obra pública deverão, adicionalmente: 

 

I - estipular os cronogramas físico-financeiros de execução das obras vinculadas à 

concessão; 

II - exigir garantia do fiel cumprimento, pela concessionária, das obrigações relativas às 

obras vinculadas à concessão. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DAS TRANSITÓRIAS 

 

Art. 42 - O regime da delegação dos serviços de táxi, fretamento, de transporte alternativo 

e de escolar será definido em lei específica, aplicando-se-lhes os dispositivos pertinentes 

desta Lei, no que couber. 

 

Art 43 - Admitir-se-á a prorrogação da permissão, desde que cumpridas as normas 

preceituadas nesta lei, verificada a idoneidade da permissionária e especialmente a 

qualidade dos serviços prestados. 
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Art. 44 - É vedada a sub-rogação dos termos de permissão e autorização outorgados para 

a operação do Serviço  Público de Transporte Coletivo Urbano no Município de Volta 

Redonda. 

 

Art. 45 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Volta Redonda, __ de maio de 2016 
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13 ANEXO 2 – SUSER – ESTRUTURA ATUAL 

 

Atribuições e Estrutura - SUPERITENDENCIA DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS – 

SUSER - ATUAL 

 

A SUPERITENDENCIA DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS – SUSER é uma autarquia 

criada em 1973 com atribuição de administrar o Terminal Rodoviário Francisco Torres. Em 

setembro de 1993 é transferido para a SUSER, da Secretaria Municipal de Serviços 

Públicos e Meio Ambiente, o Departamento de Transporte Urbano – DTU, com todo o seu 

Patrimônio Mobiliário, Dotações Orçamentárias e colocados á disposição da SUSER os 

servidores lotados no Departamento. Tal transferência vem ampliar as atribuições da 

SUSER os servidores lotados no Departamento. Tal transferência vem ampliar as 

atribuições da SUSER, que passa, além de administrar o Terminal rodoviário, a controlar, 

gerenciar e fiscalizar o transporte Coletivo Urbano, o Transporte Individual de Passageiros 

(Táxis), o Transporte Escolar e a executar os serviços de sinalização viária (vertical e 

horizontal). 

Durante 1994 e parte de 1995, a incorporação do DTU á SUSER não se efetiva 

formalmente, permanecendo duas estruturas administrativas paralelas, com flagrantes 

prejuízos administrativos e operacionais, passando a idéia de arranjo provisório, e não 

integrando realmente as duas partes. 

No segundo semestre de 1995 promove-se uma profunda reformulação administrativa, 

definindo e consolidando a SUSER como órgão da Administração Municipal responsável 

pela Administração do Transporte Urbano e Transito. 

Observe-se que o controle e gerenciamento do transito não encontrava lugar na estrutura 

até então vigente, e trata-se de importante componente na equação transporte. 

 

TELEFONE GERAL: 3342-1619 E/OU 3345-4444 RAMAL 310 
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1.1 – PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES 

 

1.  Controle, Gerenciamento e Fiscalização 

1.1. Do Transporte Coletivo Urbano 

1.2. Do Transporte Individual de Passageiros 

1.3. Do Transporte Escolar 

 

       2.   Execução dos Serviços (Implantação e Manutenção) 

2.1 De Sinalização Viária Horizontal 

2.2 De Sinalização Viário Vertical 

      2.3 De Sinalização Semafórica * 

 

       3. Planejamento, Controle e Fiscalização ** 

3.1 Do Transito 

 

        4. Controle, Gerenciamento e Fiscalização 

                           4.1 Do Estacionamento Rotativo 

 

        5. Administração 

5.1  Do Terminal Rodoviário Francisco Torres 

 

*Quando transferido da SMSP 

** Quando municipalizado. 

 



 

 

 

252 Av. Raja Gabaglia, 2.680 - 10º andar - Estoril - CEP 30.494-170 
Belo Horizonte - Minas Gerais - Telefax: (31) 2108-6868 
email: planum@planum.eng.br 

1.2  -  Estrutura 

 

1.2.1– São Órgãos da SUSER: 

1. O Conselho Deliberativo 

2. O Diretor Presidente 

 

1.2.2– Compete à Assessoria Técnica: (AT) 

01- restar assessoramento técnico ou administrativo ao Diretor Presidente; 

02- Emitir pareceres, orientar e coordenar as atividades técnico 

administrativas; 

03- Minutar despachos, informações relativas a processos e/ou 

expedientes. 

 

   1.2.3 – Compete á Assessoria de Comunicação e Relações Externas 

(ACRE): 

01-  Estabelecer intercâmbio entre a SUSER e as comunidades através das 

Associações de Moradores e entidades de Classe, e população em 

geral. 

 

1.2.4 – Compete à Assessoria Jurídica (AJ) 

01 – prestar assessoramento jurídico e/ou administrativo ao Direto 

Presidente. 

 

1.2.5 – Compete ao Chefe de Gabinete: (CG) 

01-  assistir ao Diretor Presidente nos seus contatos com entidades, 

órgãos, empresas ou autoridades federais, estaduais ou 

municipais. 
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1.2.6 – Compete á Diretoria Administrativo Financeira: (DAF) 

01-  Supervisionar e coordenar a execução de todas as atividades 

inerentes aos serviços administrativos e financeiros. 

 

                       1.2.6.1 Compete ao Departamento Financeiro: (Dfin) 

01-  executar as atividades da SUSER, relativas aos assuntos financeiros, 

orçamentários e de pessoal. 

 

                                II – Á Divisão de Contabilidade (DCon) compete: 

01 supervisionar e coordenar a execução das atividades relativas ao 

seu serviço, respondente pelos encargos que lhes forem atribuídos. 

 

                               III – Compete á Divisão de Tesouraria: (DTes) 

01-  receber, guardar, movimentar e controlar valores da SUSER. 

 

                               IV – Ao Departamento Administrativo compete: (DAd) 

01- Coordenar, fiscalizar e executar atividades relativas a pessoal, 

no tombamento, registros e inventário, á proteção e 

conservação dos bens, á padronização do material, á 

distribuição e o controle do andamento dos papéis da SUSER. 

 

                                V-  Á Divisão de Terminal compete: (DiTe) 

01 Coordenar e orientar as atividades de fiscalização dos 

procedimentos operacionais das empresas de ônibus e táxis, do 

comércio instalado, e também dos usuários, a vigilância 

patrimonial, a manutenção de limpeza, conservação e reforma, e 

os serviços de informação e sonorização. 
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                                  VI – Á Seção de Manutenção compete: (SMan) 

01 – Manter a conservação e limpeza de todo o terminal. 

 

                                 VII – Á Seção de Fiscalização compete: (SFis) 

01- Fiscalizar todos os procedimentos operacionais e de 

conservação das empresas de ônibus e táxi, e do comércio 

instalado no terminal. 

 

                                  VIII – Á Divisão Administrativa compete: (DiAd) 

01 a coordenação , fiscalização e execução das atividades 

relativas a pessoal, ao tombamento, registro e inventário, a 

proteção e conservação dos bens, a padronização do 

material, a distribuição e o controle do andamento dos 

papéis da SUSER. 

                                       

                                   IX – Á Seção de Pessoal (SPes) compete: 

01 - executar as atividades relativas a pessoal. 

                                       

                                   X – Á Seção de Patrimônio e Almoxarifado (SPAI) compete:  

01 - promover o controle e a manutenção de materiais de 

consumo e permanentes. 

 

                                    XI – Á Seção de Expediente (Sexp) compete:    

01- promover o controle e a manutenção de materiais de consumo e 

permanentes. 

02- manter e controlar o arquivo dos documentos expedidos e 

recebidos. 
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1.2.7 – Compete a Diretoria de Transporte e Transito (DTT):     

01-  Executar todos os serviços técnicos e administrativos relativos a 

estudos, especificações e normas para a implantação e 

melhoramento do transporte comercial sob jurisdição do 

Município, ou que visem ao aprimoramento de suas atividades, 

em consonância com as disposições legais e regulamentares 

incidentes. 

               

I. Ao Departamento de Coordenação e Desenvolvimento (DCD) compete: 

01 Elaborar, coordenar, supervisionar os estudos, planos programas, 

projetos relativos aos serviços de transportes urbanos e sistema 

viário. 

 

II. Á Divisão de Planejamento e Programação (DPP) compete: 

01- Estabelecer com o Departamento de Controle e Operação os 

itinerários, horários, freqüências e pontos de parada do transporte 

público de passageiros por ônibus, fixando-lhes a lotação máxima; 

 

02- Planejar e supervisionar as atividades de engenharia de tráfego e 

transportes, bicicletas, estacionamentos de cargas e descargas, etc; 

 

III. Á Divisão de Sinalização (Dsin) compete: 

01- executar pinturas de faixas e placas indicativas de transito; 

02- instalar e manter em perfeito funcionamento os semáforos 

necessários ao controle do transito e do tráfego; 

03- Executar os serviços de sinalização horizontal, vertical e semafórico. 
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IV. Á Seção de Fabricação (SFab) compete: 

01-  instalar e manter em estreita cooperação com o Serviço de pintura e 

Sinais de Transito, as placas indicativas de trânsito, de pontos de 

ônibus e táxis e os semáforos; 

 

02-  confeccionar placas de sinalização, de acordo com padrões 

estabelecidos pelo CONTRAN. 

 

V. Á Seção Operacional (SOp) compete: 

01- Implantar os projetos de sinalização, de acordo com normas 

estabelecidas; 

 

02- Fazer manutenção periódica da sinalização horizontal e vertical. 

 

VI.  Ao Departamento de Controle e Operação (DCO) compete: 

01- Coletar e processar, sistematicamente as informações, referentes a 

passageiros transportados por linha e empresa, quilometragem 

percorrida e demais parâmetros operacionais por linha e empresa. 

 

VII.   Á Divisão de Fiscalização (DFis) compete:     

01- manter e fiscalização periódica dos ônibus, táxis, transportes de 

estudantes, transporte ponto a ponto e á frete. 

 

VIII. Á Seção de Coletivos (SCol) compete:    

01- emitir as notificações de infrações; 

02- executar vistorias periódicas quanto ás normas de segurança e 

técnicas de operação. 
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IX. Á Seção de Seletivos (SSel) compete: 

01- emitir as notificações de infrações; 

02- executar vistoriais periódicas quanto ás normas de segurança e 

técnicas de operação. 

 

X. Á Divisão de Controle (DCE) compete: 

01- organizar e manter atualizados os cadastros dos serviços de 

ônibus, táxis e escolares, compreendendo empresas, veículos, 

pessoal de operação, registro de infrações e penalidades. 

                                       

XI.  Á Seção de Estatística (SEst) compete: 

01- Processar todos os dados referentes ao sistema de transporte 

público de passageiros; 

02- Processar e emitir diariamente os relatórios referentes á oferta dos 

serviços. 

 

XII. Á Seção de Cadastro (SCad) compete: 

01-   cadastrar e emitir todas as carteiras de gratuidades do sistema de 

transportes públicos de passageiros; 

02- cadastrar e emitir os devidos certificados referentes aos serviços 

permitidos; 

03- cadastrar empresas, ônibus, pessoal de operação, veículos táxis e 

escolares. 

 

JUNTA: JUNTA ADMINSITRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÕES – JARI 

Descrição sucinta das atribuições: Julgamento de recursos de infrações de transito. 

TELEFONE: 3342-1619 – RAMAIS 35 E 36  
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14 ANEXO 3 – ORGANOGRAMA SUSER – ATUAL 

ORGANOGRAMA SUSER - ATUAL 
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15 ANEXO 4 – LEI - TÁXI 

INTRODUÇÃO 

Táxi é serviço de utilidade pública, chamado oficialmente de "Transporte Individual de 

Passageiros em Veículos de Aluguel", executado com veículos de passeio e explorado 

sob o regime de Permissão Pública a título precário e gratuito por operadores pessoas 

físicas e pessoas jurídicas (permissionários). 

 Os veículos são distribuídos em pontos específicos, devidamente sinalizados para maior 

comodidade e segurança dos taxistas e usuários do sistema. 

  

MODALIDADES DO SERVIÇO DE TÁXI 

 Convencional 

 Esta modalidade é prestada exclusivamente por pessoa física. O permissionário pode 

vincular até dois condutores auxiliares, trabalhando em regime de colaboração. Os 

veículos possuem as seguintes especificações mínimas: 

  

I - Capacidade máxima de 05 (cinco) lugares, incluindo o motorista; 

II - Possuir 04 (quatro) portas, mais porta-malas; 

III - Tempo máximo de utilização de 08 (oito) anos, contados da fabricação; 

IV - Capacidade disponível do porta-malas igual ou superior a 290 litros livres do volume 

total (conforme manual de especificação do fabricante disposto no manual do veículo); 

V - Cor do veículo ______, original de fábrica. 
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Acessível 

 A modalidade de táxi acessível é prestada por pessoa física, com apenas um veículo, e 

pessoa jurídica, com lotes de veículos. Pessoas físicas podem vincular à sua permissão 

até dois condutores auxiliares, trabalhando em regime de colaboração. Já a pessoa 

jurídica pode possuir até três condutores auxiliares por veículo do lote. Os táxis acessíveis 

operam nos pontos da modalidade convencional, mas possuem preferência para 

embarque de pessoas com mobilidade reduzida. Os veículos possuem, preferencialmente, 

dispositivo de elevação (elevador), e no mínimo as seguintes especificações: 

  

I - Tempo máximo de utilização de 08 (oito) anos, contados da fabricação; 

II - Possuir 05 (cinco) portas; 

III - Capacidade máxima de 05 (cinco) lugares, incluindo o motorista; 

IV - Cor do veículo ____, original de fábrica, com padronização visual definida pelo Poder 

Permitente; 

V - Possuir ar-condicionado; 

VI - Possuir navegador automotivo; 

VII - Aparelho e serviço de radiocomunicação; 

VIII - Motor igual ou superior a 1600cc. 

  

Executivo 

Esta modalidade é prestada exclusivamente por pessoas jurídicas. As permissões são 

distribuídas em lotes, e cada lote possui uma determinada quantidade de veículos. A 

empresa permissionária pode possuir até três condutores auxiliares por veículo do lote. A 
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tarifa tem valor 30% maior que as modalidades convencional e acessível, operando em 

pontos exclusivos ou quando houver demarcação diferenciada em pontos das 

modalidades convencional e acessível. Especificações mínimas: 

  

I - Tempo máximo de utilização de 05 (cinco) anos, contados da fabricação; 

II - Possuir 04 (quatro) portas, mais porta-malas; 

III - Ter ar-condicionado; 

IV - Capacidade máxima de 05 (cinco) lugares, incluindo o motorista; 

V - A frota de veículos deve ter cor única, preta; 

VI - Possuir navegador automotivo; 

VII - Aparelho e serviço de radiocomunicação; 

VIII - Película escurecedora de vidro, de acordo com Resolução CONTRAN Nº 073/98, ou 

outra que vier a substitui-la; 

IX - Motor igual ou superior a 1800cc; 

X - Capacidade disponível do porta-malas igual ou superior a 370 litros, livres do volume 

total (conforme manual de especificação do fabricante disposto no manual do veículo). 

  

TARIFAS VIGENTES 

 Modalidades Convencional e Acessível (Vigente desde 17/07/2014 – Decreto 

Municipal Nº 13.228/2014) 
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Valor de km 2 ................................................................... R$  3,10 

Valor de km 1 ................................................................... R$  2,70 

Bandeirada ....................................................................... R$  4,95 

Hora Parada ..................................................................... R$ 13,00. 

Volume (a partir do 2º volume) ......................................... R$  0,50 

  

Modalidade Executivo – A ser Implantado após a aprovação do Plano de Mobilidade 

 

Valor de km 2 ................................................................... R$  3,10 

Valor de km 1 ................................................................... R$  2,70 

Bandeirada ....................................................................... R$  4,95 

Bandeira I: R$ ____ (2ª a 6ª feira, das 6 às 18 horas; Sábado, das 6 às 12 horas) 

Bandeira II: R$ ____ (2ª a 6ª feira, das 18 às 6 horas; Sábado, das 12 às 24 horas; domingo 

e feriado, o dia todo) 

Hora Parada ..................................................................... R$ 13,00 

Volume (a partir do 2º volume) ......................................... R$  0,50 
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TAXAS VIGENTES 

MODALIDADE TAXA 

QTDE 

UFIVRE 

TAXI 
REGISTRO E RENOVAÇAO 

PERMISSAO 
 

TAXI 

INSCRIÇAO NO CADASTRO

MUNICIPAL DE CONDUTORES DE 

TÁXIS 

 

TAXI 

RENOVAÇAO DO CADASTRO 

MUNICIPAL DE CONDUTORES DE 

TÁXIS 

 

TAXI SUBSTITUIÇAO DE VEICULO  

TAXI MUDANÇA REGISTRO AUXILIAR  

TAXI 
REQUERIMENTO/CERTIDAO EM 

GERAL 
 

TAXI SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS  

TAXI TRANSFERENCIA DE PERMISSAO  

TAXI PERMUTA DE PONTO  

TAXI VISTORIA VEICULAR  

TAXI PLASTIFICAÇAO  
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LEI Nº __ DE __ DE ______ DE 2016  

 

REGULAMENTADA pela Decreto nº ____ , de __/__/2016 

 

DISPÕE SOBRE AS NORMAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DE 

ALUGUEL TÁXI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS  

 

A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Volta Redonda, sanciono e 

promulgo a seguinte lei:  

 

Art. 1º - O transporte individual de passageiros em veículos automotores de aluguel no 

Município de Volta Redonda constitui serviço de utilidade pública e será executado sob o 

regime de permissão. 

