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 APRESENTAÇÃO 

O Plano de Ações da Mobilidade Urbana de Sapiranga neste documento 

apresentado, é uma associação de duas etapas: 

• Concepção de Proposta 

• Consolidação do Plano 

Concepção de propostas: 

Se trata do conjunto de soluções, propostas, diretrizes e ações para 

melhoria do sistema de mobilidade de Sapiranga, sempre com uma visão 

integrada entre todos os eixos que o compõe e totalmente baseado no 

diagnóstico encontrado, ou seja, baseado em levantamentos técnicos, 

levantamentos de campo e opinião pública. 

O sistema de mobilidade urbana é complexo e totalmente interligado com a 

cidade, sua economia seu planejamento urbano, qualidade de vida e bem-estar. 

Pensando nisso a concepção de propostas se dá dividida em 11 eixos: 

• Estruturação Institucional; 

• Priorização e organização do transporte coletivo; 

• Controle e desestimulo ao transporte motorizado; 

• Qualificação da infraestrutura de circulação de pedestres; 

• Qualificação da infraestrutura de circulação de ciclistas; 

• Promoção da Acessibilidade Universal; 

• Organização da circulação viária; 

• Segurança nos deslocamentos; 

• Integração, humanização e segurança na RS 239; 

• Drenagem na área central e pontos críticos; 

• Integração da mobilidade com o planejamento urbano. 

A divisão em eixos facilita o entendimento, o planejamento e o 

acompanhamento por parte dos cidadãos, porém a concepção das propostas se 

deu a partir de visão multidisciplinar e integrada, pensando o sistema de 

mobilidade como um todo. 
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Consolidação do Plano: 

Para a consolidação do Plano são levados em consideração todos os 

apontamentos necessários para melhoria da mobilidade e a viabilidade de cada 

uma das diretrizes necessárias para otimização do sistema. 

As diretrizes passam por uma análise de viabilidade durante sua 

concepção, porém, para se garantir que o Plano seja factível, adequado e 

eficiente é feita análise de viabilidade técnica, ambiental, socioeconômica, 

financeira. 

A partir dessa análise as diretrizes são hierarquizadas pelo nível de 

complexidade e pelo empenho necessário. São estabelecidos prazos para 

alcance de cada uma das ações necessárias. 

Além da hierarquização, para garantir a aplicabilidade do Plano de 

Mobilidade Urbana, faz-se o estudo e proposições a respeito da estrutura 

necessária para garantir o monitoramento e avaliação do Plano durante todo seu 

período de vigência. 

============================================================ 

Em resumo, esse produto, além de trazer as propostas alicerçadas no 

diagnóstico, apresenta também, de forma organizada e sistematizada, as 

alternativas e um plano de ação para o poder público que garanta a participação 

social em todo o processo de aplicação. 

Entende-se como sistema de mobilidade todo o conjunto organizado e 

coordenado dos modos de transporte, de serviços e de infraestruturas que 

garante os deslocamentos de pessoas e cargas no território do Município.  

Todas as ações aqui propostas seguem o proposto pela Política Nacional 

de Mobilidade Urbana, tendo como prioridade a valorização do transporte 

coletivo acerca do individual e do transporte não motorizado acima do transporte 

motorizado.  

Além desse capítulo de apresentação o trabalho conta com mais 9 

capítulos que se organizam da seguinte forma: 
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O Capítulo 2 permite ter conhecimento dos princípios do Plano de 

Mobilidade Urbana de Sapiranga, ou seja, os princípios que norteiam a 

construção de todo esse Plano e as ações aqui propostas. 

O capítulo 3 nos apresenta as grandes metas do PlanMob, nos 

apresentando aquilo que pretendemos atingir com todas as diretrizes e ações 

propostas.  

 As diretrizes para atendimento das metas são abordadas no capítulo 4, e 

para alcance dessas diretrizes, as estratégias e ações, são apresentadas no 

capítulo 5.  

Sendo reconhecida a necessidade de estudo de viabilidade das ações 

propostas, os estudos de viabilidade técnica, socioeconômica e ambiental são 

abordados na própria concepção das diretrizes, por isso sua concepção tem 

caráter multidisciplinar.  

Já o estudo de viabilidade financeira, por se tratar de setor mais 

específico, passa por análise de forma mais detalhada, essa análise é 

apresentada no capítulo 6. 

O capítulo 7 aborda a projeção da aplicação das diretrizes, propostas e 

ações que foram tratadas no capítulo 5, sendo apresentados cenários de 

aplicação e mensuração do impacto positivo ou negativo das propostas. 

Após a concepção de metas, diretrizes e ações, do estudo de viabilidade 

dessas ações e da mensuração de seus impactos, é possível obter a 

hierarquização das propostas, sintetizando a ordem prioritária de ação, essa 

hierarquização é abordada no capítulo 8. 

