“restricciones de camiones de carga em cuanto a sus
dimensiones y lós horários em lós grandes municípios
de Brasil “

CIDADE DE SÃO PAULO
 11 milhões de habitantes
 Cerca de 7 milhões de veículos
 3% da frota circulante são de caminhões
 17 km2 de vias desde os anos 1970 quando a frota de veículos era de

500 mil
 A partir de 2007 começou um programa de restrições aos caminhões na

zona central da cidade de São Paulo

ZMRC
 Significa Zona de Máxima Restrição de Circulação. É uma região da

Cidade que concentra núcleos de comércio e serviços e com restrições
de horário para trânsito de caminhões. Os limites e horários da
ZMRC passaram a ser de 2ª a 6ª das 5h às 21h e aos sábados das 10
às 14h, exceto feriados. Os VUC – Veículos Urbanos de Cargas podem
rodar nesta área.

MAPA
DA
ZMRC

VUC
 O VUC é o caminhão de menor porte, mais apropriado para áreas urbanas. São

caminhões que possuem conjuntamente as seguintes características: a) largura
máxima: 2,20m (dois metros e vinte centímetros); b)comprimento máximo:
6,30m (seis metros e trinta centímetros); e c) limite de emissão de poluentes:
caminhões com motores Euro III em diante.

 Entende-se por comprimento total a medida do pára-choque dianteiro até o

pára-choque traseiro e por largura total a largura medida no ponto mais largo
do conjunto veículo/carroceria. Não são considerados os acessórios tais como
espelhos, engates para reboque, batentes de borracha ou fechaduras

ZMRC / ZERC / VER
 As vias da Zona de Máxima Restrição de Circulação - ZMRC possuem restrição ao trânsito

de caminhões de 2ª a 6ª feira das 5h às 21h e aos sábados das 10h às 14h, exceto feriados.
 A Zona Especial de Restrição de Circulação - ZERC é uma área ou via em Zonas

Exclusivamente Residenciais - ZER's, conforme o Plano Diretor Estratégico da cidade, com necessidade de
restrição ao trânsito de caminhões, a fim de promover condições de segurança e/ou qualidade ambiental.
Possuem sinalização específica com restrição por período integral.
 As Vias Estruturais Restritas - VER, são importantes avenidas estruturais que fazem importantes

ligações entre regiões da cidade e possuem restrição ao trânsito de caminhões. Algumas delas, estão
regulamentadas pela sinalização específica de restrição ao trânsito de caminhões 2ª a 6ª feira das 5h às
21h, aos sábados das 10h às 14h, exceto feriados

RODÍZIO
 Dia da Semana Placas finais:

Segundas
Terças
Quartas
Quintas
Sextas

1e2
3e4
5e6
7e8
9e0

 O rodízio impede a circulação de veículos, incluindo caminhões, no horário

das 7 às 10 horas e das 17 às 20 horas.

RESUMO DAS RESTRIÇÕES E DAS EXCEPCIONALIDADES
EXCEPCIONALIDADES

HORÁRIOS AUTORIZADOS

Acesso a estacionamento próprio

Período integral

Cobertura jornalística: empenhado na
movimentação de geradores e/ou de link
destinados a coberturas jornalísticas

Período integral

Coleta de lixo

Das 5h às 16h

Concretagem - bomba

Das 5h às 16h

Correios

OBSERVAÇÕES
Mediante Porte de Autorização Especial
Permitida apenas a circulação
Estacionamento liberado com o condutor no
veículo

Mediante Porte de Autorização Especial
Obrigatório o veículo permanecer estacionado
das 12h às 14h

Período integral

Feiras livres

Das 5h às 16h

Mediante Porte de Autorização Especial

Mudança

Das 5h às 16h

Mediante Porte de Autorização Especial

Obras e serviços de emergência, até 48h da
comunicação ao órgão de trânsito

Período integral

Deverá ser encaminhado à Central de
Operações da CET comunicado de aviso de
início de obras através do sistema GOConvias,
no endereço
eletrônicohttp://avisocgvias.prefeitura.sp.gov.
br ouhttps://www3.prefeitura.sp.gov.br/camin
hoes_zmrc/Forms/frm010_Entrada.aspx ou
pelo fax nº 3396-6711 ou outro meio

EXCEPCIONALIDADES
entre 48h e 15 dias da comunicação ao órgão
de trânsito

HORÁRIOS AUTORIZADOS

Período integral

Obras e serviços de infraestrutura urbana

Das 5h às 16h

Prestação de serviços públicos essenciais

Das 10h às 16h

Remoção de entulho e transporte de caçambas

Das 10h às 16h

Remoção de terra em obras civis

OBSERVAÇÕES
Mediante Porte de Autorização Especial

Mediante Porte de Autorização Especial
Não precisa de AE os previstos no Art. 29-VIII
com luzes âmbar; serviços da prefeitura

Das 5h às 16h

Serviço emergencial de sinalização de trânsito

Período integral

Socorro mecânico de emergência (guincho)
para prestação de serviço nos locais restritos

Período integral

Transporte de produtos alimentícios perecíveis

Das 5h às 12h

Mediante Porte de Autorização Especial
Transportando ao menos meia carga

Transporte de produtos perigosos de consumo
local

Das 10h às 16h

Apenas para caminhões com até 2 eixos
traseiros

Transporte de valores

Das 10h às 20h

Urgência

Período integral

Veículo Urbano de Carga - VUC

Período integral

Veículos previstos no Art. 29, inciso VII do CTB

CICLOFAIXAS
 Prefeitura de São Paulo quer implementar 400 km de ciclofaixas
 Topografia irregular e longa distância entre residência e trabalho

desestimulam o uso da bicicleta
 As ciclofaixas atrapalham o abastecimento do comércio, pois não há

espaço na via pública para carga e descarga

POSSIVEIS SOLUÇÕES
 DIRETORIA DE LOGÍSTICA (CRIADA NO DIA 31/08/2015)
 ENTREGA NOTURNA
 VUC COM TAMANHO DE 7,20M E LIBERADO DE QUALQUER RESTRIÇÃO
 PLATAFORMA LOGISTICA NOS PONTOS CARDEAIS DA CIDADE
 DEFINIÇÃO DE ÁREAS DE CARGAS E DESCARGAS