 

§ 1º Todas as permissões serão outorgadas pelo Superintendente de Serviços 

Rodoviários, a título precário e gratuito, por meio de licitação pública, nos termos da 

Legislação Federal, Estadual e Municipal, e demais disposições legais cabíveis, nas 

condições estabelecidas por esta Lei e demais atos normativos expedidos pelo Município. 

§ 2º O certificado de permissão deverá ser renovado anualmente mediante requerimento 

do permissionário, no prazo e condições fixados pelo Município. 

§ 3º A falta da renovação do certificado de permissão, nos termos estabelecidos no § 2º. 

deste artigo, enseja a caducidade da permissão, asseguradas à ampla defesa e o 

contraditório. 
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§ 4º As permissões do serviço de táxi executivo e acessível também poderão ser 

outorgadas às pessoas jurídicas. 

 

§ 5º Permissionários e auxiliares deverão, obrigatoriamente, possuir seguro de vida.  

 

Art. 2º - Às permissões outorgadas antes da presente lei serão permitidas transferências, 

desde que cumpridos os critérios dispostos por esta Lei e os que vierem ser estabelecidos 

pelo Poder Público. 

 

Parágrafo único No caso de transferência clandestina, cessão, doação, comodato, 

aluguel, arrendamento ou comercialização total ou parcial, devidamente comprovado, a 

permissão será sumariamente cassada.  

 

Art. 3º - Fica instituído o serviço de táxi executivo no Município de Volta Redonda. 

 

§ 1º O tipo de táxi a ser utilizado, bem como todas as condições do serviço de táxi 

executivo, serão definidos em regulamento específico. 

§ 2º A tarifa do serviço de táxi executivo será estabelecida pelo Poder Público, e poderá 

ser diferenciada tanto no valor como na forma de cobrança, a ser estabelecida em Decreto. 

§ 3º Os permissionários do serviço de táxi terão preferência na ocupação de novas vagas 

no solo, respeitado o critério do sorteio quando o número de interessados for maior que o 

de vagas.  
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Art. 4º - Será outorgada apenas uma permissão a cada interessado. 

 

§ 1º Fica vedada à outorga de permissão: 

 

I a servidor público da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de entidades com personalidade jurídica de 

direito privado sob controle do Poder Público e das fundações por ele instituídas ou 

mantidas. 

II a quem já possua outra permissão pública, seja ela qual for; 

 

§ 2º A vedação prevista no § 1º. deste artigo se estende às pessoas contratadas ou 

membros da diretoria de organizações da sociedade civil de interesse público OSCIPs e 

de organizações sociais OS que mantenham contratos de gestão, convênios ou parcerias 

com o Município e que sejam pagos com recursos públicos. 

 

§ 3º As disposições deste artigo aplicam-se às permissões já outorgadas, na vigência da 

Lei n. 4.742, de 25 de outubro de 1977, após 04 (quatro) anos contados da publicação 

desta Lei. 

 

Art. 5º - Os pontos de estacionamento serão fixados, tendo em vista o interesse público, 

com especificação da localização, designação do número da ordem, bem como da 

quantidade de veículos que neles poderão estacionar. 
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§ 1º Os pontos serão preferencialmente fixos, determinados e privativos, destinados 

exclusivamente ao estacionamento dos veículos dos permissionários designados, com 

frequência obrigatória e terão suas instalações padronizadas contendo obrigatoriamente: 

I placas sinalizadoras; 

II telefone, quando ponto fixo; 

III abrigo de espera para os usuários; 

IV demarcação de solo. 

§ 2º Todas as despesas com as instalações e manutenção dos pontos de estacionamento 

serão de exclusiva responsabilidade dos permissionários neles lotados. 

§ 3º Havendo interesse público em construir o abrigo, poderá o Poder Público fazê-lo. 

§ 4º Todo ponto poderá, a qualquer tempo, ser transferido, aumentado ou diminuído na 

sua extensão ou limite de veículos, sem qualquer tipo de indenização por equipamentos 

instalados. 

§ 5º A permuta de ponto somente poderá ser autorizada em casos excepcionais, a critério 

do órgão competente da Prefeitura Municipal de Volta Redonda.  

 

Art. 6º - O número máximo de táxis no Município fica limitado na proporção de 01 (um) 

veículo para cada 700 (setecentos) habitantes. 

 

Parágrafo único Para os efeitos deste artigo o número de habitantes será aquele apurado 

ou estimado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística I.B.G.E. 
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Art. 7º - A criação de pontos de táxi será procedida, observadas as disposições desta Lei, 

quando houver: 

I necessidade de extinção de um ponto existente; 

II - necessidade de redução do número de vagas de um ponto existente; 

III - necessidade de atendimento à população, considerando o interesse público; 

 

§ 1º No caso de demanda manifesta de natureza sazonal, como carnaval, shows, feiras, 

calamidades, entre outros, poderá ser emitida autorização provisória, seguindo critérios 

específicos para o caso. 

§ 2º As novas vagas serão primeiramente disponibilizadas aos atuais permissionários por 

meio de sorteio, a partir de critérios e requisitos de participação estabelecidos pelo Poder 

Público. 

§ 3º Para o preenchimento das vagas por novos permissionários o Poder Público realizará 

licitação a partir de critérios determinados pela legislação específica e explicitados em 

edital público. 

§ 4º As vagas acessíveis serão disponibilizadas conforme procedimento definido no § 2º. 

deste artigo ou para licitação a novos procedimentos a critério do Poder Público. 

§ 5º O Poder Público deverá utilizar os critérios previstos neste artigo para o aumento do 

número de vagas nos pontos já existentes.  

 

Art. 8º - A Prefeitura Municipal, pelo seu órgão técnico, organizará e fiscalizará o 

funcionamento dos pontos de táxis, de forma a assegurar que o serviço satisfaça as 

necessidades públicas.  
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Art. 9º - Cada ponto de táxi terá um coordenador e um vice-coordenador com a finalidade 

de representar os permissionários e um coordenador e um vice-coordenador com a 

finalidade de representar os auxiliares perante o Poder Público e demais entes da 

sociedade. 

 

Parágrafo único As funções e os procedimentos para a escolha dos coordenadores serão 

regulamentados por meio de Resolução do Superintendente de Serviços Rodoviários.  

 

Art. 10 - As definições quanto ao veículo a ser utilizado para o serviço de táxi serão 

regulamentadas pelo Poder Público por meio de Decreto. 

 

Art. 11 - Os veículos automotores de aluguel de que trata esta Lei somente poderão operar 

quando providos de taxímetros devidamente aferidos e lacrados pelo Instituto Nacional de 

Pesos e Medidas. 

§ 1º A violação do taxímetro constitui infração de natureza gravísisma, sujeitando os 

infratores à perda da permissão. 

§ 2º Quando o permissionário, por qualquer motivo, tiver que mudar ou aferir o taxímetro, 

deverá obter do setor competente da Prefeitura Municipal a necessária autorização. 

§ 3º A critério do Poder Público, alguns pontos de estacionamento poderão contar com 

tabela de valores previamente elaborada pelo órgão técnico, com destino e valores fixos, 

hipótese em que o usuário poderá optar pela utilização do taxímetro ou da tabela.  
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Art. 12 - Caso o interesse público assim o exija, poderá o Poder Público autorizar sistema 

de autolotação, utilizando com prioridade os permissionários existentes e devidamente 

cadastrados.  

 

Art. 13 - Para conduzir veículos de transporte individual de passageiros (táxis) no 

Município de Volta Redonda é obrigatória a inscrição no Cadastro Municipal de Condutores 

de Táxis, a ser renovado periodicamente. 

Parágrafo único O Poder Executivo Municipal, por meio do órgão competente, fornecerá o 

registro e a identificação a todo condutor cadastrado. 

 

Art. 14 - O permissionário poderá ter no máximo 02 (dois) auxiliares, que atuarão em 

regime de colaboração, emprego ou qualquer outra forma permitida ou que venha ser 

permitida pela legislação federal, desde que não vedada por esta lei. 

Parágrafo único O certificado de permissão e a identificação do permissionário e de seus 

auxiliares, fornecidos pelo órgão competente, são de porte obrigatório e deverão ser 

mantidos em lugar visível. 

 Art. 15 - O Regulamento disciplinará acerca da formalização do certificado de permissão 

e do Cadastro Municipal de Condutores de Táxis, indicando a documentação necessária, 

os prazos de validade e, quando aplicável, indicará os prazos definidos no artigo 2º, § 3º, 

desta Lei. 

 

Parágrafo único Permissários e auxiliares deverão submeter-se a curso de qualificação, 

cujos critérios serão estabelecidos pelo Poder Público. 
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Art. 16 - Os permissionários ficarão sujeitos aos seguintes preços públicos. 

I registro e renovação do Certificado de Permissão: 15 Unidade de Valor Fiscal de Volta 

Redonda - UFIVRE ou fator oficial que venha a substituí-la; 

II inscrição no Cadastro Municipal de Condutores de Táxis (permissionário ou auxiliar): 45 

UFIVRE ou fator oficial que venha a substituí-la; 

III renovação no Cadastro Municipal de Condutores de Táxis (permissionário ou auxiliar): 

15 UFIVRE ou fator oficial que venha a substituí-la; 

IV substituição de veículo: 30 UFIVRE ou fator oficial que venha a substituí-la; 

V mudança de registro de auxiliar: 35 UFIVRE ou fator oficial que venha a substituí-la; 

VI requerimento e certidão em geral: 10 UFIVRE ou fator oficial que venha a substituí-la; 

VII segunda via de documentos: 10 UFIVRE ou fator oficial que venha a substituí-la; 

VIII transferência de permissão, nos casos e períodos permitidos nesta Lei: 500 UFIVRE 

ou fator oficial que venha a substituí-la; 

IX permuta de ponto: 200 UFIVRE ou fator oficial que venha a substituí-la; 

X vistoria veicular: 30 UFIVRE ou fator oficial que venha a substituí-la; 

XI plastificação: 01 UFIVRE ou fator oficial que venha a substituí-la. 

Parágrafo único Ficam dispensados do pagamento do preço público estabelecido no inciso 

VIII deste artigo os dependentes de permissionários falecidos. 

 

Art. 17 - Pelo não cumprimento das disposições da presente Lei, bem como de seus 

regulamentos e outras normas que venham a ser editadas, obedecendo aos princípios do 

contraditório e ampla defesa, serão aplicadas aos condutores do serviço de táxi e 

operadoras do serviço de rádio comunicação de táxi as seguintes penalidades: 
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I advertência; 

II multa; 

III apreensão do veículo; 

IV cassação do registro do condutor de táxi; 

V cassação da permissão. 

 

§ 1º As infrações punidas com a penalidade de advertência, referem-se a falhas primárias 

que não afetem o conforto ou a segurança dos usuários. 

 

§ 2º As infrações punidas com a penalidade de multa, de acordo com sua gravidade, 

classificam-se em; 

I Multa por infração de natureza leve, no valor de 50 (cinquenta) UFIVRE, por 

desobediência a determinações do Poder Público ou por descumprimento dos parâmetros 

operacionais estabelecidos, que não afetem a segurança dos usuários; 

II Multa por infração de natureza média, no valor de 100 (cem) UFIVRE, por desobediência 

a determinações do Poder Público que possam colocar em risco a segurança dos usuários 

ou por descumprimento de obrigações contratuais, por deficiência na prestação do serviço; 

III Multa por infração de natureza grave, no valor de 200 (duzentas) UFIVRE, por atitudes 

que coloquem em risco a prestação dos serviços, recusa de passageiros ou por cobrança 

de tarifa diferente das autorizadas; 

IV Multa por infração de natureza gravíssima, no valor de 800 (oitocentas) UFIVRE, por 

suspensão da prestação de serviços, sem autorização do Poder Público; 
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V Multa por prestação de serviço de transporte individual clandestino, no valor de 1.000 

(hum mil) UFIVRE. 

§ 3º A penalidade de cassação do registro de condutor de táxi poderá ser aplicada nos 

casos estabelecidos em Regulamento para as infrações de natureza grave ou gravíssima, 

mediante a instauração de processo administrativo, estando o motorista punido impedido 

de dirigir táxi no Município. 

§ 4º A penalidade de cassação da permissão será aplicada nos casos estabelecidos em 

Regulamento para as infrações de natureza gravíssima, mediante a instauração de 

processo administrativo, sendo vedada a outorga de nova permissão ao infrator. 

§ 5º A aplicação das penalidades descritas nos incisos II, III, IV e V do caput deste artigo 

deverão ser precedidas da notificação do permissionário. 

§ 6º Além da penalidade de multa, os infratores estarão sujeitos às seguintes medidas 

administrativas, que poderão ser aplicadas individual ou cumulativamente: 

I Retenção do veículo; 

II Remoção do veículo; 

III Afastamento do veículo; 

IV Suspensão do registro de condutor de táxi, limitada a 30 (trinta) dias corridos; 

V Suspensão da permissão, limitada a 30 (trinta) dias corridos; 

VI Afastamento do condutor; 

VII Atribuição de pontuação. 

§ 7º O pagamento das multas previstas no § 2º deste artigo, exceto a da multa do inciso 

V, poderá ser realizado até da data de seu vencimento, por 50% (cinquenta por cento) de 

seu valor. 
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Art. 18 - A pena de cassação da permissão e de cassação do registro de condutor de táxi 

será aplicada por meio de resolução do Superintendente de Serviços Rodoviários, 

assegurado o amplo direito de defesa. 

 

Art. 19 - A permissão será extinta por: 

I advento do termo contratual; 

II caducidade; 

III rescisão; 

IV anulação; 

V insolvência ou incapacidade do titular. 

§ 1º A caducidade será declarada pelo Poder Público, após a instauração de processo 

administrativo, assegurando o direito a ampla defesa e ao contraditório, quando: 

I não realizar a renovação do certificado de permissão, no prazo assinalado; 

II houver a cassação do registro de condutor de táxi do permissionário; 

III o permissionário não cumprir as penalidades impostas por infrações nos prazos 

determinados; 

IV o permissionário não atender a intimação do Poder Público no sentido de regularizar a 

prestação do serviço; 

V o permissionário for condenado em sentença transitada em julgado por sonegação de 

tributos, inclusive contribuições sociais; 

VI o permissionário for condenado por sentença penal transitada em julgado. 



 

 

 

275 Av. Raja Gabaglia, 2.680 - 10º andar - Estoril - CEP 30.494-170 
Belo Horizonte - Minas Gerais - Telefax: (31) 2108-6868 
email: planum@planum.eng.br 

 

§ 2º O atraso acumulado no pagamento de 03 (três) multas aplicadas ensejará o início de 

processo administrativo para declaração de caducidade, com fulcro no inciso III do § 1º. 

deste artigo, após transcorrido o prazo concedido em notificação para corrigir as falhas 

apontadas. 

§ 3º Declarada a caducidade, não resultará para o Poder Público qualquer espécie de 

responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com 

terceiros ou com eventuais empregados. 

 

Art. 20 - A defesa de autuação e os recursos administrativos deverão ser apresentados 

no prazo de 15 (quinze) à Comissão de Julgamento de Infrações, a ser constituída por 

meio de ato próprio da Superintendência de Serviços Rodoviários, a contar da data da 

expedição da notificação.  

 

§ 1º A Comissão de Julgamento de Infrações será composta por funcionários do órgão 

competente e de representantes dos permissionários, dos auxiliares e da sociedade civil, 

nomeados por meio de Resolução do Superintendente de Serviços Rodoviários e 

regimento interno definido pelo Poder Executivo. 

§ 2º Para as penalidades de cassação do registro de condutores de táxi e de cassação de 

permissão e de declaração de caducidade, será constituída uma Comissão de Apuração 

de Irregularidade no Serviço de Táxi, que poderá ser permanente, composta por três 

representantes do Poder Público, que realizará os atos necessários para instruir o 

processo administrativo correlato, sendo assegurado o amplo direito de defesa do 

interessado. 

§ 3º Das decisões da Comissão de Apuração de Irregularidades no Serviço de Táxi, 

caberá recurso, nos efeitos devolutivo e suspensivo, ao Superintendente de Serviços 
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Rodoviários, e das decisões deste, caberá recurso, também nos efeitos devolutivo e 

suspensivo, ao Prefeito Municipal de Volta Redonda. 

Art. 21 - A execução, planejamento, gerenciamento, controle e fiscalização dos serviços 

permitidos, ficam transferidos à Superintendência de Serviços Rodoviários. 

Art. 22 - Considera-se transporte clandestino para efeitos desta Lei o transporte individual 

de passageiros que concorra ao serviço de táxi e sem autorização correspondente do 

órgão competente do artigo anterior, dentro dos limites do Município de Volta Redonda. 

§ 1º A prestação de transporte clandestino implicará, cumulativamente, nas penalidades 

de apreensão do veículo e de aplicação da multa prevista no inciso V, § 2º. do artigo 17 

desta lei. 