Para aplicação eficiente do plano, seu monitoramento e avaliação, tanto 

por parte da equipe técnica quanto por parte da população, é elaborado uma 

estratégia de monitoramento, avaliação e revisão, apresentada no capítulo 9. 

As conclusões gerais em relação ao produto final do Plano de Ações e 

considerações sobre todo o sistema de mobilidade podem ser vistas no capítulo 

10 – Conclusões. E, por fim, as referências consultadas durante o levantamento 

de dados e sugestões de propostas são apresentadas no capítulo 11. 

Em anexo são apresentados registros de participação popular do 

processo de formação desse produto.   
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 PRINCÍPIOS DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE SAPIRA NGA 

Sapiranga é uma cidade em constante e rápido crescimento, desde o 

início de sua urbanização, a proximidade de Porto Alegre e o fato de pertencer 

a uma região metropolitana acentuam a necessidade de se pensar e planejar 

desde cedo o sistema de mobilidade. 

A cidade apresenta facilidades topológicas em relação ao transporte não 

motorizado, seu relevo e disposição urbana facilitam esse meio de locomoção, 

porém sua taxa de crescimento e histórico de expansão urbana e evolução da 

frota de veículos motorizados tornam necessário um planejamento de 

recuperação da participação do uso da via por pedestres e ciclistas e da 

integração entre os diferentes modais. 

Atingindo eficiência da organização do transporte público, a expansão 

urbana ou adensamento populacional se darão de maneira mais eficiente, 

orientadas à otimização do transporte coletivo e infraestrutura existente. 

Tendo isso em vista e visando a conformidade com a Política Nacional de 

Mobilidade Urbana, os princípios do Plano de Mobilidade Urbana de Sapiranga 

são: 

• Garantia de circulação urbana efetiva, eficaz e eficiente; 

• Reconhecimento do espaço público de circulação como bem 

comum e pertencente de forma igual a todos; 

• Planejamento e avaliação da Política de Mobilidade de Sapiranga 

com participação social e gestão democrática; 

• Garantia de um sistema de circulação universalmente acessível; 

• Equidade de acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo; 

• Deslocamentos seguros aos cidadãos; 

• Distribuição igual dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos 

diferentes modos e serviços;  

• Desenvolvimento sustentável da cidade de Sapiranga, nas 

dimensões socioeconômicas e ambientais; e  

• Promoção da interação entre a equipe de planejamento territorial e 

a equipe de transporte.                           
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 DIRETRIZES 

Em acordo com os princípios e diretrizes constantes na Política Nacional 

de Mobilidade Urbana, o Plano de Mobilidade Urbana de Sapiranga tem algumas 

diretrizes gerais às quais se pretende atender com todo o desenvolvimento deste 

PlanMob.  

Entre estas diretrizes consta a integração do Plano de Mobilidade Urbana 

com a Política de Desenvolvimento Urbano, buscando integração com o Plano 

Diretor, Lei de Ordenamento Uso e Ocupação, Lei de Parcelamento do Solo 

Urbano, entre outras políticas de desenvolvimento e ordenamento urbano, 

buscando o desenvolvimento orientado pelo transporte. É visada também a 

integração com as políticas setoriais de habitação, saneamento básico, 

planejamento e gestão do solo.  

Dar prioridade aos deslocamentos não motorizados em relação aos 

deslocamentos motorizados, assim como a prioridade do transporte coletivo em 

relação ao transporte motorizado individual.  

As diretrizes desse plano visam também a integração entre os diferentes 

modais de transporte urbano, promover desenvolvimento ambiental, social e 

econômico no deslocamento de pessoas e cargas na cidade. 

Incentivar o desenvolvimento tecnológico, principalmente nos veículos de 

transporte público coletivo para que se alcance a redução de emissão de gases 

poluentes na cidade assim como a possibilidade de uso de energias renováveis 

e menor poluição. 
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 GRANDES METAS 

 

4.1 Meta 01 - Garantir a ampliação da participação do transporte coletivo 

e do transporte não motorizado na base de deslocame nto da população 

Essa meta se faz necessária tendo em vista a política aplicada nos últimos 

investimentos em mobilidade urbana, considerando o diagnóstico levantado e a 

conformidade com as diretrizes estabelecidas no capítulo anterior. 

De acordo com a política nacional de mobilidade urbana, os modos de 

deslocamento se dividem em motorizados ou não motorizados, ou entre coletivo 

e individual. 

Os modos de transporte motorizados contam com automóveis individuais, 

motocicletas, ou transporte coletivo, nos transportes não motorizados são 

considerados os deslocamentos a pé ou com uso de bicicletas. No caso a meta 

é de se promover os deslocamentos não motorizados, com desestimulo ao uso 

de automóveis e motocicletas. Tendo em vista que o alcance dessa meta pode 

levar a se alcançar a diretriz de mitigação de impactos ambientais, sociais e 

econômicos, sendo modos mais econômicos, menos poluentes e mais seguros, 

tendo em vista a quantidade de acidentes de transito envolvendo carros e motos. 