§ 2º - A liberação do veículo apreendido será autorizada mediante: 

I o requerimento do interessado acompanhado da comprovação da propriedade do 

veículo; 

II a comprovação do recolhimento dos valores das multas com prazos vencidos e 

despesas com estadia e guincho, além das previstas no § 1º. deste artigo.  

Art. 23 - Os permissionários poderão se organizar em cooperativas ou se associarem a 

empresas prestadoras de serviço de rádio comunicação de táxi, mediante prévio 

cadastramento das entidades no órgão competente previsto no artigo 21 desta Lei. 

§ 1º O Regulamento definirá os requisitos necessários para a inscrição e renovação das 

operadoras de rádio comunicação de táxi, sendo o cadastro válido por 1 (um) ano. 

§ 2º As entidades prestadoras de serviço de rádio comunicação de táxi deverão indicar os 

permissionários a elas vinculados ao órgão competente do artigo 21 desta Lei, atualizando 

os registros sempre que houver modificação.  

Art. 24 - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 120 (cento e vinte) 

dias contados de sua publicação.  
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Art. 25 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 26 - Ficam revogadas as disposições em contrário.  

 

Volta Redonda, __ de junho de 2016.  

------------------------ 

Prefeito Municipal 
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16 ANEXO 5 – REGULAMENTO – SERVIÇO DE TÁXI 

 

REGULAMENTO – SERVIÇO DE TAXI 

 

Aprova o regulamento e o código disciplinar do Serviço de 

Transporte Individual de Passageiros em Veículos de 

Aluguel a Taxímetro do Município. 

 

O PREFEITO DA CIDADE DE VOLTA REDONDA, no uso de suas atribuições legais, e, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a legislação existente que disciplina o 

serviço de transporte individual de passageiros por táxi no município, adaptando-a às 

necessidades atuais do serviço; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de a Administração Pública melhorar o atendimento aos 

usuários e exercer de maneira mais eficiente o controle e a fiscalização do serviço, visando 

ao seu aperfeiçoamento; 

 

CONSIDERANDO as regras estabelecidas pela Lei Federal nº 12.468 de 12 de agosto de 

2011, pela Lei Federal nº 12.865, de 9 de outubro de 2013 e pela Legislação Municipal: 
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DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aprovado o novo Regulamento e o Código Disciplinar do Serviço de 

Transporte Individual de Passageiros em Veículos de Aluguel a Taxímetro, na forma do 

ANEXO I e ANEXO II, respectivamente ao presente Decreto. 

 

Art. 2º. A Superintendência de Serviços Rodoviários - SUSER poderá expedir normas 

complementares para execução do Regulamento e do Código Disciplinar aprovado no 

presente Decreto. 

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

REGULAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM 

VEÍCULOS DE ALUGUEL A TAXÍMETRO 

 

CAPÍTULO I 

Organização Administrativa do Serviço 

 

Art. 1º. A Superintendência de Serviços Rodoviários - SUSER é o órgão normativo, 

coordenador e fiscalizador do serviço de transporte de passageiros em veículos de aluguel 

a taxímetro no Município de Volta Redonda. 

 

Art. 2º. O serviço de transporte de passageiros em veículo a taxímetro será executado 

mediante a outorga de autorização, expedida pela SUSER em favor do beneficiário, desde 

que cumpridas as formalidades legais para tanto. 

 

CAPÍTULO II 

Definições 

 

Art. 3º. Para os fins deste Regulamento, consideram-se: 

 

I – Serviço de Táxi: o serviço de utilidade pública de transporte individual de passageiros 

com veículo de aluguel a taxímetro, organizado, disciplinado e fiscalizado pelo poder 
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público municipal, com base nos requisitos mínimos de segurança, de conforto, de higiene, 

de qualidade dos serviços e de fixação prévia dos valores máximos das tarifas a serem 

cobrada; 

 

II – Serviço de Táxi Comum: o Serviço de Táxi executado por Motoristas Autônomos ou 

por Empresas Prestadoras, sem o suporte de Instituições Aglutinadoras, mediante o 

transporte por aluguel a taxímetro de pessoa indeterminada, com origem em local aleatório 

e para destino definido pelo cliente; 

 

III - Serviço de Taxi por Chamada: o Serviço de Táxi intermediado por Instituições 

Aglutinadoras, para transporte de pessoa determinada, com origem, horário de embarque 

aproximado e destino definido pelo cliente; 

 

IV - Serviço de Táxi Executivo: o Serviço de Táxi prestado em veículos de “padrão 

executivo”, conforme regulamento definido pela SUSER, realizado por intermédio de 

Instituições Aglutinadoras, e executado por motoristas com noções básicas de outros 

idiomas, partindo de pontos de táxi regulamentados, ou de origem préacordada, em 

horário de embarque aproximado e destino definido pelo cliente, visando ao atendimento 

de demanda mínima dos principais pontos geradores de fluxo de turistas na cidade de 

Volta Redonda; 

 

V – Taxistas Autônomos: os motoristas profissionais residentes e domiciliados no 

município de Volta Redonda, devidamente inscritos como segurados do Instituto Nacional 

do Seguro Social - INSS como motoristas de táxi, e que sejam titulares de autorização 

outorgada pela SUSER para explorar o serviço de transporte de passageiros em veículos 
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de aluguel a taxímetro de acordo com este regulamento, com a legislação em vigor e com 

os atos que serão expedidos pela SUSER; 

 

VI – Taxistas Auxiliares: os motoristas profissionais residentes e domiciliados no Município 

de Volta Redonda, devidamente inscritos como segurados do Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS como motoristas de táxi, e que se vinculem a uma 

autorização outorgada pela SUSER a Taxistas Autônomos ou Empresas Prestadoras, na 

forma deste Regulamento, da legislação em vigor, e dos atos que serão expedidos pela 

SUSER; 

 

VII – Empresas Prestadoras: as sociedades constituídas na forma da legislação vigente, 

com sede no município de Volta Redonda, e que sejam detentoras de autorização para 

explorar o serviço de transporte de passageiros em veículos de aluguel a taxímetro 

integrantes de sua frota, através de seus Taxistas Auxiliares registrados na SUSER; 

 

VIII – Instituições Aglutinadoras: as pessoas jurídicas que agrupam Taxistas Autônomos, 

organizadas sob a forma de associações, cooperativas, ou outra forma legalmente 

prevista, com sede no município de Volta Redonda, e que sejam titulares de autorização 

para dar suporte operacional para a prestação do Serviço de Táxi, na forma de 

regulamento expedido pela SUSER. 

 

CAPÍTULO III 

Requisitos Mínimos para a Prestação do Serviço 

Seção I 
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Taxistas Autônomos e Taxistas Auxiliares 

 

Art. 4º. Os Taxistas Autônomos e os Taxistas Auxiliares deverão atender integralmente 

aos requisitos e condições abaixo estabelecidos para prestar o Serviço de Táxi, em 

qualquer de suas modalidades, sem prejuízo da regulamentação complementar a ser 

expedida pela SUSER: 

 

I – portar habilitação para conduzir veículo automotor, em uma das categorias B, 

C, D ou E, assim definidas no art. 143 da Lei Federal no 9.503, de 23 de setembro de 1997 

– Código de Trânsito Brasileiro; 

 

II – concluir curso de relações humanas, direção defensiva, primeiros socorros, mecânica 

e elétrica básica de veículos, que deverão estar de acordo com os parâmetros definidos 

por resolução da SUSER a ser publicada; 

 

III – conduzir veículo com as características exigidas pelas autoridades de  trânsito, e 

devidamente inspecionado pela SUSER anualmente; 

 

IV – ser titular de certificação específica para exercer a profissão, emitida pela SUSER; 

 

V – ser inscrito como segurado do INSS; e 
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VI – manter-se em atividade profissional oferecendo seus serviços à população pelo 

período mínimo de 40 (quarenta) horas semanais, ressalvados os afastamentos por 

motivos de férias, doenças e outros, que deverão ser  informados à SUSER, na forma 

estabelecida em regulamento. 

 

Seção II 

Empresas Prestadoras 

 

Art. 5º. As Empresas Prestadoras deverão atender integralmente aos requisitos e 

condições abaixo estabelecidos para prestar o Serviço de Táxi, em qualquer de suas 

modalidades, sem prejuízo da regulamentação complementar a ser expedida pela 

SUSER: 

 

I – comprovar que estão devidamente registradas na Junta Comercial do Estado do Rio 

de Janeiro e que mantêm sua sede no município de Volta Redonda; 

 

II – comprovar que dispõem de garagem com capacidade mínima para recolhimento de 

60% (sessenta por cento) da frota total, com superfície coberta de pelo menos 20% (vinte 

por cento) para execução de serviços gerais de manutenção dos veículos; 

 

III - manter capital social devidamente realizado ou integralizado, correspondente, no 

mínimo, a 50% (cinquenta por cento) do valor de sua frota; 
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IV – manter em operação cada veículo de sua frota pelo período mínimo de 40 (quarenta) 

horas semanais; e 

 

V - manter registro das chamadas feita pelos usuários pelo prazo mínimo de 30 (trinta) 

dias, com informações do horário, local e veículo das solicitações, dos atendimentos 

realizados e gravações das chamadas para com os usuários e para com a central. 

 

Seção III 

Instituições Aglutinadoras 

 

Art. 6º. As Instituições Aglutinadoras são classificadas em convencionais e executivas, e 

deverão atender integralmente aos requisitos e condições abaixo estabelecidos para 

prestar o Serviço de Táxi, em quaisquer de suas modalidades, sem prejuízo da 

regulamentação complementar a ser expedida pela SUSER: 

 

a) Requisitos Gerais 

 

I – comprovar que estão devidamente registradas nos registros públicos competentes no 

Município, e que mantêm sua sede no município do Volta Redonda; 

 

II - congregar pelo menos 20 (vinte) Taxistas Autônomos, que deverão ser proprietários 

de seus respectivos veículos; e 
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III - manter registro das chamadas feita pelos usuários pelo prazo mínimo de 30 (trinta) 

dias, com informações do horário, local e veículo das solicitações, dos atendimentos 

realizados e gravações das chamadas para com os usuários e para com a central. 

 

b) Requisitos Específicos para as Instituições Aglutinadoras Convencionais: 

 

I - manter sistema de monitoramento dos veículos por GPS; e 

 

II - disponibilizar equipamentos eletrônicos aos usuários para realização do pagamento 

das tarifas, nos pontos de embarque; 

 

c) Requisitos Específicos para as Instituições Aglutinadoras Executivas: 

 

I - manter sistema de monitoramento dos veículos por GPS; 

 

II - disponibilizar equipamentos eletrônicos aos usuários para realização do pagamento 

das tarifas, individualmente em cada veículo dos Autônomos vinculados; 

 

III - disponibilizar rede wi-fi gratuita de acesso à internet para o usuário; 

 

IV - aceitar somente motoristas que tenham frequentado curso de língua estrangeira; e 
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V - executar o serviço somente a partir de chamados ou de pontos de táxi devidamente 

regulamentados. 

 

Capítulo IV 

Dos Deveres 

Seção I 

Taxistas Autônomos e Taxistas Auxiliares 

Art. 7º. Constituem deveres dos Taxistas Autônomos e Taxistas Auxiliares, no exercício 

da prestação do Serviço de Táxi, em qualquer de suas modalidades e sem prejuízo da 

regulamentação complementar a ser expedida pela SUSER e pelas demais autoridades 

de trânsito: 

 

a) trabalhar devidamente trajado, isto é, com camisa com gola de manga curta e 

manga, camisa polo ou comprida social (abotoada), calça comprida e sapato 

fechado; 

b) manter visível o seu cartão de identificação no painel do veículo, acima do porta-

luvas, de tal forma que não prejudique o acionamento do air-bag do veículo, se for 

o caso; 

c) manter o veículo em perfeitas condições de limpeza e apresentação; 

d) manter o veículo em perfeitas condições de segurança, providenciando sempre o 

conserto de defeitos ou deficiências de sinalização, sistema de freios, limpadores 

de para-brisa, ou qualquer falha mecânica; 

e) aceitar sempre as corridas, com exceção dos seguintes casos: 

 

i. em casos de calamidade pública; 
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ii. quando o usuário portar animais que não estejam acondicionados, exceto o 

cão-guia; 

iii. quando o destino for a área reconhecidamente de risco; 

iv. quando o usuário portar bagagem capaz de danificar o veículo ou que 

exceda as dimensões do porta-malas; 

f) cobrar o valor da tarifa registrado no taxímetro ou autorizado pela SUSER, conforme 

o caso. 

g) seguir o itinerário mais curto, salvo determinação expressa do passageiro ou de 

autoridade de trânsito ou seus agentes; 

h) acionar o taxímetro sempre quando o veículo iniciar o movimento por conta do 

passageiro, e encerrar após terminado o serviço, quando o usuário tiver 

conhecimento da quantia a pagar; 

i) portar-se de maneira correta, educada e urbana com os usuários; 

j) indagar o destino ao passageiro somente após a sua acomodação no interior do 

veículo e o acionamento do taxímetro; 

k) identificar-se sempre que solicitado, declarando o número do veículo que conduz 

ao atender chamado, sem indagar o destino do usuário; 

l) dispor do troco necessário para a corrida, arcando com a diferença quando não 

dispuser do mesmo; 

m) manter-se na fila sempre onde houver pontos de táxi, sendo-lhe vedada qualquer 

combinação para escolha de passageiros por intermédio de porteiros, carregadores 

e outras pessoas, permanecendo dentro do veículo quando for o primeiro da fila; 

n) adotar tratamento especial para com as gestantes, pessoas idosas e portadoras de 

necessidades especiais.  

o) evitar partidas e freadas súbitas e/ou brutais;  

p) não fumar, comer ou beber no interior do veículo;  

q) acatar as ordens e apresentar os documentos solicitados pela fiscalização;  

r) não atender o telefone celular enquanto estiver dirigindo;  

s) falar apenas o indispensável, quando em trânsito;  

t) não obstruir o tráfego, quando do embarque ou desembarque de usuários;  
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u) manter o bigorrilho na parte superior do veículo sempre funcionando, para que os 

usuários tenham conhecimento se o veículo está ocupado ou não;  

v) abster-se de utilizar proteção nos vidros do veículo (insulfim) que impeça que os 

usuários enxerguem o interior do veículo; e 

w) manter-se vinculado somente a uma Instituição Aglutinadora. 

 

Seção II 

Empresas Prestadoras 

Art. 8°. Constituem deveres das Empresas Prestadoras, no exercício da prestação do 

Serviço de Táxi, em quaisquer de suas modalidades e sem prejuízo da regulamentação 

complementar a ser expedida pela SUSER e pelas demais autoridades de trânsito: 

 

a) designar ao menos um membro de sua diretoria e um representante legal habilitado 

para representá-las junto à SUSER; 

b) abster-se de contratar e pagar os seus prestadores de serviço e Taxistas Auxiliares pelo 

sistema de comissão fixada sobre as receitas dos veículos   

c) apresentar a carteira nacional de habilitação atualizada dos Taxistas Auxiliares a elas 

vinculados, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o vencimento da carteira, devendo 

promover a “baixa” do respectivo Taxista Auxiliar após esse prazo, sob pena de suspensão 

da autorização para prestar o Serviço de Táxi; 

d) entregar o veículo de sua frota para a prestação do Serviço de Táxi a Taxista Auxiliar 

devidamente registrado na SUSER e com a autorização a elas vinculados; 
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e) apresentar à SUSER, sempre que solicitado, cópias dos seus atos societários 

atualizados e registrados, comprovante de inscrição municipal e CNPJ ativo, e alvará 

municipal para funcionamento; 

 

f) Abster-se de aumentar a frota existente na data de publicação deste regulamento, salvo 

autorizado pelo poder público. 

 

g) atender a contento as demandas dos usuários dos serviços prestados, de acordo com 

critérios de eficiência a serem estabelecidos pela SUSER; e 

 

h) apresentar à SUSER, sempre que solicitado, cópia dos seus atos societários 

atualizados e registrados, inscrição municipal e CNPJ ativo e alvará municipal para 

funcionamento. 

 

Seção III 

Instituições Aglutinadoras 

 

Art. 9º. Constituem deveres das Instituições Aglutinadoras, no exercício da prestação do 

Serviço de Táxi, em quaisquer de suas modalidades e sem prejuízo da regulamentação 

complementar a ser expedida pela SUSER e pelas demais autoridades de trânsito: 

 

a) designar ao menos um membro de sua diretoria e um representante legal habilitado 

para representá-las junto a SUSER;  
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b) atender a contento as demandas dos usuários dos serviços prestados, de acordo com 

critérios de eficiência a serem estabelecidos pela SUSER; 

 

c) abster-se de repassar o destino do usuário ao motorista, após atender ao chamado do 

usuário; e 

 

d) apresentar à SUSER, sempre que solicitado, cópia dos seus atos societários 

atualizados e registrados, inscrição municipal e CNPJ ativo e alvará municipal para 

funcionamento 

 

CAPÍTULO V 

Dos Direitos 

Seção I 

Taxistas Autônomos 

 

Art. 10. Aos Taxistas Autônomos são assegurados os seguintes direitos: 

 

a) indicar até 2 (dois) Taxistas Auxiliares para prestar o Serviço de Táxi em seu veículo, 

observada a regulamentação da SUSER; 
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b) substituir, a qualquer momento, o veículo em que presta o Serviço de Táxi, observada 

a legislação em vigor; e 

 

c) em caso de integrar uma Instituição Aglutinadora, trabalhar em outro veículo cadastrado 

na mesma Instituição Aglutinadora, na condição de Taxista Auxiliar, por um prazo máximo 

de 90 (noventa) dias, caso seu veículo esteja impossibilitado de operar em virtude de furto, 

roubo ou colisão, desde que previamente autorizado pela SUSER. 

 

Seção II 

Empresas Prestadoras e Instituições Aglutinadoras 

 

Art. 11. Às Empresas Prestadoras e Instituições Aglutinadoras são assegurados os 

seguintes direitos: 

 

a) utilizar sistema de comunicação para atender à demanda do serviço; 

 

b) substituir, a qualquer momento, o veículo em que presta o Serviço de Táxi, observada 

a legislação em vigor. 

 

CAPÍTULO VI 

Da Cassação da Autorização e Registro 
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Art. 12. As permissões outorgadas para as Empresas Prestadoras e Instituições 

Aglutinadoras serão cassadas nas seguintes hipóteses: 

 

a) caracterização de reiterada má prestação do Serviço de Táxi ou a verificação de 

irregularidades na prestação do Serviço, após aplicação de sanção de advertência, e 

desde que o problema verificado não tenha sido sanado, assegurado, em qualquer 

hipótese, o contraditório e a ampla defesa; 

 

b) decretação de falência das Empresas Prestadoras e Instituições Aglutinadoras, ou caso 

o plano de recuperação judicial devidamente homologado em Juízo não esteja sendo 

cumprido; 

 

c) transferência do controle societário, direto ou indireto, sem anuência prévia da SUSER; 

 

d) penhora ou arresto de quotas, ações ou veículos, e o respectivo gravame não seja 

liberado em até 30 (trinta) dias; 

 

e) entrega a pessoa não autorizada para conduzi-lo do veículo utilizado para a prestação 

do Serviço de Táxi, conforme registro mantido pela SUSER; 

 

f) descumprimento a quaisquer dos deveres e obrigações indicados neste Regulamento, 

e desde que o problema verificado não tenha sido sanado, assegurado, em qualquer 

hipótese, o contraditório e a ampla defesa; 
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g) cessão gratuita ou onerosa, temporária ou permanente, do direito à prestação do 

Serviço de Táxi, sem prévia e expressa anuência da SUSER. 

 

Art. 13. Os registros de autorização outorgadas para os Taxistas Auxiliares serão cassados 

nas seguintes hipóteses: 

 

a) cobrança de tarifa indevida ou não autorizada; 

b) prática de infrações ao Código Disciplinar, no valor superior a mil vezes o valor da 

bandeirada da categoria convencional, em um período de 1 ano; 

c) desvio comportamental, no qual a conduta do motorista ofereceu riscos à segurança, a 

boa educação ou à saúde da população; 

d) obstruir intencionalmente a via pública, com ou sem a utilização do veículo; e 

e) descumprimento a quaisquer dos deveres e obrigações indicados neste Regulamento, 

assegurado, em qualquer hipótese, o contraditório e a ampla defesa. 

 

§1º O Taxista Autônomo ou a Empresa Prestadora ficarão sujeitos ao pagamento de multa 

no valor de 10 (dez) vezes o valor da multa do grupo E-1 do Código Disciplinar, sendo 

solidariamente responsáveis por seus atos perante o poder público e terceiros. 

 

Art. 14. Os registros de autorização outorgados para os Taxistas Autônomos serão 

cassados nas seguintes hipóteses: 

a) cobrança de tarifa indevida ou não autorizada; 
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b) prática de infrações ao Código Disciplinar, no valor superior a mil vezes o valor da 

bandeirada da categoria convencional, em um período de 1 ano; 

c) desvio comportamental, no qual a conduta do motorista ofereceu riscos à segurança, a 

boa educação ou à saúde da população; 

d) obstruir intencionalmente a via pública, com ou sem a utilização do veículo; 

e) descumprimento a quaisquer dos deveres e obrigações indicados neste Regulamento 

e do código disciplinar, assegurado, em qualquer hipótese, o contraditório e a ampla 

defesa; 

f) não realização de 2 vistorias consecutivas nos veículos utilizados para a prestação do 

Serviço de Táxi; 

g) cessão gratuita ou onerosa, temporária ou permanente, do direito à prestação do 

Serviço de Táxi, sem prévia e expressa anuência da SUSER; e 

h) entrega a pessoa não autorizada para conduzi-lo do veículo utilizado para a prestação 

do Serviço de Táxi, conforme registro mantido pela SUSER. 

 

Art. 15. A decisão administrativa que declarar a cassação da autorização e registro será 

precedido de processo administrativo em que será assegurado aos interessados o direito 

de contraditório e ampla defesa, com a comunicação dos atos processuais por meio de 

carta e publicação em Diário Oficial. 

 

§1º. É obrigação dos interessados manter os endereços atualizados nos cadastros da 

SUSER. Reputar-se-ão válidas as comunicações enviadas aos interessados, em carta 

registrada, para o endereço constante na SUSER. 
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§2º. O não comparecimento do interessado para se defender resultará na decretação da 

revelia, com o regular prosseguimento do processo. 

 

§3º. Compete exclusivamente ao Superintendente de Serviços Rodoviários, ou a 

autoridade a quem lhe for delegado o poder, a prerrogativa de declarar a cassação da 

autorização e do registro referidos neste capítulo. 

 

CAPÍTULO VII 

Dos Veículos 

Seção I 

Das características 

 

Art. 16. Os veículos utilizados para a prestação do Serviço de Táxi deverão observar as 

seguintes características: 

a) o veículo deverá possui sistema de GPS com comunicação com a Prefeitura, com 

características e cronograma a ser definido pela SUSER; 

b) o veículo deverá ser de propriedade do titular da autorização, podendo ser objeto de 

contrato de arrendamento ou alienação fiduciária com instituição financeira legalizada para 

tanto; 

c) o veículo deverá ter capacidade mínima para 5 (cinco) e máxima de 7 (sete) 

passageiros), e deverá ter taxímetro equipado com impressora; 

d) o veículo deverá ter no máximo 6 (seis) anos de uso, contados a partir do ano de 

fabricação; 
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e) com exceção dos veículos vinculados às Instituições Aglutinadoras Executivas, todos 

os veículos utilizados na prestação do Serviço de Táxi deverão, obrigatoriamente, dispor 

de bigorrilho que indique o instante em que for acionado o taxímetro, de modo a informar 

por identidade visual que o veículo encontra-se ocupado por passageiro; 

f) os veículos pertencentes às Instituições Aglutinadoras deverão manter emblema 

representativo e número da ordem do veículo, com modelos e disposições previamente 

autorizadas pela SUSER; 

g) com exceção dos veículos vinculados às Instituições Aglutinadoras Executivas, todos 

os veículos utilizados na prestação do Serviço de Táxi deverão ser pintados de uma única 

cor ________ (_______________), com faixa na cor __________ (____________), não 

lhes sendo permitida a combinação de cores; 

h) o veículo não poderá ser hatch ou pick-up, e deverá ter 4 (quatro) portas laterais; 

i) o veículo deverá ter capacidade de bagagem superior a 350 (trezentos e cinquenta) 

litros; 

j) o veículo deverá ser obrigatoriamente equipado com ar condicionado e rádio, sem 

qualquer adicional de tarifa; e 

k) o modelo do veículo deverá ser previamente autorizado pela SUSER, respeitando as 

características estabelecidas. 

 

Art. 17. Os veículos vinculados às Instituições Aglutinadoras Executivas deverão atender, 

além das exigências mínimas elencadas acima, as seguintes: 

a) o veículo deverá ter no máximo 5 (cinco) anos de uso, contados a partir do ano de 

fabricação; 

b) o veículo deverá ter pintura de cor preta, conforme o fabricante; 
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c) o veículo deverá ter as seguintes características mínimas: 

(i) motorização de 1800 cilindradas; 

(ii) banco em couro ecológico ou assemelhado; 

(iii) vidro elétrico nas 4 portas, exceto para o veículo que não possui versões de fábrica 

com este equipamento para os vidros traseiros; 

d) o veículo não poderá ser tipo hatch, pick-up ou sedã compacto; 

e) a identificação do veículo ficará limitada à lateral do para-choque traseiro, previamente 

autorizado pela SUSER; e 

l) o modelo do veículo deverá ser previamente autorizado pela SUSER, respeitando as 

características estabelecidas; 

 

Seção II 

Das Vistorias 

 

Art. 18. Todos os veículos serão vistoriados anualmente de acordo com as normas e datas 

a serem fixadas pela SUSER. 

 

Art. 19. Após a aprovação do veículo na vistoria, a SUSER afixará selo próprio em local 

visível, no interior do veículo, atestando tal fato. 

 

Art. 20. O veículo não aprovado na vistoria ficará impossibilitado de operar. Sanadas as 

deficiências, o veículo será submetido a nova vistoria. 
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Parágrafo único. O responsável pela vistoria, uma vez ocorrida a hipótese prevista neste 

artigo, lacrará o taxímetro, fornecendo ao titular da autorização documento comprobatório 

da medida. 

 

Art. 21. No caso das Empresas Prestadoras, no ato da vistoria deverão ser apresentados 

todos os documentos exigidos pela SUSER. 

 

Art. 22. Caso o titular da autorização esteja impossibilitado, por motivo de força maior, a 

realizar a vistoria do veículo, deverá, através de processo administrativo próprio, 

apresentar toda a documentação comprobatória do motivo do impedimento, a fim de 

solicitar concessão de prazo adicional para a realização da vistoria. 

 

Parágrafo Único. A vistoria do veículo poderá ser feita pelo Taxista Auxiliar legalmente 

registrado e vinculado ao referido veículo, mediante a apresentação de procuração por 

instrumento público, outorgada pelo titular da autorização, concedendo-lhe poderes 

especiais e específicos para tanto. 

 

CAPÍTULO VIII 

Dos Taxímetros e Aferições 

 

Art. 23. Os veículos destinados ao Serviço de Táxi deverão conter taxímetro com 

impressora como meio de aferição e cobrança, segundo tarifa aprovada pela SUSER. 
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Art. 24. O taxímetro deverá ser colocado no veículo de forma que fique completamente 

visível, possibilitando aos passageiros observar o seu funcionamento. 

 

Art. 25. Os algarismos indicativos dos preços a pagar deverão aparecer bem visíveis no 

taxímetro, independentemente da luz do ambiente. 

 

Art. 26. A aferição do taxímetro e verificar a inviolabilidade do aparelho deverá ser feita no 

Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro - IPEM. 

 

Parágrafo único. Sem autorização do IPEM e da SUSER, o taxímetro não pode ser retirado 

do veículo nem sofrer alteração ou modificação. 

 

Art. 27. É vedada a substituição de taxímetro nos veículos de aluguel sem prévia 

autorização do órgão competente. 

 

Parágrafo único. O requerimento de que trata este artigo deverá ser acompanhado de 

prova de propriedade do taxímetro e do veículo. 

 

Art. 28. Concedida a autorização de que trata o artigo anterior, o taxímetro a ser substituído 

sofrerá baixa no registro do Taxista Autônomo ou da Empresa Prestadora correspondente. 
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Art. 29. O taxímetro adquirido, no caso de transferência, deverá apresentar o Certificado 

de Aferição expedido pelo IPEM. 

 

Art. 30. No caso de ter ocorrido furto do taxímetro, ou roubo do veículo, o interessado 

deverá comunicar o fato, por escrito, aos órgãos competentes, juntando a certidão de 

registro da ocorrência, expedida pela Delegacia Policial competente. 

 

CAPÍTULO IX 

Das Tarifas 

 

Art. 31. A tarifa é organizada de forma que todo o serviço seja cobrado mediante 

aprovação de valores oficiais pelo poder público municipal, podendo ser cobrada mediante 

aferição do taxímetro, tabela pré-fixada ou tabela horária. 

 

§ 1°. A tabela horária, aprovada pelo poder público municipal, somente poderá ser utilizada 

pelas Instituições Aglutinadoras Executivas, podendo ser exigida a cobrança de no mínimo 

1 (uma) hora do usuário. 

 

§ 2°. A tabela pré-fixada somente poderá ser utilizada em pontos autorizados pelo poder 

público municipal. 

 

§ 3°. Todas as formas de cobrança deverão ter, por base de cálculo para sua autorização, 

o uso do taxímetro. 
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Art. 32. O usuário deverá pagar o pedágio, quando esse optar por trajetos em que essa 

cobrança seja devida. 

 

Art. 33. A tarifa do taxímetro é composta de bandeirada, quilômetro percorrido e hora 

parada. 

 

Art. 34. O quilômetro percorrido será cobrado adotando-se a “tarifa I” e a “tarifa II” para o 

Serviço de Táxi convencional e a “tarifa I“ para o serviço padrão “executivo”. 

 

Art. 35. A “tarifa II” poderá ser cobrada nas seguintes hipóteses: 

 

a) remuneração por serviço noturno das 21h até 06h; 

b) remuneração por serviço nos dias de domingo e feriados; 

c) remuneração por serviço em dias de festividades, eventos, feriados prolongados e 

meses de férias, mediante autorização expressa do poder público municipal; e 

d) remuneração por serviço em zonas de subidas íngremes e prolongadas; 

 

Art. 36. A “tarifa II” será estabelecida pelo valor da “tarifa I” do convencional, acrescida em 

20% (vinte por cento). 
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Art. 37. A bandeirada será cobrada no início da corrida somando-se ao valor total da 

corrida. 

 

Art. 38. Os logradouros com subidas íngremes e prolongadas serão assim considerados, 

desde que os aclives alcancem distância superior a um quilômetro. 

 

Art. 39. O veículo é obrigado a fazer o transporte da bagagem do passageiro, desde que 

as suas dimensões, natureza e peso, não prejudiquem a conservação do veículo, 

respeitando o Código de Trânsito Brasileiro, devendo acomodar para o usuário a bagagem 

e podendo cobrar o valor da “tarifa I” do convencional, conforme Art. 34, pelos volumes 

que excedam a 30 cm X 60 cm. 

 

Art. 40. As tarifas (“tarifa I” para o convencional e para o executivo, tabela horária, tabela 

pré-fixada e hora parada) serão revistas anualmente, sendo publicadas no dia 1º de janeiro 

de cada ano, por Resolução da Superintendência de Serviços Rodoviários, de acordo com 

metodologia que utiliza como base a variação dos custos dos preços e insumos. 

 

CAPITULO X 

Das Penalidades 

 

Art. 41. As penalidades consequentes da inobservância das normas estabelecidas no 

presente regulamento estão previstas no “Código Disciplinar do Serviço de Transporte de 

Passageiros em Veículos de Aluguel a Taxímetro do Município de Volta Redonda”, que 

acompanha o presente Decreto. 
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Art. 42. O não pagamento das multas acarretará no bloqueio e/ou cassação da 

autorização, independentemente de sua cobrança judicial. 

 

CAPITULO XI 

Das Disposições Gerais 

 

Art. 43. O Serviço de Transporte Individual de Passageiros em Veículos de Aluguel a 

Taxímetro deverá sempre estar aberto para formas de inovações tecnológicas que 

facilitem a experiência do usuário na utilização do serviço, formas de inovações cuja 

implementação dependerá da aprovação e da autorização dos órgãos competentes. 

 

 

Art. 44. Só é permitida a utilização do veículo cadastrado na Superintendência de Serviços 

Rodoviários - SUSER para a realização do Serviço de Transporte Público de Passageiros, 

vedada sua utilização em eventos de natureza particular do titular de autorização, sendo 

autorizado o uso do veículo com a sua família, devendo apresentar no momento da 

fiscalização os documentos que comprovem o parentesco, sujeitando-se o infrator às 

sanções previstas no Código Disciplinar do Serviço. 

 

Art.45. A Superintendência de Serviços Rodoviários poderá exigir das empresas e das 

instituições aglutinadoras, frota mínima de funcionamento por período definido em grandes 

eventos realizados pela Prefeitura do Município de Volta Redonda. 

 



 

 

 

305 Av. Raja Gabaglia, 2.680 - 10º andar - Estoril - CEP 30.494-170 
Belo Horizonte - Minas Gerais - Telefax: (31) 2108-6868 
email: planum@planum.eng.br 

CAPITULO XII 

Disposições Transitórias 

 

Art. 46. O prazo para enquadramento dos veículos ao presente Regulamento no que 

refere-se à vida útil será de 1 ano após a sua publicação. Após esse período, os veículos 

serão baixados e o registro e a autorização estarão sujeitos à cassação. 

 

Art. 47. O prazo para que os veículos tenham as características determinadas no presente 

Regulamento deverá ser o da vida útil definida no Regulamento. 

 

Art. 48. A SUSER deverá, em um prazo de 30 (trinta) dias, publicar todas as 

regulamentações necessárias para o cumprimento do presente Decreto, bem como definir 

cronograma de adaptação ao Regulamento. 