Em relação aos modos individuais de transporte, são considerados 

veículos particulares e motocicletas, que são usados para deslocamento 

individual, transportando muitas vezes apenas uma pessoa por viagem. Os 

modos coletivos de transporte transportam maior quantidade de passageiros por 

viagem, portanto, tem menor uso do espaço público das vias. A meta de 

promoção do modo coletivo visa o menor consumo de energia, emissão de 

poluentes e otimização do sistema de transporte, já que o espaço da via é melhor 

aproveitado.  

O alcance dessa meta pode propiciar, também, que se atinja a diretriz de 

acessibilidade universal, tendo em vista que a organização de uma rede de 

transporte coletivo e priorização de pedestres podem ser planejados 
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integralmente e disponíveis a qualquer pessoa, independentemente de suas 

condicionantes físicas ou financeiras. 

 

4.2 Meta 02 – Alcançar a redução de emissões de pol uentes locais e 

gases de efeito estufa. 

Os deslocamentos dentro da área urbana são os maiores responsáveis 

pela emissão de poluição atmosférica e sonora, além do impacto visual causado 

pela valorização do transporte motorizado individual. 

A relação entre a mobilidade urbana e a política ambiental é reforçada 

através das legislações federais relacionadas à política ambiental, como por 

exemplo a Política nacional de Mudança climática (Lei 12.187/2009) que lista 

entre os temas obrigatórios na elaboração de políticas locais o tema da 

mobilidade urbana, como fator interligado com a qualidade ambiental.  

Foi publicado em 2013 o Plano Setorial de Transporte e de Mobilidade 

urbana para Mitigação da Mudança do Clima (PSTM), garantindo o Plano de 

Mobilidade Urbana como instrumento de alcance da redução de emissão de 

poluentes.  

O tratamento da mobilidade urbana leva ao tratamento da melhoria 

ambiental, se o sistema é organizado de forma eficiente e as outras metas são 

observadas, a mitigação de impactos ambientais é consequência da política 

adotada.  

 

4.3 Meta 03- Garantir a redução dos acidentes de tr ânsito na área urbana 

O diagnóstico elaborado nos mostra a quantidade de acidentes 

relacionados à mobilidade urbana, sendo alguns deles fatais. A organização do 

sistema de mobilidade leva à redução da frequência dessas ocorrências, 

resultando em melhorias no setor de saúde e econômico.  

Os eixos de priorização do transporte coletivo, de desincentivo ao uso do 

automóvel, de melhoria na infraestrutura para circulação de pedestres e ciclistas 
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e de organização do sistema viário levam à melhoria da segurança no trânsito 

como consequência, tendo em vista que os maiores envolvidos nos acidentes, 

como apresentado no diagnóstico, são motoristas de automóveis particulares e 

motociclistas.  

O tratamento adequado de todo o sistema de mobilidade, além da 

priorização de modos coletivos de transporte e humanização da cidade, com 

valorização de pedestres e ciclistas, previstos nas diretrizes previamente 

abordadas, levam à redução das ocorrências de acidentes de trânsito. 

Além do tratamento do sistema, são propostas ações de conscientização 

de motoristas, pedestres e ciclistas, além da manutenção de dados atualizados 

a respeito das ocorrências de acidentes de transito e mapeamento dos principais 

pontos de conflito. 
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 ESTRATÉGIAS E AÇÕES 

As estratégias e ações aqui apresentadas são trabalhadas em eixos, 

sendo 11 eixos sugeridos para facilitar organização e compreensão das ações e 

estratégias. Para cada um desses eixos são apresentadas diretrizes para se 

alcançar as metas gerais do Plano de Mobilidade Urbana. E para cada uma 

dessas diretrizes são apontadas ações e estratégias específicas organizadas em 

forma de tabela.  

A divisão de eixos adotada se deu em condescendência com a Política 

Nacional de Mobilidade urbana e com as necessidades encontradas no sistema 

de mobilidade de Sapiranga tomando como base o diagnóstico elaborado na 

etapa anterior. 

Para cada um dos objetivos e suas ações existe uma análise de 

viabilidade técnica, análise de impactos socioeconômicos e ambientas que 

permitem estabelecer a viabilidade das ações e o impacto que geraria no sistema 

como um todo, na qualidade de vida da população em termos socioeconômicos 

e ambientais. 

5.1 Eixo 01 – Estruturação Institucional.  

Dentro desse eixo a principal intenção é conseguir promover a integração 

da gestão entre o setor da mobilidade urbana e seus serviços com as demais 

políticas urbanas. 

Para aplicação e monitoramento da aplicação das ações do Plano de 

Mobilidade se dará na secretaria de segurança pública e mobilidade urbana, 

portanto se faz necessário que o setor seja devidamente organizado para 

atendimento dessa demanda. 