 

Art. 49. Todos os veículos deverão ter taxímetros instalados na forma deste Regulamento, 

quando da apresentação para a próxima vistoria anual. 

 

ANEXO II 

CÓDIGO DISCIPLINAR DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM 

VEICULO DE ALUGUEL A TAXÍMETRO DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. 

 

CAPÍTULO I 
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DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º. Este Código Disciplinar aplica-se a todas as modalidades da prestação do Serviço 

de Táxi. 

 

Art. 2º. As disposições e sanções administrativas de natureza disciplinar previstas neste 

Código aplicam-se a todo e qualquer titular de autorização e Taxista Auxiliar para a 

prestação do Serviço de Táxi. 

 

CAPÍTULO II 

DAS OBRIGAÇÕES DOS AUTORIZATÁRIOS DO SERVIÇO DE TÁXI E SANÇÕES 

APLICÁVEIS 

Seção I 

DAS OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

Art. 3º. Os titulares de autorização para prestação do Serviço de Táxi deverão cumprir 

rigorosamente todas as obrigações administrativas estabelecidas pelo poder público 

municipal. Serão penalizadas, isolada ou cumulativamente, as seguintes condutas: 

 

I – Deixar de requerer a baixa do termo ou alteração cadastral dentro de um prazo de 30 

dias: 

Infração – gravíssima 
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Penalidade – multa (Grupo E-1) 

 

II – Permitir que o Taxista Auxiliar exerça a função para a qual foi contratado sem que 

esteja devidamente registrado: 

Penalidade – Cassação da Autorização 

 

III - Manter em serviço motoristas portadores de moléstia contagiosa ou infectocontagiosa 

Infração – gravíssima 

Penalidade – multa (Grupo E-1) 

 

IV – Deixar de comunicar ao Órgão Gestor de Transportes do Município de Volta Redonda 

toda e qualquer demissão de Taxista Auxiliar, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias 

corridos: 

Infração – leve 

Penalidade – multa (Grupo E-4) 

 

V – Deixar de instruir os Taxistas Auxiliares quanto às determinações do Órgão Gestor de 

Transportes do Município de Volta Redonda que lhes digam respeito: 

Infração – grave 

Penalidade – multa (Grupo E-2) 
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VI – Deixar de identificar o infrator no prazo de 10 dias após a notificação da autuação: 

Infração – gravíssima 

Penalidade – multa (Grupo E-1) 

 

Parágrafo Único – Após o prazo previsto no inciso anterior, não havendo a devida 

identificação, será lavrada nova multa em desfavor do titular da autorização, mantida a 

penalidade originada pela infração, cujo valor é o da multa multiplicada pelo número de 

infrações iguais cometidas no período de doze meses. 

 

 

Art. 4º. O titular da autorização tem o dever de colaborar com a fiscalização, permitindo 

aos agentes credenciados o acesso aos veículos e às suas dependências, caracterizando-

se como penalizável o seguinte procedimento: 

Desautorizar a fiscalização: 

Infração – grave 

Penalidade – multa (Grupo E-2) 

 

Art. 5º. O titular da autorização submeterá os veículos à vistoria anual ordinária efetuada 

pelo Órgão Gestor de Transportes do Município de Volta Redonda, de acordo com o 

calendário por este instituído, caracterizando-se como penalizável o seguinte 

procedimento: 

Deixar de efetuar vistoria ordinária ou extraordinária - (penalidade/sanção por veículo): 

Infração – grave 
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Penalidade – multa (Grupo E-2) 

 

Art. 6º. O titular da autorização disponibilizará canal direto de comunicação (telefone, fax 

ou e-mail) com o Órgão Gestor de Transportes do Município de Volta Redonda, 

caracterizando-se como penalizável o seguinte procedimento: 

Deixar de disponibilizar canal de comunicação: 

Infração – grave 

Penalidade – multa (Grupo E-2) 

 

Art. 7º. Os documentos pertinentes ao veículo devem encontrar-se no interior do mesmo, 

à disposição da fiscalização, caracterizando-se como penalizáveis, isolada ou 

cumulativamente, a falta de: 

I - Certificado de Vistoria Anual (original), emitido pelo Órgão Gestor de Transportes do 

Município de Volta Redonda, exigível de acordo com o calendário por este instituído: 

Infração – leve 

Penalidade – multa (Grupo E-4) 

Medida administrativa – Lacre do Veículo 

II – Certificado ou comprovante de dedetização (original), e documento de vistoria e 

propriedade regular expedido pelo Detran com validade vigente: 

 

Infração – média 

Penalidade – multa (Grupo E-3) 
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Medida administrativa – Lacre do Veículo 

 

Art. 8º. O não cumprimento, na forma e nos prazos determinados, de ordens ou obrigações 

notificadas através de ofícios ordinários ou extraordinários, bem como de convocações, 

intimações, comunicados e outros expedidos pelo Órgão Gestor de Transportes do 

Município de Volta Redonda, efetivadas diretamente ou mediante publicação no Diário 

Oficial do Município de Volta Redonda, sujeita ao titular da autorização infrator à seguinte 

penalidade/sanção, para cada transgressão: 

 

Infração – grave 

Penalidade – multa (Grupo E-2) 

 

Art. 9º. O titular da autorização não poderá veicular ou divulgar qualquer tipo de 

comunicação, aviso, publicidade, publicação ou programação através de qualquer tipo de 

mídia, nas partes interna ou externa do veículo, sem prévia autorização do Órgão Gestor 

de Transportes do Município de Volta Redonda, salvo aquelas determinadas pelo mesmo, 

aplicando-se a seguinte penalidade/sanção, por veículo, para cada transgressão: 

 

Infração – leve 

Penalidade – multa (Grupo E-4) 

Medida administrativa – Lacre do Veículo 
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Seção II 

DAS OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS 

 

Art. 10. Somente são admitidos para a prestação do Serviço de Táxi os veículos 

licenciados no Município de Volta Redonda na categoria de aluguel, devidamente 

registrados no Órgão Gestor de Transportes do Município de Volta Redonda, por este 

vistoriados e aprovados e com vida útil inferior ou igual ao limite máximo estabelecido na 

normatização vigente, caracterizando-se como penalizáveis, isolada ou cumulativamente, 

os seguintes procedimentos do autorizatário: 

I – Deixar de cumprir o horário de operação determinado no regulamento (por semana): 

Infração – gravíssima 

Penalidade – multa (Grupo E-1) 

 

II – Colocar em operação veículo não registrado no Órgão Gestor de Transportes do 

Município de Volta Redonda, (penalidade/sanção por veículo): 

Infração – gravíssima 

Penalidade – multa (Grupo E-1) 

 

III – Colocar em operação veículo com vida útil vencida - (penalidade/sanção por veículo): 

Infração – gravíssima 
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Penalidade – multa (Grupo E-1) 

Medida administrativa – lacre do veículo 

 

IV – Colocar em operação veículo com selo de vistoria pertencente a outro veículo 

– (penalidade/sanção por veículo): 

Infração – gravíssima 

Penalidade – multa (Grupo E-1) 

Medida administrativa – lacre do veículo 

V – Recolocar veículo lacrado em operação, sem prévia autorização do Órgão Gestor de 

Transportes do Município de Volta Redonda - (penalidade/sanção por veículo): 

Infração – gravíssima 

Penalidade – multa (Grupo E-1) 

Medida administrativa – lacre do veículo 

 

VI – Colocar em operação veículo não submetido à vistoria anual ordinária efetuada pelo 

Órgão Gestor de Transportes do Município de Volta Redonda (selo de vistoria vencido), 

ou sem selo de vistoria - (penalidade/sanção por veículo): 

Infração – gravíssima 

Penalidade – multa (Grupo E-1) 

Medida administrativa – lacre do veículo 
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VII – Colocar em operação, veículo com “layout” externo e/ou pintura externa em 

desacordo com aquela aprovada pelo Órgão Gestor de Transportes do Município de Volta 

Redonda para o mesmo - (penalidade/sanção por veículo): 

Infração – grave 

Penalidade – multa (Grupo E-2) 

Medida administrativa – Lacre do Veículo 

 

VIII – Não apresentar apólice de seguro de responsabilidade civil, na vigência: 

Infração – gravíssima 

Penalidade – multa (Grupo E-1) 

Medida administrativa – lacre do veículo 

 

IX – Executar qualquer tipo de serviço não autorizado pelo Órgão Gestor de Transportes 

do Município de Volta Redonda - (penalidade/sanção por veículo): 

Infração – gravíssima 

Penalidade – multa (Grupo E-1) 

Medida administrativa – lacre do veículo 

 

Art. 11. A manutenção dos veículos deve ser feita em local adequado, podendo ser feita 

em oficina própria ou de terceiros, caracterizando-se como penalizáveis, individual ou 

cumulativamente, os seguintes procedimentos: 
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I – Abastecimento de veículos com passageiros em seu interior: 

Infração – gravíssima 

Penalidade – multa (Grupo E-1) 

Medida administrativa – lacre do veículo 

 

II – Serviço de manutenção em via pública, exceto os emergenciais de pequena duração: 

Infração – gravíssima 

Penalidade – multa (Grupo E-1) 

Medida administrativa – lacre do veículo 

 

Seção III 

DO ESTADO DOS VEÍCULOS EM OPERAÇÃO 

 

Art. 12. O titular de autorização deve disponibilizar aos passageiros veículos em bom 

estado de conservação e que atendam aos requisitos de higiene, conforto e segurança, 

mantendo-se as características físicas aprovadas para cada um deles, caracterizando-se 

como penalizáveis, isolada ou cumulativamente, as seguintes irregularidades: 

 

I – Falta, incorreção ou alteração de informação gráfica obrigatória: 

Infração – leve 

Penalidade – multa (Grupo E-4) 
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II – Inoperância ou mau funcionamento do sistema de ar condicionado. 

Infração – média 

Penalidade – multa (Grupo E-3) 

Medida administrativa – Lacre do Veículo 

 

III – Falta, inoperância ou mau funcionamento das luminárias internas do veículo: 

Infração – leve 

Penalidade – multa (Grupo E-4) 

 

IV – Mau funcionamento de janelas: 

Infração – leve 

Penalidade – multa (Grupo E-4) 

 

V – Mau estado de bancos, por estofamento rasgado, molejo ou estofo sem efeito, por 

parte quebrada ou ausente: 

Infração – leve 

Penalidade – multa (Grupo E-4) 

Medida administrativa – Lacre do Veículo 
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VI – Falta de limpeza interna e/ou externa: 

Infração – leve 

Penalidade – multa (Grupo E-4) 

 

VII – Mau estado da carroceria: 

Infração – grave 

Penalidade – multa (Grupo E-2) 

Medida administrativa – lacre do veículo 

 

VIII – Mau estado da pintura do veículo: 

Infração – leve 

Penalidade – multa (Grupo E-4) 

 

IX – Mau estado de para-brisa: 

Infração – média 

Penalidade – multa (Grupo E-3) 

Medida administrativa – Lacre do Veículo 

 

X – Falta de vidros ou vidros quebrados nas janelas: 

Infração – grave 
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Penalidade – multa (Grupo E-2) 

Medida administrativa – lacre do veículo 

 

XI – Falta de para-choque dianteiro ou traseiro: 

Infração – grave 

Penalidade – multa (Grupo E-2) 

Medida administrativa – lacre do veículo 

 

XII – Falta, inoperância, mau funcionamento ou prazo de validade do extintor de incêndio 

vencido: 

Infração – gravíssima 

Penalidade – multa (Grupo E-1) 

Medida administrativa – lacre do veículo 

 

XIII – Falta, inoperância ou mau funcionamento de limpador de para-brisa: 

Infração – grave 

Penalidade – multa (Grupo E-2) 

Medida administrativa – lacre do veículo 

 

XIV – Falta ou inoperância de luzes nas lanternas indicadoras de direção (dianteira, lateral 

e/ou traseira) ou de pisca-alerta: 
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Infração – média 

Penalidade – multa (Grupo E-3) 

 

XV – Falta ou inoperância de luz nas lanternas indicadoras de acionamento de freio e/ou 

de marcha a ré: 

Infração – grave 

Penalidade – multa (Grupo E-2) 

Medida administrativa – lacre do veículo 

XVI – Falta ou avaria de óculo de lanternas indicadoras de direção (dianteira, lateral e/ou 

traseira), de parada ou de acionamento de freio e/ou de marcha à ré: 

Infração – média 

Penalidade – multa (Grupo E-3) 

 

XVII – Falta ou mau estado de espelho retrovisor externo: 

Infração – gravíssima 

Penalidade – multa (Grupo E-1) 

Medida administrativa – lacre do veículo 

 

XVIII – Falta ou mau estado de espelho retrovisor interno: 

Infração – média 

Penalidade – multa (Grupo E-3) 
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XIX – Falta ou inoperância de velocímetro e/ou odômetro: 

Infração – média 

Penalidade – multa (Grupo E-3) 

 

XX – Inoperância do sistema de freio de estacionamento: 

Infração – gravíssima 

Penalidade – multa (Grupo E-1) 

Medida administrativa – lacre do veículo 

 

XXI – Falta, inoperância ou violação do taxímetro: 

Infração – gravíssima 

Penalidade – multa (Grupo E-1) 

Medida administrativa – lacre do veículo 

 

XXII – Alteração de característica aprovada para o veículo não prevista nos incisos 

anteriores: 

Infração – grave 

Penalidade – multa (Grupo E-2) 

Medida administrativa – lacre do veículo 
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Art. 13. Os veículos devem apresentar boas condições mecânicas, mantendo-se as 

características físicas aprovadas para cada veículo, caracterizando-se como penalizáveis, 

isolada ou cumulativamente, as seguintes irregularidades, que devem ser verificadas em 

local adequado: 

 

I – Falta ou inoperância de motor de arranque: 

Infração – gravíssima 

Penalidade – multa (Grupo E-1) 

Medida administrativa – lacre do veículo 

 

II – Embreagem com defeito: 

Infração – gravíssima 

Penalidade – multa (Grupo E-1) 

Medida administrativa – lacre do veículo 

 

III – Caixa de marcha com defeito: 

Infração – gravíssima 

Penalidade – multa (Grupo E-1) 

Medida administrativa – lacre do veículo 
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IV – Roda com defeito: 

Infração – gravíssima 

Penalidade – multa (Grupo E-1) 

Medida administrativa – lacre do veículo 

 

V – Emissão de fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos estabelecidos em 

legislação específica, aferida por instrumento ou equipamento hábil: 

Infração – gravíssima 

Penalidade – multa (Grupo E-1) 

Medida administrativa – lacre do veículo 

 

VI – Silenciador com defeito: 

Infração – gravíssima 

Penalidade – multa (Grupo E-1) 

Medida administrativa – lacre do veículo 

 

VII – Vazamento de combustível, diferencial, direção, caixa de óleo hidráulico ou 

lubrificante: 

Infração – gravíssima 

Penalidade – multa (Grupo E-1) 

Medida administrativa – lacre do veículo 
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VIII – Falta ou inoperância dos amortecedores: 

Infração – gravíssima 

Penalidade – multa (Grupo E-1) 

Medida administrativa – lacre do veículo 

 

IX – Falta ou inoperância do GPS: 

Infração – gravíssima 

Penalidade – multa (Grupo E-1) 

 

X – Alteração de característica aprovada para o veículo não prevista nos incisos anteriores: 

Infração – gravíssima 

Penalidade – multa (Grupo E-1) 

Medida administrativa – lacre do veículo 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
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DAS OBRIGAÇÕES RELATIVAS AOS AUTORIZATÁRIOS E AUXILIARES DE 

TRANSPORTE E SANÇÕES APLICÁVEIS 

Seção I 

 

DA IDENTIFICAÇÃO PESSOAL 

 

Art. 14. O titular de autorização e o Taxista Auxiliar deverão portar, de modo ostensivo, o 

cartão de Auxiliar de Transporte, original, caracterizando–se a sua ausência como 

penalizável com a seguinte sanção: 

Infração – grave 

Penalidade – multa (Grupo E-2) 

Medida administrativa – Lacre do Veículo 

 

Seção II 

DO RELACIONAMENTO SOCIAL 

 

Art. 15. O titular de autorização e o Taxista Auxiliar, no exercício de sua função, deverão 

tratar os passageiros e cidadãos em geral com respeito, atenção e urbanidade, 

caracterizando-se como penalizáveis os seguintes procedimentos: 

 

I – Arrancar ou frear bruscamente o veículo: 

Infração – média 
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Penalidade – multa (Grupo E-3) 

 

II – Obstruir a via, especialmente o cruzamento de vias, com o veículo parado: 

Infração – gravíssima 

Penalidade – multa (Grupo E-1) 

 

III – Comprometer a segurança de terceiros: 

Infração – gravíssima 

Penalidade – multa (Grupo E-1) 

 

IV – Utilizar fones nos ouvidos conectados a aparelhagem sonora ou de telefone celular: 

Infração – média 

Penalidade – multa (Grupo E-3) 

 

Art. 16. O titular de autorização e os Taxistas Auxiliares não devem: 

I - Exercer sua função alcoolizados, sob efeito de tóxico ou droga que afete de qualquer 

modo as condições físicas e mentais necessárias à prestação dos serviços: 

Infração – gravíssima 

Penalidade – multa (Grupo E-1) 
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II - Fumar no interior do veículo: 

Infração – grave 

Penalidade – multa (Grupo E-2) 

 

III - Portar arma de qualquer espécie, assim como mantê-la no veículo: 

Infração – gravíssima 

Penalidade – multa (Grupo E-1) 

 

IV - Transportar e/ou permitir o transporte de qualquer mercadoria de manuseio e/ou uso 

proibido: 

Infração – gravíssima 

Penalidade – multa (Grupo E-1) 

 

V - Trafegar acima da velocidade permitida, de acordo com a classificação da via pelo 

Código de Trânsito Brasileiro: 

Infração – gravíssima 

Penalidade – multa (Grupo E-1) 

 

 

VI – Desrespeitar a capacidade autorizada de passageiros do veículo: 

Infração – gravíssima 
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Penalidade – multa (Grupo E-1) 

 

VII – Deixar de manter no veículo os documentos exigidos pelo Órgão Gestor de 

Transportes do Município de Volta Redonda: 

Infração – gravíssima 

Penalidade – multa (Grupo E-1) 

 

VIII – Falta de urbanidade com os usuários do serviço: 

Infração – gravíssima 

Penalidade – multa (Grupo E-1) 

 

IX – Exigir o pagamento da tarifa em caso de interrupção da viagem, independentemente 

da vontade do usuário. 

Infração – gravíssima 

Penalidade – multa (Grupo E-1) 

 

X – Efetuar a cobrança da tarifa de forma indevida ou não autorizada. 

Penalidade – Cassação da Autorização 

 

XI – Recusar passageiros ou viagens, exceto quando em conformidade com as definições 

no regulamento. 
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Infração – gravíssima 

Penalidade – multa (Grupo E-1) 

 

XII – Cobrar transporte de volumes, exceto quando em conformidade com a previsão do 

regulamento. 

Infração – gravíssima 

Penalidade – multa (Grupo E-1) 

 

XIII – Trabalhar sem prezar o devido cuidado com a aparência ou em desacordo com o 

uniforme previsto neste regulamento. 

Infração – grave 

Penalidade – multa (Grupo E-2) 

 

Seção III 

DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES FUNCIONAIS 

 

Art. 17. O Taxista Auxiliar colaborará com a fiscalização e o controle do Sistema de 

Transporte exercidos pelo Órgão Gestor de Transportes do Município de Volta Redonda, 

permitindo aos agentes credenciados desta entidade o acesso ao veículo e as informações 

operacionais, caracterizando-se como penalizáveis os seguintes procedimentos: 
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I – Impedir ou dificultar o acesso do agente fiscalizador ao registro de passageiros 

transportados e outras informações operacionais ordinárias: 

Infração – grave 

Penalidade – multa (Grupo E-2) 

 

II – Desautorizar a fiscalização: 

Infração – grave 

Penalidade – multa (Grupo E-2) 

 

III – Omitir informações sobre irregularidades operacionais de que tenha conhecimento: 

Infração – grave 

Penalidade – multa (Grupo E-2) 

 

 

 

 

 

Capítulo IV 

DAS PENALIDADES 

Seção I 
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INFRAÇÕES 

 

Art. 18. O Órgão Gestor de Transportes do Município de Volta Redonda, na esfera das 

suas competências e considerando o disposto neste Código Disciplinar, aplicará às 

infrações nele previstas as seguintes sanções: 

 

I – multa, que constitui a penalidade aplicável quando houver infração a requisitos técnicos 

que afetem a segurança e o conforto dos usuários dos serviços, de acordo com os valores 

estabelecidos neste Código pelo poder público municipal, com os acréscimos percentuais 

previstos, quando cabíveis, e demais agravantes, nos casos de reincidência; 

 

II - As infrações punidas com multa classificam-se, de acordo com sua gravidade, em 

quatro categorias: 

a) infração de natureza gravíssima; 

b) infração de natureza grave; 

c) infração de natureza média; 

d) infração de natureza leve 

 

III - A cada infração cometida são computados os seguintes números de pontos: 

a) gravíssima - sete pontos; 

b) grave - cinco pontos; 

c) média - quatro pontos; 
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d) leve - três pontos. 

 

IV – O auxiliar de transporte que atingir a contagem de 20 (vinte) pontos no ano civil terá 

que cumprir suspensão de 30 dias e terá que apresentar comprovante de presença de 

curso de reciclagem. 

 

V – A contagem do tempo de que trata o inciso anterior iniciará na data da devolução do 

cartão de auxiliar de transporte ao Órgão Gestor. O cartão de auxiliar de transporte será 

devolvido ao auxiliar de transporte no término do período de suspensão. 

 

VI – Quando o auxiliar de transporte praticar, além dos elencados no regulamento sobre a 

cassação da autorização, e durante a execução do serviço, ato irregular que tenha como 

consequência caracterização de possível crime, respeitado o direito de ampla defesa e 

esgotado os recursos cabíveis, poderá ser decretada a cassação do registro de auxiliar 

e/ou da autorização. 

 

Art. 19. As multas, previstas no artigo 18, I, deste Código Disciplinar, também classificam-

se em quatro categorias, de acordo com sua gravidade: 

 

I – Grupo E-1: infração de natureza gravíssima, punida com multa de valor correspondente 

a 260 (duzentas e sessenta) UFIR-RJ; 

 

II – Grupo E-2: infração de natureza grave, punida com multa de valor correspondente a 

130 (cento e trinta) UFIR-RJ; 
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III – Grupo E-3: infração de natureza média, punida com multa de valor correspondente a 

65 (sessenta e cinco) UFIR-RJ. 

 

IV – Grupo E-4: infração de natureza leve, punida com multa de valor correspondente a 

35 (trinta e cinco) UFIR-RJ. 

 

Art. 20. Os valores das multas serão atualizados automaticamente, no primeiro dia útil de 

cada ano, pela atualização da UFIR-RJ (Decreto nº 27.518 de 28/11/2000, do Estado do 

Rio de Janeiro, ou outra norma que venha a substituí-lo, regulados anualmente por 

Resolução da Secretaria Estadual da Fazenda). 

 

 

 

Parágrafo único - Os valores das multas não pagos no vencimento, conforme data 

expressa na notificação, sofrerão juros moratórios de 1% (hum por cento) ao mês. 

 

Seção II 

DA AUTUAÇÃO 

 

Art. 21. Ocorrendo infração prevista no Código Disciplinar, lavrar-se-á auto de infração, do 

qual constará: 
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I - tipificação da infração; 

II - local, data e hora do cometimento da infração; 

III - caracteres da placa de identificação do veículo e/ou do número de ordem do veículo, 

conforme registro no Órgão Gestor de Transportes do Município de Volta Redonda; 

IV – registro de recolhimento do Certificado de Vistoria Anual do veículo, emitido pelo 

Órgão Gestor de Transportes do Município de Volta Redonda, caso aplicável; 

V - identificação do agente autuante, com a devida assinatura, ou rubrica, e caracteres de 

seu número de matrícula. 

 

Art. 22. São competentes para a lavratura de auto de infração referente às infrações 

previstas no Código Disciplinar: 

 

I - os fiscais de transportes urbanos do Município de Volta Redonda; 

II- os ocupantes de cargos em comissão no Órgão Gestor de Transportes do Município de 

Volta Redonda, desde que sejam servidores efetivos e que tenham sido devidamente 

credenciados pela autoridade máxima do referido órgão. 

 

 

 

Seção II 
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DAS NOTIFICAÇÕES 

 

Art. 23. Constatada a infração, será expedida notificação da autuação pelo poder público 

municipal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, ficando concedido igual prazo de 30 (trinta) 

dias para apresentação de defesa administrativa, quando serão apreciadas a consistência 

e legalidade da pretensão punitiva pelo agente/órgão autuante. 

 

Art. 24. Após apreciação da defesa administrativa de que trata o artigo anterior, no caso 

de resultado desfavorável ao autuado, ou após decorrido o prazo para apresentação da 

defesa sem manifestação do notificado, será expedida a notificação impondo a penalidade 

e/ou medida administrativa cabível. 

 

Art. 25. Em qualquer caso, as notificações de autuação e de penalidade e/ou medida 

administrativa serão sempre enviadas ao infrator, concomitantemente com sua publicação 

no Diário Oficial do Município; 

 

§1.º No caso específico de infração atribuída ao Taxista Auxiliar, este será notificado da 

mesma forma, prazos e condições previstos para o titular da autorização para que possa 

exercer seu direito de defesa, o que poderá fazer em conjunto com o titular da autorização, 

ou separadamente, nos mesmos prazos e condições estabelecidos para aqueles. 

 

§ 2.º As notificações serão expedidas e enviadas para o endereço do titular da autorização 

constante no cadastro do Órgão Gestor de Transportes do Município de Volta Redonda e, 

no caso do Auxiliar de Transporte, com base no endereço fornecido pelo titular da 

autorização, presumindo–se válida para todos os efeitos. 
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Art. 26. Da notificação deverá constar a data do término do prazo para apresentação de 

defesa administrativa pelo interessado, que não será inferior a 30 (trinta dias), contados 

da data do recebimento da notificação da penalidade e/ou medida administrativa. 

 

Art. 27. No caso de penalidade de multa, não havendo interesse na apresentação de 

defesa administrativa, a data para o recolhimento de seu valor será a mesma indicada no 

artigo anterior para a apresentação da referida defesa. 

 

Seção III 

DOS RECURSOS E DO JULGAMENTO 

Art. 28. Compete ao agente ou órgão autuante, como instância revisional, conhecer e 

apreciar recursos contra as autuações devidamente notificadas, na forma do artigo 23 

deste Código. 

 

Parágrafo único. O prazo para interposição de recurso contra a autuação de que trata o 

caput deste artigo, será de 30 (trinta) dias, contado da data da intimação do ato ou de sua 

publicação no Diário Oficial de Volta Redonda, devendo ser julgado no mesmo prazo de 

30 (trinta) dias. 

 

Art. 29. Compete à JUNTA DE INFRAÇÃO conhecer e julgar, em primeira instância, os 

recursos dos titulares de autorização do Serviço de Táxi interpostos contra a imposição de 

penalidades e/ou medidas administrativas por infrações previstas no Código Disciplinar, 

após decisão revisional proferida nos termos do artigo antecedente ou após decorrido em 

branco o prazo para sua interposição, conforme previsto no art. 24. 
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Parágrafo único. O prazo para interposição de recurso contra a imposição de penalidades 

e/ou medidas administrativas, de que trata o caput deste artigo, será de 30 (trinta) dias, 

contado da data da intimação do ato ou de sua publicação no Diário Oficial de Volta 

Redonda, devendo ser julgado no mesmo prazo de 30 (trinta) dias. 

 

Art. 30. Das decisões da JUNTA DE INFRAÇÃO cabe recurso à segunda instância, o 

Superintendente de Serviços Rodoviários e Autoridade Máxima do Órgão Gestor de 

Transportes do Município de Volta Redonda, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data 

da intimação do ato ou de sua publicação no Diário Oficial de Volta Redonda, devendo ser 

julgado no mesmo prazo de 30 (trinta) dias. 

 

Parágrafo único. A apreciação do recurso previsto no caput deste artigo encerra a instância 

administrativa de julgamento de infrações. 

 

Art. 31. A interposição de recurso não acarreta efeito suspensivo da penalidade. 

 

Parágrafo único. Caso os recursos não sejam julgados dentro dos prazos previstos nos 

artigos antecedentes desta Seção III, a JUNTA DE INFRAÇÃO poderá conceder-lhe efeito 

suspensivo, de ofício ou a pedido do recorrente. 

 

Art. 32. O recurso contra a imposição de multa poderá ser interposto no prazo legal sem o 

recolhimento do seu valor e, no caso de ter sido efetivado o recolhimento do valor da multa 

previamente à interposição do recurso, se este vier a ser julgado procedente a importância 

paga será devolvida, devidamente atualizada em UFIR-RJ ou UFIVRE. 
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Art. 33. Esgotados os recursos, as penalidades e/ou medidas administrativas aplicadas 

nos termos no Código disciplinar serão cadastradas nos registros adequados do Órgão 

Gestor de Transportes do Município de Volta Redonda.  
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17 ANEXO 6 – TÁXI 

ESTABELECE NORMAS PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 

INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS EM VEÍCULOS DE ALUGUEL A TAXÍMETRO, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

A CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA, promulga a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

DAS DISTRIBUIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º O Sistema de Transporte Individual de Passageiros por taxi no Município de Volta 

Redonda, constitui serviço de interesse público e somente poderá ser executado mediante 

prévia e expressa autorização da Superintendência de Serviços Rodoviários - SUSER. 

 

Art. 2º A exploração do serviço de transporte individual de passageiros em veículo tipo 

táxi, com retribuição aferida por taxímetros ou por tarifas diferenciadas, será gerenciada 

pela SUSER e operadas por terceiros, sobre o regime de autorizações, concedidas através 

de processo seletivo.  

  

CAPÍTULO II 

DAS DEFINIÇÕES 

Art. 3º Para interpretação desta Lei, considera-se:  

I - TÁXI, o veículo sobre rodas, automóvel, com a capacidade máxima de cinco 

passageiros, funcionando sobre o regime de taxímetros ou de tarifa diferenciada, inscrito 

no cadastro de veículos da SUSER;  
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II - TAXISTA, motorista profissional que, mediante crachá de identificação fornecido pelo 

sindicato representante da categoria, prova que está habilitado a dirigir o veículo 

automóvel táxi;   

III - AUTORIZAÇÃO, ato administrativo, unilateral precário e discricionários, pelo qual o 

órgão gerenciador mediante termo de autorização e através de processo seletivo simples, 

delega ao Autorizatário a execução do serviço de táxi, nas condições estabelecidas nesta 

Lei;   

IV - AUTORIZATÁRIO, a pessoa física ou jurídica que obteve, através de processo 

seletivo, autorização para explorar o serviço de táxi do Município de Volta Redonda;  

V - TAXISTA AUTORIZATÁRIO, motorista profissional autônomo, proprietário de veículo 

que possua apenas uma autorização de táxi como pessoa física;  

VI - EMPRESA AUTORIZATÁRIA, pessoa jurídica detentora de no mínimo duas 

autorizações, cuja atividade econômica vise única e exclusivamente o transporte de 

passageiros por táxi;  

VII - TAXISTA EMPREGADO, motorista profissional que trabalha em veículo de 

propriedade de empresa autorizatária de táxi;  

VIII - TAXISTA AUXILIAR, motorista profissional que presta serviço em veículo como 

auxiliar de taxista autorizatário, em conformidade com a Lei Federal nº 6.094, de 

30/06/1974, publicada no DOU de 02/09/1974;   

IX - RECOLHIMENTO, licença para afastamento de autorização de serviço por tempo 

determinado;   

X - SUBSTITUIÇÃO, é a troca de veículos pelo taxista autorizatário ou pela empresa 

autorizatária através de recolhimento da autorização;  

XI - INCLUSÃO, é a entrada de outro veículo no sistema de táxi;  

XII - EXCLUSÃO, é a saída do veículo do sistema de táxi;  



 

 

 

339 Av. Raja Gabaglia, 2.680 - 10º andar - Estoril - CEP 30.494-170 
Belo Horizonte - Minas Gerais - Telefax: (31) 2108-6868 
email: planum@planum.eng.br 

XIII - D.I.V (Documento de Identificação do Veículo), autorização de trafego emitido pela 

SUSER para o veículo operar no sistema de táxi;  

XIV - PONTO DE TÁXI, local regulamentado pela SUSER, em caráter precário, destinado 

ao estacionamento constante de táxis, podendo ser:  

a) PONTO FIXO: aquele que só pode ser utilizado pelos taxistas titulares das vagas, para 

a qual o órgão gerenciador expedirá a licença fixada para cada autorizatário o ponto onde 

os mesmos estão autorizados a operar;  

 

Parágrafo Único - Fica determinado que os pontos fixos sejam destinados para o uso de 

cooperativas, rádios-táxis e associações, desde que as mesmas estejam legalmente 

constituídas, cadastradas na SUSER e no sindicato de classe;  

b) PONTO LIVRE: aquele em que qualquer taxista tenha acesso desde que não ultrapasse 

o número de vagas definidas pelo órgão gerenciador para o ponto.  

XV - COMUNICAÇÃO VISUAL, número de identificação da autorização, afixado no veículo 

expedido pela SUSER em local determinado, que sirva para transmitir ao usuário em geral 

informações sobre a autorização de táxi;  

XVI - CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO, devolução voluntária da autorização; 

XVII - TAXÍMETRO, o aparelho a ser obrigatoriamente instalado no táxi, devidamente 

aferido para determinar o valor a ser cobrado ao usuário, pela viagem efetuada, em função 

do cálculo tarifário estabelecido pelo órgão gerenciador;  

XVIII -  

XIX - BANDEIRADA, a quantidade fixa, determinada pelo órgão gerenciador previamente 

marcada no taxímetro e que deverá obrigatoriamente estar registrada no início da viagem;  

XX - IPCA - E, Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial.  
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XXI - UFIVRE – Unidade Fiscal de Volta Redonda.  