Essa organização se dará através da devida capacitação da equipe 

diretamente ligada à mobilidade, com ao menos 1 especialista em mobilidade 

urbana ou gestão de tráfego compondo essa equipe, seja ele arquiteto e 

urbanista ou engenheiro.  
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É necessário que a equipe organizada tenha ligação com os demais 

setores e principalmente o setor de planejamento urbano, para tomada de 

decisões e coleta de informações. 

A coordenação da coleta de informações e alimentação do sistema de 

disponibilização dessas informações. 

Tabela 1 - Estrutura institucional. 

ESTRUTURA INSTITUCIONAL 

Nº 

DIRETRIZES E AÇÕES PRAZOS 

DIRETRIZES Nº  AÇÕES 

C
U

R
TO

 

M
ÉD

IO
 

LO
N

G
O

 

1 
Integração da gestão de serviços 

da mobilidade com as demais 
políticas urbanas 

1.1 
Atribuir ao órgão de mobilidade urbana a 

articulação com as demais políticas 
urbanísticas. 

      

1.2 
Promoção de capacitação técnica aos 
gestores e equipe ligada à mobilidade 

urbana e planejamento urbano 
      

1.3 
Criação de canais institucionais para 

envolvimento entre prefeitura, governo 
estadual e federal. 

      

1.4 

Fortalecimento do departamento 
administrativo dentro da secretaria de 

mobilidade urbana para organização da 
demanda orçamentária. 
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5.2 Eixo 02 -  Priorização e organização do transpo rte coletivo. 

O transporte coletivo possui estruturação para o tempo de horizonte 

trabalhado nesse plano de ações, e, portanto, seu estudo de eficiência e 

racionalização do sistema de atendimento já passou por processo de 

elaboração. 

A ações aqui tratadas se voltam prioritariamente para qualificação da 

infraestrutura utilizada pelo sistema, pela garantia da acessibilidade e otimização 

do sistema viário tendo em vista a priorização cultural e física do transporte 

coletivo sobre o transporte motorizado. 

Há a diretriz de otimização da estrutura de embarque e desembarque da 

área central, nota-se a necessidade de criação de uma estrutura otimizada para 

receber aos moradores que vem dos outros 17 bairros da cidade em direção ao 

centro através desse meio de transporte, assim como a otimização, segurança 

e acessibilidade ao embarque no bairro central para linhas que se espalham por 

todos os bairros da cidade. 

O estudo de viabilidade dessa ação se estipula para de médio a longo 

prazo, devem ser contemplados estudos de impacto na circulação do sistema 

viário, impacto ambiental, impacto na velocidade agregada ao sistema do 

transporte coletivo, impacto de qualidade e segurança aos usuários do sistema 

e anexação de bicicletário protegido que permita integração entre modais. 

No geral, além da regularização e fiscalização consideradas aqui como as 

diretrizes prioritárias para esse eixo, há também as diretrizes que visam a 

Priorização física e cultural do Transporte Coletivo, a racionalização da operação 

do serviço, a melhoria da qualidade acessibilidade e segurança em sua oferta, e 

o planejamento de sistemas integrados. 
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Tabela 2 - Transporte público coletivo. 

TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO 

Nº 

DIRETRIZES E AÇÕES PRAZOS 

DIRETRIZES Nº  AÇÕES 

C
U

R
TO

 

M
ÉD

IO
 

LO
N

G
O

 

1 
Regulamentação e 

fiscalização da prestação do  
serviço 

1.1 

Continuidade ao processo 
licitatório e regulamentação da 

prestação de serviços de 
transporte coletivo urbano que 
permitam monitoramento e a 

avaliação do desempenho pelo 
órgão público disponibilização de 

informações do itinerário e horário 
à população.       

1.2 

Realização de estudo do cálculo da 
tarifa e identificação de fontes de 

financiamento que possam reduzir 
o custo final para o usuário e 

implementar essa metodologia ao 
processo licitatório. 

      

2 
Priorização do Transporte 

Coletivo 

2.1 

Faixa preferencial ou semi 
exclusiva para circulação dos 

veículos de transporte público, 
principalmente nas vias que 

venham a ser estruturantes do 
itinerário do transporte público.       

2.2 
Projeto de sinalização com 

coordenação semafórica que 
priorize o transporte coletivo.       

2.3 

Pavimentação adequada das vias 
utilizadas pelo transporte público, 

principalmente 
 nas vias estruturantes dos 

itinerários e próximo aos pontos de 
parada.       

2.4 
Proibição de estacionamento em 
trechos críticos do itinerário do 

transporte coletivo.       

3 Racionalização do Serviço 3.1 

Estudos constantes de demanda 
para eficiência do sistema, ou seja, 
evitar a sobreposição de trajetos 

ou escassez de passageiros e 
adequação a novas demandas.       
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3.2 
Sistema de disponibilização de 

informações e controle de 
qualidade.       

3.3 

Estudo de implantação de novas 
linhas que contemplem as novas 

vias abertas Av. Mauá 
(continuação) e Av. D    

4 
Melhoria na qualidade e  
acessibilidade ao serviço 

4.1 
Melhoria de infraestrutura dos 

 pontos de embarque nas regiões 
mais afastadas.       

4.2 
Acesso seguro aos pontos de 

parada de acordo com a Norma de 
Acessibilidade NBR 9050.       

4.3 Linha que atenda demanda atual e 
futura do IFSul.       

4.4 

Estudo de viabilidade da criação de 
terminal central de embarque e 
desembarque, com bicicletário 

protegido na av. 20 de Setembro entre 
a rua Carlos Biehl e R. Sete de 

Setembro para posterior 
concentrando o embarque e 

desembarque da área central em um 
único ponto.        

5 

Revisão da política tarifária e  
diminuição do custo do 

transporte coletivo urbano 

5.1 

Realização de estudos referentes à 
possibilidade de cobrança de 

preços reduzidos pela tarifa em 
 horários de menor movimento e 

demanda.       

5.2 
Realização de estudos acerca da 
possibilidade de implantação de 

bilhetagem eletrônica.       

5.3 

Realização de consultas públicas a 
respeito das gratuidades praticadas 
e possível revisão e otimização do 

atual modelo de isenção.       

6 
Planejamento de Sistemas 

Integrados  
6.1  

Promover análise da necessidade de 
integração do transporte coletivo 

através de terminais de integração e 
integração física e tarifária entre 

diferentes modais.       
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7 
Planejar, organizar e otimizar o 

transporte coletivo escolar 

7.1 

Parceria com as escolas para manter 
atualizada a pesquisa de origem 

destino e meio de locomoção dos 
alunos, no momento da matricula o 

aluno deve preencher formulário com 
local de origem.       

7.2 

Regulamentar estacionamentos em 
frente às escolas. Estudo técnico em 

cada instituição de ensino com uso do 
transporte coletivo escolar para 

demarcação, sinalização e projeto de 
fiscalização.       

7.3 

Estímulo à formação da Comissão 
Municipal de Transporte Escolar e 

atribuição à essa de manter estudo da 
demanda (a partir das pesquisas 

promovidas pelas instituições) para 
organizar e otimizar a demanda, 
evitando sobreposição de rotas. 

      

7.4 

Organização por setores, de forma a 
agrupar as origens e os destinos dos 

estudantes por setores da cidade, 
evitando sobreposição de rotas.  
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5.3 Eixo 03 - Controle e desestimulo ao transporte motorizado. 

A intenção desse eixo é a de desestimular o uso do automóvel particular 

e promoção da humanização do espaço público, favorecendo a cultura do modo 

de transporte não motorizado. 

As ações necessárias para isso podem ser de restrição ao automóvel 

através do desenho urbano e políticas urbanas ou através do tratamento especial 

aos estacionamentos, desestimulando o uso do automóvel na região central, já 

que essa apresenta quadro de mais intenso conflito não só entre os próprios 

veículos particulares, mas também entre esses e os diferentes modais de 

transporte.  

As figuras abaixo exemplificam algumas das ações apontadas, como a 

implantação de faixas elevadas de travessia de pedestres ou bolsões de uso 

compartilhado da via através do woonerf. 

O woonerf é a ideia de atribuir às ruas residenciais de baixo volume de 

transito a possibilidade de uso compartilhado de circulação e lazer, com 

automóveis pedestres e ciclistas dividindo o espaço da via de forma segura e 

harmoniosa por levar a diminuição da velocidade dos veículos.  

 

Figura 1 - Exemplo de Plataforma elevada. 

 

Fonte: Jack Cochrane. 
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Figura 2 - Esquema ideal de um woonerf. 

 

Fonte: Desconhecida. 
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Tabela 3 - Controle e desestímulo a viagens motorizadas. 

CONTROLE E DESESTIMULO A VIAGENS MOTORIZADAS 

Nº 

DIRETRIZES E AÇÕES PRAZOS 

DIRETRIZES Nº AÇÕES 

C
U

R
TO

 

M
ÉD

IO
 

LO
N

G
O

 

1 
Promover formas de 

desestímulo da circulação 
de automóveis; 

1.1 

Promover a implantação do sistema de infraestrutura 

que levem à redução da velocidade nas áreas centrais 
do Município e em áreas de conflito. O sistema pode 
contar com desenho diferenciado devia, com bolsões 

de estacionamento e bolsões ajardinados ou 
implantação de plataformas de travessia elevada.       

1.2 
Inserção de infraestrutura ou sinalização para 

desestimulo ao alcance de grandes velocidades na Rua 
Carmem Miranda e Rua 25 de julho.        

2 
Promover formas de 

desestímulo ao 
estacionamento. 

2.1 

Vagas vivas ou mini praças instaladas no espaço de 
vagas de carros, temporariamente ou definitivamente, 

principalmente na região central em frente à 
empreendimentos dinâmicos de consumo como 

lanchonetes ou casas de suco.       