 

CAPÍTULO III 

DA AUTORIZAÇÃO 

Art. 4º A exploração do serviço de transportes individual de passageiros por táxi no 

Município de Volta Redonda, somente será autorizada:  

I - ao Taxista Autorizatário;  

II - à pessoa legalmente constituída sobre a forma de Empresa, com objetivos exclusivos 

para transportes no Município de Volta Redonda.  

 

Parágrafo Único - A partir da homologação desta Lei pelo Poder Legislativo e Executivo, 

fica vetada a autorização destes serviços da administração direta e indireta, ativos, inativos 

e licenciados, bem como para os militares inclusive reformados da União, dos estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, salvo se seus vencimentos soldos ou proventos não 

excederem a quatro salários mínimos. Ficando claro, que não se altera os casos em uso 

ou operações.  

Art. 5º A delegação de autorização será efetivada através do processo seletivo deliberado 

e aprovado pela SUSER, além de homologado pelo Executivo Municipal.  

 

§ 1º O processo seletivo, deverá ser discutido previamente com a categoria através do seu 

sindicato representante.  

§ 2º Recebida da Delegação da Autorização, os Taxistas Autorizatários e as Empresas 

Autorizatárias, terão prazo máximo de noventa dias, contados a partir da assinatura do 

termo de autorização, para apresentar um veículo nas condições previstas nesta Lei.  
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§ 3º O não cumprimento do parágrafo segundo deste artigo, implicará cassação imediata 

da autorização, independentemente de notificação de qualquer natureza e de decisão que 

a declare.  

§ 4º Para a ampliação do número de autorizações, hoje existentes é necessária a 

observância do processo seletivo de que trata o caput deste artigo.  

§ 5º No caso de inclusão somente serão admitidos veículos quatro portas de cor branca 

para padronização da frota e equipados com aparelho condicionador de ar.  

§ 6º Que seja usado, como padrão para delimitação da frota e medida internacional que 

estabelece quinhentos habitantes para cada veículo táxi.  

§ 7º As autorizações de que constam neste artigo deverão se apreciadas pelo Conselho 

Municipal de Transporte antes de ser enviado para homologação pelo Executivo 

Municipal.  

Parágrafo Único - Até que seja restabelecido o critério que consta do parágrafo sexto, 

não poderá haver processo seletivo de inclusão de novas autorizações, ficando 

resguardadas as autorizações já existentes na data da publicação desta Lei, que excedam 

ao padrão de delimitação da frota.  

Art. 6º Os titulares, sócios ou acionistas de Empresa Autorizatárias não poderão deter 

autorizações de pessoa física.  

Parágrafo Único - O número total de autorizações delegadas às pessoas jurídicas, não 

poderá ultrapassar 5% (cinco por cento) da frota de serviço.  

Art. 7º Os Autorizatários que desejam devolver sua autorização à SUSER, deverão 

requerer o cancelamento da mesma.  

Art. 8º As autorizações serão cassadas:  

I - por descumprimento desta Lei ou de Normas complementares;  
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II - por má conduta, revelada pela condenação transitada em julgado por delitos penais;  

III - houver sido cassado em definitivo o documento de habilitação do Taxista 

Autorizatário;  

IV - quando o Autorizatário entregar a direção do veículo à condutor não cadastrado na 

SUSER e no Sindicato dos Taxistas;  

V - efetuar cessão da autorização sem prévio consentimento da SUSER;  

VI - por trafegar em serviço, com taxímetro fraudado;  

VII - por não apresentar, outro veículo para substituição, após o vencimento do prazo e 

nas hipóteses do art. 15 desta Lei;  

VIII - por não apresentar, o veículo à vistoria no prazo previsto pela SUSER, após 

autorização de liberação, conforme o disposto no art. 55, § 3º desta Lei;  

IX - por dissolução da Empresa Autorizatária;  

X - por não haver sido requerida a renovação do D.I.V. em até trezentos e sessenta dias, 

após vencida a respectiva validade de um ano; 

XI - por falecimento do Taxista Autorizatário, caso não haja herdeiros ou legatários. 

Parágrafo Único - Ao Autorizatário, cuja autorização tiver sido cassada, é vedada a 

exploração do serviço em autorizações futuras, com exceção do previsto no inciso II, caso 

em que o mesmo terá que apresentar a sentença de reabilitação judicial.  

Art. 9º A cassação de que trata o artigo anterior, será precedida de processo 

administrativo, assegurado o mais amplo direito de defesa e contraditório.  

 § 1º O Autorizatário terá prazo de trinta dias para se defender, contados da data de sua 

notificação.  
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§ 2º Após a conclusão do processo será concedido, ao Autorizatário o prazo de quinze 

dias para interpor pedido de reconsideração a autoridade administrativa.  

Art. 10 A reintrodução no sistema de autorização cassada ou cancelada será considerada 

nova autorização, devendo obedecer ao disposto no art. 5º desta Lei.  

CAPÍTULO IV 

DA TRANSFERÊNCIA DA AUTORIZAÇÃO 

Art. 11 A transferência da Autorização, somente será admitida caso se preencham todos 

os requisitos e condições originalmente estabelecidas nesta Lei, e desde que: 

 

I - ocorra o falecimento do Autorizatário, e se faça para um dos herdeiros legais, ou, ainda 

por terceiros, não Autorizatários de táxi, na conformidade da partilha ou através de alvará 

judicial. Neste caso, ficará a transferência da autorização condicionada ao atendimento 

pelo beneficiário de todos os requisitos legais e regulamentares;  

II - mediante comprovação de órgão público, da incapacidade permanente do 

Autorizatário, por motivo de saúde, de exercer a profissão de condutor autônomo;  

III - caso o Autorizatário se aposente no exercício da profissão;  

IV - ao completar 65 anos (compulsória).  

 

CAPÍTULO V 

DO SERVIÇO 

Art. 12 O Município de Volta Redonda, através da SUSER em concordância com o 

Sindicato dos Taxistas, poderá firmar convênios ou consórcios com Municípios vizinhos 
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de Volta Redonda, para operação conjunta do sistema, desde que haja equivalência 

tarifária, equilíbrio da frota, cumprida as normas de segurança e de acordo com esta Lei.  

 

Art. 13 É função precípua do Autorizatário a prestação direta do serviço, cabendo ao 

Taxista auxiliar o complemento da atividade. No caso de Empresas Autorizatárias, a 

prestação do serviço se fará através de seus empregados.  

 

Art. 14 O Taxista Autorizatário e a Empresa Autorizatária, ficam obrigados à: 

I - executar os serviços de acordo com as disposições legais e regulamentares;  

II - cobrar os preços tarifados;  

III - comprovar propriedades do veículo;  

IV - apresentar o D.I. V., crachá fornecido pelo Sindicato dos Taxistas e demais 

documentos obrigatórios sempre que for solicitado pelo agente fiscal;  

V - conduzir o veículo de acordo com as normas da legislação de trânsito vigente;  

Parágrafo Único - A inobservância dos incisos acima aplicar-se-á o dispositivo do art. 8º 

desta Lei.  

Art. 15 Os Autorizatários poderão requerer o recolhimento da autorização por tempo 

determinado não superior a 360 dias, prorrogáveis por igual período à critério da SUSER, 

nas seguintes situações:  

I - furto ou roubo do veículo;  

II - acidente grave ou destruição total do veículo;  

III - Sentença Judicial da perda da posse ou propriedade do veículo;  
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IV - substituição do veículo.  

§ 1º O disposto nos incisos I, II e III deste artigo deverá ser comprovado através de 

documento hábil.  

§ 2º No caso de perda dos direitos de posse ou de propriedade do veículo, em decorrência 

de decisão judicial, especialmente quando relativa à compra e venda com reserva de 

domínio ou alienação fiduciária, o Autorizatário poderá fazer a substituição do veículo 

desde que comunique no prazo de trinta dias à SUSER a apreensão do veículo através 

do Mandato Judicial.  

Art. 16 Para exclusão dos veículos do Sistema do Serviço de Táxi, serão exigidos: 

I - comprovante de retirada do taxímetro do veículo expedido pelo Órgão competente 

(IMEP/INMETRO);  

II - devolução do D.I.V.;  

III - laudo de vistoria da SUSER; e,  

IV - certificado que comprove a retirada de veículo da categoria aluguel (doc. completo do 

veículo).  

Art. 17 O plano de distribuição de pontos de táxi será programado pela SUSER em 

parceria com o Sindicato dos Taxistas, tendo em vista o interesse público, da conveniência 

técnico operacional, da categoria e de eventuais condições especiais de operações.  

Art. 18 Os pontos de táxi serão livres, podendo ser alterados ou utilizados como ponto 

fixo, dependendo de estudos entre SUSER e Sindicato dos Taxistas.  

Art. 19 Qualquer ponto livre ou fixo poderá à qualquer tempo e juízo, após estudos 

técnicos entre SUSER e o Sindicato dos Taxistas, ser extinto, transferido, aumentado ou 

diminuído.  
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Parágrafo Único - Poderão ser criados pontos livres provisórios para atender 

necessidades ocasionais, fixando-se sua duração e demais características.  

Art. 20 Os pontos de táxi serão identificados por placas de sinalização, conforme 

planejamento geral da SUSER.  

 

CAPÍTULO VI 

DO CADASTRAMENTO 

Art. 21 Os Taxistas Autorizatários, sem veículo, os taxistas auxiliares e as empresas 

autorizatárias, e seus veículos e os taxistas empregados serão cadastrados na SUSER 

como condição mínima para operação no sistema, atualizando dados cadastrais quando 

necessários.  

Art. 22 O cadastramento será efetuado mediante a apresentação dos seguintes 

documentos:  

I - Para taxista autorizatário:  

a) carteira de identidade, devendo ser maior de vinte e um anos;  

b) Carteira Nacional de Habilitação - categoria B, C, D ou E;  

c) Cadastro de Pessoa Física - CPF;  

d) título eleitoral com comprovante de votação da última eleição;  

e) crachá expedido pelo Sindicato da categoria dos taxistas;  

f) comprovante de pagamento da contribuição sindical;  

g) inscrição no Cadastro Fiscal na SUSER OU SECRETARIA DA FAZENDA;  
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h) certidão de antecedentes penais expedida pela Justiça Estadual e Federal em 

conformidade com as disposições do art. 329 do Código de Trânsito Brasileiro;  

i) comprovante de residência, ou caso de pessoa que reside em casa de terceiros, 

declaração do proprietário que o mesmo reside no local;  

j) duas fotos 3 x 4 (recente).  

 

II - Para Taxista Auxiliar:  

a) carteira de identidade;  

b) Carteira Nacional de Habilitação - Categorias B, C, D ou E;  

c) Cadastro de Pessoa Física - CPF;  

d) título eleitoral com comprovante de votação na última eleição;  

e) certidão de antecedentes penais expedida pela Justiça Estadual e Federal em 

conformidade com as disposições do art. 329 do Código de Trânsito Brasileiro;  

f) crachá expedido pelo Sindicato da categoria dos taxistas;  

g) comprovante de pagamento da contribuição sindical;  

h) duas fotos 3 x 4 (recente);  

i) comprovante de residência, ou caso de pessoa que reside em casa de terceiros, 

declaração do proprietário que o mesmo reside no local.  

 

III - Para o veículo;  

a) certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV);  
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b) laudo de vistoria expedido pela SUSER.  

 

Parágrafo Único - A critério da SUSER, poderá ser exigido a apresentação de quaisquer 

outros documentos ou revalidação dos apresentados.  

 

Art. 23 Os taxistas autorizatários e seus auxiliares deverão comparecer pessoalmente à 

SUSER para o cadastramento.  

 

§ 1º Os autorizatários em conformidade com a Lei Federal nº 6.094, de 30 de agosto de 

1974, tem direito à dois auxiliares, desde que, comprovado que o auxiliar seja taxista, 

mediante apresentação do crachá de identificação profissional expedido pelo Sindicato 

dos Taxistas, ficando o autorizatário responsável pela apresentação do auxiliar no caso 

de infringir as referidas legislações.  

 

§ 2º No caso de impedimento justificado e comprovado dos titulares de autorização, estes 

poderão ser representados por procuradores legalmente constituídos, através de 

procuração pública específica.  

 

Art. 24 Compete aos titulares, sócios ou representantes legais das empresas 

autorizatárias, a prática dos atos de cadastramento e as alterações necessárias junto a 

SUSER.  

 

Art. 25 Para o cadastramento de empresas autorizatárias, deverá ser cumpridas as 

seguintes exigências:  
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I - ser empresa com sede e escritório no Município de Volta Redonda;  

II - ter cadastro atualizado da relação dos Taxistas Empregados de sua frota;  

III - frota mínima de dois veículos;  

 

IV - apresentação dos seguintes documentos:  

a) declaração de firma individual ou contrato social registrado na Junta Comercial do 

Estado;  

b) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) atualizado;  

c) Taxa de Licença para Localização (TLPL) atualizada;  

d) Inscrição na Secretaria Municipal de Finanças;  

e) Certificado de Regularidade Fiscal da Fazenda Federal, Estadual e Municipal;  

f) Certidão Negativa do INSS;  

g) Certidão Negativa de Distribuição de Feitos Trabalhistas;  

h) comprovante de recolhimento da contribuição sindical em favor do Sindicato 

representante do Sindicato dos Taxistas.  

 

Art. 26 Para o cadastramento dos taxistas empregados serão exigidos os mesmos 

documentos dos taxistas auxiliares mais a Carteira de Trabalho e Previdência Social - 

CTPS, devidamente assinada pela empresa autorizatária.  

Parágrafo Único - A critério da SUSER, poderá ser exigida a apresentação de quaisquer 

documentos ou revalidação dos apresentados.  
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CAPÍTULO VII 

DOS VEÍCULOS 

Art. 27 Para o serviço de táxi admitir-se-ão veículos determinados pela SUSER, 

respeitadas as especificações do CTB e legislação complementar, e cujo o ano de 

fabricação não ultrapasse à dez anos, comprovados pelo Certificado de Registro do 

Licenciamento do Veículo (C.R.L.V.).  

 

Parágrafo Único - Para aplicação do disposto neste artigo, tomar-se-á por base o 31 de 

dezembro de cada ano completando o veículo o seu primeiro ano de fabricação no dia 

trinta e um de dezembro do seu ano modelo.  

Art. 28 Quando da apresentação do veículo à SUSER para vistoria anual constatado que 

o mesmo ultrapasse dez anos de fabricação, será observado o seguinte:  

I - aqueles que não possuírem condições de trafegabilidade em definitivo não receberão o 

D.I.V., devendo o autorizatário providenciar a sua substituição;  

II - os que ainda possuírem condições de trafegabilidade receberão o D.I.V., com a devida 

observação de que seu prazo de circulação será de seis meses renovado por igual período 

e mediante nova vistoria, quando deverão ser obrigatoriamente substituídos.  

 

Art. 29 Todos os veículos/táxis ficam obrigados a possuir equipamento luminoso sobre a 

capote, com a palavra "TÁXI", salvo os pertencentes as Cooperativas com tarifa 

diferenciada, numeração de identificação da autorização em local visível a ser 

determinado pela SUSER.  
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Parágrafo Único - O veículo que não estiver em serviço, deverá retirar da capota o 

equipamento luminoso com a palavra "TÁXI".  

 

Art. 30 Todo e qualquer veículo usado no serviço de táxi, deve circular obrigatoriamente 

com o DIV, expedido pela Companhia de Transporte do Município de Volta Redonda - 

SUSER, contendo, entre outros os seguintes dados:  

I - número da autorização;  

II - nome do autorizatário;  

III - endereço do autorizatário;  

IV - dados do veículo;  

V - prazo de validade.  

 

Art. 31 Os autorizatários deverão renovar o D.I.V. a cada ano, ou quando da alteração de 

alguns dos seus dados.  

 

Art. 32 Para renovação anual do D.I.V., será obrigatória a apresentação do seguinte: 

I - Para Taxista Autorizatário:  

a) D.I.V. anterior;  

b) certificado de registro e licenciamento do veículo (CRLV);  

c) Carteira Nacional de Habilitação (CNH);  

d) crachá expedido pelo sindicato dos taxistas;  
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e) comprovante de pagamento da contribuição sindical;  

f) laudo de vistoria expedido pela SUSER.  

 

II - Para Empresa:  

a) D.I.V. anterior;  

b) certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV);  

c) Laudo de vistoria do veículo expedido pela SUSER;  

d) comprovante de recolhimento anual da Contribuição Sindical em favos do Sindicato 

representativo dos taxistas.  

 

Art. 33 Todos os veículos que operam no serviço de táxi deverão ser vistoriados ou caso 

de transferência de autorização, inclusão e exclusão, ou quando na época da renovação 

do D.I.V.  

 

CAPÍTULO VIII 

DA TARIFA 

Art. 34 As tarifas a serem cobradas dos usuários do sistema serão fixadas pelo Chefe do 

Poder Executivo Municipal, com base em estudos realizados pela SUSER em conjunto 

com o Sindicato dos Taxistas, em função da justa remuneração dos investimentos e do 

custo operacional.  

§ 1º Os estudos para atualização das tarifas poderão ser solicitados através do Sindicato 

dos Taxistas mediante requerimento formulado junto à SUSER.  
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§ 2º Para volumes com dimensão acima de 50 cm ou para bagagens com peso acima de 

50 quilos poderá o taxista cobrar valores previamente estabelecidos na planilha tarifária.  

Art. 35 A utilização da Bandeira 2 fica restrito e delimitada aos seguintes períodos e 

localização:  

I - do período:  

a) das 20 horas às 6 horas nos dias úteis;  

b) das 12 horas do sábado às 6 horas da segunda-feira;  

c) nos feriados em tempo integral até 6 horas do dia útil subseqüente;  

d) no mês de dezembro é facultado ao taxista a cobrança da Bandeira 2, sem limitações 

de horário.  

 

CAPÍTULO IX 

DOS TRANSPORTES ESPECIAIS 

Art. 36 É considerado transporte especial, o transporte do tipo Cooperativa com tarifas 

diferenciadas.  

 

Art. 37 Os serviços das Cooperativas previsto no artigo anterior serão operados por 

veículos dotados de quatro portas e ar condicionado, com no máximo, sete anos de 

fabricação, quando deverão ser obrigatoriamente substituídos.  

 

Art. 38 No prazo estabelecido pela SUSER em conformidade com o Sindicato dos 

Taxistas, a cooperativa deverá uniformizar e padronizar a sua frota com logotipo, ficando 

vedado o mesmo logotipo para mais de uma cooperativa.  
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CAPÍTULO X 

DA PUBLICIDADE 

Art. 39 Os táxis poderão veicular publicidade comercial mediante autorização, e 

regulamentação específica instituída pela SUSER e conforme dispõem o art. 111, 

inciso III do Código de Trânsito Brasileiro combinado na Resolução nº 073/98 do 

CONTRAN.  

 

Art. 40 É vedada a veiculação de publicidade quando:  

I - induza à atividade ilegal;  

II - contenha mensagem que contrarie a ordem pública, à moral e a ética;  

III - contenha mensagem que prejudique a percepção e a orientação dos motoristas de 

outros veículos, colocando em risco a segurança no trânsito;  

IV - contenha mensagem referente a bebida alcoólica, fuma ou substância tóxica, 

ressalvando aquelas utilizadas em campanhas de prevenção do consumo dessas 

substâncias;  

V - contenha mensagem de natureza política eleitoral.  

 

Art. 41 A autorização para veiculação de publicidade que trata o artigo anterior será 

concedida mediante requerimento do autorizatário, interessado, demonstrando a 

especificação técnica da peça publicitária a ser veiculada, dimensões materiais e local de 

fixação.  
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Parágrafo Único - O não cumprimento das normas estabelecidas neste capítulo será 

considerado como infração prevista nesta Lei.  

 

CAPÍTULO XI 

DO SISTEMA DE RÁDIO-COMUNICAÇÃO 

Art. 42 A SUSER credenciará para exploração do serviço de rádio e comunicação, 

pessoas jurídicas criadas para esta finalidade mediante requerimentos dos interessados e 

cumprindo as seguintes exigências:  

I - declaração da firma individual ou contrato social registrado na Junta Comercial do Pará;  

II - autorização da ANATEL para funcionamento do Sistema de Rádio-Comunicação. 

 

Art. 43 O credenciamento para operação do serviço de rádio-comunicação será revalidado 

no momento em que for renovada a autorização pela ANATEL.  

 

Art. 44 As operadoras credenciadas ficam obrigadas a:  

I - informar a SUSER os veículos participantes do serviço a elas vinculado;  

II - prestar quaisquer informações solicitadas pela SUSER.  

 

CAPÍTULO XII 

TÁXI- LOTAÇÃO 

Art. 45 Fica instituído o serviço coletivo de táxi-lotação do Município de Volta Redonda, 

como transporte alternativo complementar aos serviços de táxi comum, que será operado 
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por veículo automóvel de quatro portas, em caráter contínuo, sob o regime de autorização, 

durante vinte e quatro horas do dia.  

Parágrafo Único - O serviço de táxi-lotação será prestado exclusivamente dentro dos 

atuais autorizatários na data da publicação desta Lei.  

Art. 46 Compete à Superintendência de Serviços Rodoviários - SUSER em acordo de 

cooperação técnica com os Sindicatos dos Taxistas, planejar, regulamentar e fiscalizar o 

serviço de táxi-lotação, bem como conceder a autorização para procedimento do serviço, 

definido entre autorizatário existente no sistema.  

Art. 47 Somente será permitido uma autorização para cada proprietário de veículo 

cadastrado no sistema de táxi.  

Art. 48 A exploração do serviço de táxi-lotação será remunerado por tarifa aprovada por 

ato do Chefe do Executivo Municipal, cobrado por passageiro.  

Parágrafo Único - A fixação do valor da tarifa se baseará na eficácia dos serviços e levará 

em consideração o aspecto social dos mesmos, o território percorrido, o custo operacional 

e as exigências essenciais de melhoramento, ficando determinado que esses valores, 

serão liberados de acordo com planilha de custo, analisada entre SUSER e Sindicato dos 

Taxistas.  

Art. 49 O veículo táxi, quando operado no sistema de lotação, é obrigado a utilizar a 

denominação táxi-lotação afixada no pára-brisa dianteiro e o destino para onde se 

deslocará, assim como o preço tarifário oficial.  

Parágrafo Único - É vedado o transporte de cargas nos veículos tipo táxi-lotação.  

Art. 50 As infrações, as normas regulamentadoras do serviço de táxi-lotação ensejarão à 

aplicação das mesmas penalidades previstas nesta Lei de Táxi do Município de Volta 

Redonda.  
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CAPÍTULO XIII 

DAS INFRAÇÕES, PENALIDADES E RECURSOS 

Art. 51 O poder de polícia será exercido pela SUSER que terá competência para a 

apuração das infrações e aplicações das penalidades.  

Art. 52 Constitui infração a ação ou omissão quando importe a inobservância por parte 

dos taxistas autorizatários, empresas autorizatárias, taxistas auxiliares ou empregados, 

das normas estabelecidas nesta Lei e demais normas e instruções complementares.  

Art. 53 Dependendo de sua natureza ou tipicidade, a infração poderá ser constatada pela 

localização em campo ou em seus arquivos, dela se lavrando o competente auto.  

Art. 54 O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:  

I - se considerado inconsistente ou irregular;  

II - se no prazo máximo de trinta dias, o infrator não for notificado.  

§ 1º A assinatura do autuado não significa reconhecimento da infração, assim como a sua 

ausência não invalida o auto fiscal.  

§ 2º Aplicada penalidade, será expedida notificação ao autorizatário por remessa postal, 

ou pessoalmente, ou por outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da 

penalidade.  

§ 3º A notificação devolvida por desatualização do endereço do autorizatário, será 

considerada válida para todos os efeitos.  

Art. 55 O auto de infração conterá obrigatoriamente:  

I - identificação da autorização;  

II - dispositivo infringido;  

III - caracteres da placa de identificação, marca e cor do veículo;  
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IV - o local, data e hora da autuação;  

V - identificação do agente fiscal.  

Parágrafo Único - Quando a infração for efetuada em campo, o auto de infração conterá 

ainda, obrigatoriamente, o nome do taxista autorizatário ou da empresa autorizatária e 

preferencialmente o nome do condutor.  

Art. 56 O taxista autorizatário ou empresa autorizatária são responsáveis solidárias pelo 

pagamento das multas aplicadas aos taxistas auxiliares ou empregados a eles vinculados.  

Art. 57 As multas quando aplicadas serão baseadas pelo Índice de Preço ao Consumidor 

Amplo Especial, ou qualquer outro indicador que venha ser estabelecido pelo Poder 

Público Municipal.  

Art. 58 Para efeito de aplicação dos preceitos estabelecidos no Regulamento do Serviço 

de Táxi no Município de Volta Redonda, as infrações cometidas são classificadas em 

quatro grupos.  
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GRUPO I 

MULTAS EQUIVALENTES A VINTE IPCA-E 

1. Do autorizatário e dos taxistas auxiliares ou empregados: 

1.1. Abandonar o veículo no ponto de estabelecimento. 

1.2. Acionar o taxímetro sem conhecimento do passageiro. 

1.3. Por não se trajar adequadamente com calça comprida, camisa com mangas e calçado 

fechado ou na forma regulamentada. 

1.4. Deixar de comunicar qualquer alteração nos dados cadastrais à SUSER, no prazo 

definido no regulamento. 

1.5. Por forçar a saída ou impedir o estacionamento do colega em ponto livre. 

1.6. Recusar passageiros, salvo nos casos de passageiros embriagados ou que possam 

causar danos ao veículo, ou ao condutor. 

 

GRUPO II 

MULTAS EQUIVALENTES A TRINTA IPCA-E 

2. Do Autorizatário: 

2.1. Permitir a colocação de qualquer inscrição ou legenda nas partes internas e externas 

do veículo, sem prévia autorização da SUSER. 

2.2. Trafegar com veículo sem a numeração de identificação da autorização. 

2.3. Deixar de apresentar o veículo à vistoria programada no prazo determinado. 

2.4. Deixar de comunicar acidentes ocorrido com veículo. 
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2.5. Por conduzir o veículo de forma a criar riscos à segurança de passageiros, de pedestre 

ou de outro veículo. 

2.6. Por não respeitar a capacidade de lotação do veículo. 

 

GRUPO III 

MULTAS EQUIVALENTES A QUARENTA IPCA-E 

3. Do autorizatário e dos taxistas auxiliares ou empregados: 

3.1. Angariar passageiros usando meios e artifícios de concorrência desleal. 

3.2. Por não tratar com polidez e urbanidade os passageiros. 

3.3. Por cobrar valor afixado da tarifa vigente. 

3.4. Por utilizar a Bandeira II fora do horário permitido. 

3.5. Por seguir propositadamente itinerário mais intenso e desnecessário. 

 

GRUPO IV 

MULTAS EQUIVALENTES A SETENTA IPCA-E 

4. Do autorizatário: 

4.1. Trafegar com aparelho de radio-comunicação sem estar devidamente autorizado para 

este fim. 

4.2. Por trafegar com veículo sem o D.I.V. ou com este vencido. 

4.3. Por trafegar ou permitir que pessoa dirija, sem o crachá de identificação do Sindicato 

representante da categoria ou com este vencido. 
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4.4. Por agressão verbal ou física a passageiros. 

4.5. Por agressão verbal ao agente público. 

4.6. Por não manter as características originais do veículo. 

 

Art. 59 O veículo apreendido em decorrência de medida administrativa prevista no artigo 

anterior, será recolhido ao pátio de retenção da SUSER, com ônus para o autorizatário, 

pelo prazo de até trinta dias.  

1 - A instituição de veículos apreendidos só ocorrerá mediante o prévio pagamento das 

taxas e despesas com remoção e estada, além de sanada a pendência pelo qual o mesmo 

foi apreendido. 

2 - A retirada dos veículos apreendidos, é condicionada, ainda, ao reparo de qualquer 

componente ou equipamento obrigatório, que não esteja em perfeito estado de 

funcionamento. 

3 - Se o reparo referido no parágrafo anterior demandar providência que não possa ser 

tomada no pátio de retenção da SUSER liberará o veículo para reparo, mediante 

autorização, assinando prazo para sua apresentação e vistoria. 

 

Art. 60 A SUSER, no momento da apresentação do veículo, deverá emitir termo de 

apreensão de veículo, que discriminará:  

I - os objetos que se encontram no veículo;  

II - os equipamentos obrigatórios ausentes;  

III - o estado geral da lataria e da pintura;  

IV - os danos causados por acidentes, se for o caso;  
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V - identificação do proprietário e do condutor, quando possível;  

VI - dados que permitam a precisa identificação do veículo.  

§ 1º Estando presente o proprietário ou o condutor no momento da apreensão, o termo de 

apreensão do veículo, será apresentado para sua assinatura sendo-lhe entregue uma via, 

havendo recusa na assinatura, deverá constar tal circunstância no termo antes de sua 

entrega.  

§ 2º No caso de infração em que seja aplicada a penalidade de apreensão de veículo, o 

agente fiscal deverá, desde logo, mediante recibo, adorar a medida administrativa de 

recolhimento do D.I.V. e do certificado de licenciamento anual do veículo (C.L.A.V.).  

 

Art. 61 Aos veículos apreendidos não reclamados por seus autorizatários, dentro do prazo 

de trinta dias, aplicar-se-á o disposto no art. 8º desta Lei.  

 

Art. 62 Contra as penalidades impostas pela SUSER, caberá recurso à comissão 

administrativa julgadora no prazo de sessenta dias contados da data da notificação válida 

aplicando-se no caso a fórmula de contagem de prazo do Código de Trânsito 

Brasileiro (C.T.B.).  

 

Parágrafo Único - Para o julgamento dos recursos de multas, será nomeado pelo Diretor 

Superintendente a ser indicado pelo Sindicato dos Taxistas de Volta Redonda.  

 

Art. 63 A comissão administrativa deverá julgar o recurso em até trinta dias.  

§ 1º O recurso não terá efeito suspensivo.  
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§ 2º O recurso poderá ser produzido somente pelo autorizatário, empresa autorizatária, ou 

por procurador acompanhado do respectivo instrumento público de mandado para 

representa-lo especialmente em relação ao recurso a ser interposto.  

§ 3º Se, por motivo de força maior, o recurso não for julgado dentro do prazo previsto neste 

artigo, a SUSER poderá conceder efeito suspensivo.  

§ 4º Se, o infrator recolher o valor da multa e apresentar recurso, se julgado procedente, 

ser-lhe-á devolvida a importância paga, sendo o valor integral da data do recolhimento em 

IPCA-E.  

Art. 64 Das decisões da Comissão Administrativa Julgadora, cabe recurso a ser interposto, 

em última instância no prazo de trinta dias da notificação da decisão, ao Conselho 

Deliberativo da SUSER.  

 

CAPÍTULO XIV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 65 A Prefeitura Municipal de Volta Redonda, através da SUSER, deverá exercer a 

mais ampla e extensiva fiscalização e proceder diligências com vistas a ampliação desta 

Lei e do Código Brasileiro de Trânsito, bem como, sempre que houver necessidade e 

interesse público, restringir ou ampliar as quantidades de táxis em circulação no Município 

de Volta Redonda, observando o que determina a medida internacional que define para 

as grandes capitais o critério de um táxi para cada quinhentos habitantes.  

 

Parágrafo Único - A SUSER, no ato da fiscalização, exigirá do taxista a apresentação da 

Carteira Nacional de habilitação - CNH, Certificado de Licenciamento do Veículo (CLV), 

Documento de Identificação do Veículo (D.I.V.), crachá expedido pelo sindicato 

representante da categoria e o adesivo de identificação nas portas laterais do veículo.  
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Art. 66 Ficará assegurado ao Sindicato dos Taxistas, o poder de fiscalizar o cumprimento 

no disposto nesta Lei, podendo indicar representante para analisar todos os processos de 

concessão à transferência de autorização, bem como cancelamento, cassação, 

recolhimentos, cadastramento e renovação de autorização, sendo-lhe facultado a emissão 

de parecer nesses processos.  

 

Art. 67 Os casos omissos nesta Lei, serão decididos pela SUSER, após análise do Diretor 

Superintendente e o Representante do Sindicato dos Condutores de Taxi de Volta 

Redonda, cabendo ao Diretor Superintendente a decisão final.  

 

Art. 68 A SUSER, firmará convênio de cooperação técnica com o Sindicato dos Taxistas, 

objetivando propor mudanças ou alterações que vierem a ser implantadas no serviço de 

táxi no Município de Volta Redonda.  

 

Art. 69 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Art. 70 Revogam-se as disposições em contrário,  
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18 EQUIPE TÉCNICA 

Coordenação Geral 

Luiz Wagner Dacache Balieiro - Eng.º Civil - CREA:  30.569/D – MG 

Renata De Filippo Machado - Arquiteta  e Urbanista - CAU: 74423-9 

Coordenação Técnica 

Zenilton Kleber Gonçalves do Patrocínio - Arquiteto  e Urbanista - CAU: A1254-8 

Coordenação de Trânsito e Sistema Viário 

 Frederico Rodrigues - Eng.º Civil, D.Sc., - CREA: 90.217/D – MG 

Coordenação de Urbanismo e Transporte 

Zenilton Kleber Gonçalves do Patrocínio - Arquiteto  e Urbanista - CAU: A1254-8 

Coordenação de Processo Participativo 

Maria das Graças Mafia de Araújo - Socióloga  

Corpo Técnico e Auxiliar: 

Gustavo Wagner Nunes Balieiro - Eng.º Civil – Analista de Transporte e Trânsito 

Guilherme de Mello Pessoa Guimarães Cardoso - Eng.º Civil – Analista de Transporte e Trânsito 

Ícaro Ramos Nunes Batista - Eng.º Civil - Analista de Transporte e Trânsito 

Pietro Rafael Ferreira - Engº Civil - Analista de Transporte e Trânsito 

Simone Maria Cancella Duarte - Arquiteta  e Urbanista - CAU: A 6616-8 

Cláudia Lima Ayer de Noronha - Cientista Social 

Inês  Quiroga Coelho - Cientista Social 

Pedro Henrique Souza de Oliveira - Técnico em Transportes e Trânsito 

Ewerton Sanches Souza - Trainee em Estudos de Tráfego 

Laura Mansur Ferreira - Estagiária 