2.2 
Implementar melhorias no sistema de estacionamento 

privativo na região central do Município, prático e 
seguro.        

2.3 
Estudo de viabilidade de inserir na revisão do Código 

de obras de Sapiranga a utilização de número máximo 
de vagas de estacionamento por empreendimento.       
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5.4 Eixo 04 – Qualificação da infraestrutura de cir culação de pedestres. 

Calçadas adequadas são essenciais para a qualidade de vida de uma 

cidade, tendo em vista que todos, pelo menos em algum trecho do caminho são 

pedestres. Esse eixo pretende incentivar a qualificação da infraestrutura de 

circulação de pedestres como forma de garantir a atratividade para esse modo 

de mobilidade e garantir o bem-estar do pedestre. 

Para isso, as diretrizes são de promover a melhoria da infraestrutura das 

calçadas, gerando acessibilidade e atratividade ao pedestre, incentivando a 

utilização do modal a pé e, garantir a integralidade dos bairros, em consideração 

a moradia e ao trabalho. 

Espera-se, também, que se consiga a promoção do acesso de pedestres 

à parques e praças de Sapiranga de forma segura e com qualidade, através de 

medidas de priorização dos deslocamentos a pé, principalmente nas 

centralidades. 

Em consonância com o Guia de Calçadas de Sapiranga, pretende-se de 

promover a acessibilidade de portadores de necessidade especiais, o resgate do 

passeio público pela calçada e a socialização dos espaços públicos, em respeito 

às diretrizes apresentadas pela NBR 9050 na nova versão de 2015 da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas), assim como o Código de Posturas 

do Município de Sapiranga (Lei nº 2393/97 – RS) e o Código de Obras do 

Município de Sapiranga (Lei nº 4938/12). 

Será dada atenção especial para as calçadas do bairro Centro, dos bairros 

São Luiz, Amaral Ribeiro e Voo Livre, e na abertura de novos loteamentos. 
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Tabela 4 - Qualificação da infraestrutura de circulação de pedestres. 

QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES 

Nº 

DIRETRIZES E AÇÕES PRAZOS 

DIRETRIZES Nº  AÇÕES 

C
U

R
TO

 

M
ÉD

IO
 

LO
N

G
O

 

1 

Melhoria da infraestrutura das 
calçadas, gerando 

acessibilidade e atratividade ao 
pedestre, promovendo 

incentivo na utilização do 
modal a pé e, garantir a 

integralidade dos bairros, em 
consideração a moradia e ao 

trabalho. 

1.1  
Realocação dos mobiliários urbanos 

implantados em linhas de passeio ou em locais 
de travessia;  

      

1.2 

Normatização, através do guia de calçadas, da 
padronização da construção, instalação, 

manutenção, requalificação e intervenção nas 
calçadas, passeios públicos, mobiliário urbano e 

infraestrutura, com base na BNR 9050/15, 
considerando todas as especificidades locais;  

      

1.3 

Estabelecer e implantar critérios mínimos para a 
segurança do pedestre. Considerar a 

implantação de sinalização para pedestres com 
deficiência, de acordo com a NBR 9050, 

obedecendo as normas de acessibilidade 
nacional; 

      

1.4 

Estabelecer largura mínima para calçadas na 
criação de novas vias, levando em consideração 
as características locais através da revisão da Lei 

de Parcelamento do Solo Urbano; 

      

1.5 
Incorporar em lei a junção da vistoria da calçada 

com a aprovação de projetos e emissão de 
Habite-se pelo órgão responsável; 

      

1.6 
Projeto de adequação da segurança em rotas de 
caminhada nas praças e espaços públicos e em 

cruzamentos; 
      

1.7 

Elaboração do Plano de Arborização, 
estabelecendo as definições de tipologia e 

implantação adequada das árvores nas calçadas, 
praças e espaços públicos; 

      

1.8 
Fortalecimento da fiscalização das calçadas, 
estabelecendo setores e plano de ação para 

fiscalização; 
      

1.9 
Tomada de medidas em relação às calçadas de 

larguras inferiores à largura adequada localizada 
nos bairros São Luiz, Amaro e Voo Livre; 

      

2 

Promover o acesso ao pedestre 
aos parques e praças de 

Sapiranga e promover medidas 
de priorização dos 

deslocamentos a pé nas 
centralidades da cidade. 

2.1 

Implantação de circuitos de sinalização para os 
deslocamentos a pé, criando caminhos entre 
praças e parques com placas indicativas de 

distâncias e tempo restante de caminhada a pé 
entre um ponto ou outro, podendo incluir o 

Parque Municipal, as praças e pontos turísticos 
de Sapiranga.  
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2.2 

Aumentar a linha de passeio do pedestre nas 
áreas centrais e nas vias de maior fluxo de 

pedestres (2,5 m), promovendo a diminuição de 
raios de curvatura e elevações das faixas de 

travessias para o nível da calçada. 

      

3 
 Promover a qualidade de 

segurança dos pedestres nas 
travessias.  

3.1  

Inclusão de sinalização e comunicação visual e 
sonora de maneira acessível nos projetos 

públicos e de edificações de acordo com a NBR 
9050/15.  

      

3.2 

Tratamento da iluminação pública com 
adequação das luminárias para que seja 

priorizada a iluminação decalçadas, em locais 
em que atualmente a iluminação é focada nos 

automóveis, com atenção especial ao centro da 
cidade e caminhos entre praças e equipamentos 

urbanos. 

      

 

Figura 3 - Propostas de melhorias na infraestrutura de pedestres. 
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5.5 Eixo 05 – Qualificação da infraestrutura de cir culação de ciclistas. 

Para a qualidade e segurança da infraestrutura viária, 05 critérios básicos 

são adotados, com base na Política Nacional de Mobilidade Urbana que pautam 

as ações aqui apresentadas.  

• Segurança viária: garantir a segurança viária do ciclista e outros 

usuários das vias; 

• Linearidade: oferecer rotas diretas sem desvios e sem demora; 

• Integralidade da rede: ligação de todas as origens e destinos dos 

ciclistas de tal forma que o ciclista saiba por e para onde circular, parar, 

estacionar, etc, manifestando um comportamento esperado e desejado por 

outros usuários; 

• Conforto: infraestrutura propícia para um fluxo rápido e confortável 

à circulação de bicicletas; 

• Atratividade: infraestrutura desenhada e integrada ao ambiente de 

maneira que pedalar e caminhar tornam-se atividades atrativas. 

As diretrizes estabelecidas para a estrutura cicloviária de Sapiranga 

foram:  

Diretriz 1:  Organização e planejamento da estrutura cicloviária. 

Diretriz 2:  Estabelecimento de rede cicloviária eficiente que atenda às 

necessidades de deslocamento entre bairros, com segurança, conforto e 

atratividade.  

Diretriz 3:  Trabalhar com mecanismos ou programas de atratividade de 

transporte por bicicletas. 

Mas é importante ter em vista durante a aplicação das ações ou durante 

o processo de planejamento a longo prazo do sistema que com a organização e 

planejamento da estrutura  cicloviária (diretriz 1) e com estabelecimento de rede 

cicloviária eficiente que atenda  ás necessidades de deslocamento entre bairros, 

com segurança, conforto e atratividade (diretriz 2) são meios de se conseguir 
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atrair para o uso do transporte por bicicleta, uma vez que, estabelecido rede 

eficiente, segura e confortável a atratividade para o sistema é muito maior. 

Tabela 5 - Qualificação da infraestrutura de circulação de ciclistas. 

QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE CIRCULAÇÃO DE CICLISTAS 

Nº 

DIRETRIZES E AÇÕES PRAZOS 

DIRETRIZES Nº AÇÕES 

C
U

R
TO

 

M
ÉD

IO
 

LO
N

G
O

 

1 

Organização e 
planejamento da 

estrutura 
cicloviária 

1.1  

Definição e implantação de Plano de Mobilidade por 
Bicicleta em consonância com o Plano de Mobilidade 

Urbana e o Plano Diretor de Sapiranga com 
estabelecimento de: 

1º) Elaboração de mapa de identificação das ciclovias e 
ciclofaixas existentes, com marcação das necessidades de 

intervenção ou tratamento. 
2º) Incluir no mapeamento a necessidade de intervenção 

necessária na ciclovia da Av. Mauá, para alocação de 
elementos de controle de acesso de pedestres, reforçando 

a exclusividade de tráfego de ciclistas, os elementos 
podem ser não rígidos e compostos por jardineiras ou 

elementos decorativos. Incluir também a necessidade de 
pintura de toda a faixa trafegável por bicicleta nas 

ciclofaixas existentes, evitando o uso de apenas a ira 
separadora, mas uma faixa em toda largura e extensão da 

pista destinada a ciclistas. 
3º) Estabelecimento, através de estudo técnico de mapa 

de projeção de ciclovias para implantação futura que 
contemple a rede como um todo, permitindo 
conectividade entre as ciclovias já existentes, 

conectividade entre todos os bairros e o centro e acesso à 
equipamentos de educação, saúde ou lazer. 

4º) Lista das intervenções necessárias e cronograma de 
implantação; 

      

1.2 

Gestão do sistema cicloviário em conjunto com toda a 
gestão de mobilidade urbana, com coleta de dados e 
análise periódica e controle de sua eficiência e suas 

deficiências; 

      

1.3 

Estabelecimento de contato e parceria com empresas com 
quadro de funcionários significativo,  

pesquisas em escolas públicas e particulares e postos de 
saúde para conhecimento da necessidade de demanda 

que auxilie no planejamento da rede cicloviária;  

      

2 

Estabelecimento 
de rede cicloviária 

eficiente que 
atenda à 

necessidade  

2.1  

Promover a integralidade com o transporte coletivo, o 
projeto do terminal central de embarque do transporte 
coletivo deve prever um bicicletário seguro em anexo e 

estudo de implantação de estação de bicicleta 
compartilhada; 
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de deslocamento 
entre bairros, 

com segurança, 
conforto e 

atratividade.  
2.2 

Definir e estabelecer os critérios mínimos de segurança na 
rede cicloviária e estudo de implantação de sinalização 

horizontal e vertical em todas as vias ou faixas destinadas 
à circulação de ciclistas, principalmente em pontos de 

cruzamento entre bicicletas ou entre bicicletas e outros 
modais; 

      

2.3 
Implantação de ciclovias no mesmo nível das calçadas ou 

em canteiros, proporcionando maior segurança ao ciclista; 
      

2.4 
Implantação de bicicletários com proteção contra 

intempéries e sistemas de segurança nas estações de 
integração;  

      

2.5 
Estabelecer locais estratégicos para a implantação de 

paraciclos e bicicletários; 
      

3 

Trabalhar com 
mecanismos ou 
programas de 

atratividade de 
transporte por 

bicicletas 

3.1  

Estudo de implantação e incentivo ao sistema de bicicletas 
compartilhadas com estudo do material a ser utilizado, 

sistema de monitoramento, localização da estação ou das 
estações; com base no Guia de Planejamento de Sistema 

de Bicicletas Compartilhadas. 

      

3.2 

Programas de educação cicloviária, com elaboração de 
campanhas educativas e promoção de competições dentro 

do território municipal promovidas pela prefeitura 
municipal em parceria com os grupos de ciclistas da cidade 

com ampla divulgação antes durante e depois; 

      
3.3 

Implantação de circuitos de sinalização para os 
deslocamentos por bicicleta, criando caminhos entre 

praças e parques com placas indicativas de distâncias e 
tempo de caminhada a pé entre um ponto ou outro, 

podendo incluir o Parque Municipal, as praças e pontos 
turísticos de Sapiranga; 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



Prefeitura Municipal de Sapiranga – RS    
Plano de Mobilidade Urbana 
Plano de Ações 

 

      ALTO URUGUAI - www.altouruguai.eng.br  34

Figura 4 - Mapa da proposta de ciclovias e ciclofaixas. 
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5.6 Eixo 06 – Promoção da Acessibilidade Universal.  

Característica marcante da falta de acessibilidade na cidade são as 

rampas de acesso, resultando na carência de acessibilidade em grande parte de 

suas calçadas, inclusive na região central, há também implantação das placas 

de trânsito em locais inadequados, gerando obstáculos permanentes para à 

acessibilidade; 

Outra questão de grande impacto é a implantação da vegetação e 

arborização nas esquinas, próximas ao acesso às faixas de pedestres. 

O Ministério das Cidades apresenta algumas diretrizes básicas de 

acessibilidade universal: 

Rebaixamento de meios-fios nas esquinas e junto às faixas de segurança 

com a construção de rampas segundo as especificações da ABNT; 

Remoção de barreiras físicas como separadoras de fluxos nos locais de 

travessia de pedestres; 

Sinalização no passeio público de rotas para à circulação de deficientes 

visuais, utilizando pisos táteis nos locais de maior circulação e nos pontos de 

acesso ao transporte coletivo; 

Cuidados especiais na construção e na conservação de passeios, 

tratando-os como parte da via pública. 

Com base nessas observações apresentadas pela Política Nacional de 

mobilidade urbana e levando em consideração o apresentado na NBR 9050 3ª 

edição de 2015, são elaboradas as diretrizes que compõem o Plano de 

Mobilidade Urbana de Sapiranga.  
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Tabela 6 - Promoção da acessibilidade universal. 

PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE UNIVERSAL 

Nº 

DIRETRIZES E AÇÕES PRAZOS 

DIRETRIZES Nº AÇÕES 

C
U

R
TO

 

M
ÉD

IO
 

LO
N

G
O

 

1 

Eliminação das barreiras 
urbanísticas que impedem o 

cidadão de circular e utilizar o 
espaço e o mobiliário urbano e 

promoção da infraestrutura 
adequada à acessibilidade nas 

vias públicas e transporte 
coletivo. 

1.1 

Rebaixamento de meios-fios nas esquinas e 
junto às faixas de segurança com a 
construção de rampas segundo as 

especificações da ABNT, em todos os 
bairros, principalmente nas vias principais 

dos bairros Centro, Sete de Setembro e São 
Luiz; 

      

1.2 

Elevação das faixas de pedestres no mesmo 
nível das calçadas, nas vias principais dos 
bairros Centro, Sete de Setembro e São 

Luiz; 

      

1.3 

Remoção de barreiras físicas como 
separadoras de fluxos veicular nos locais de 

travessia de pedestres promovendo uma 
faixa de travessia contínua; 

      

1.4 

Sinalização no passeio público de rotas 
para a circulação de deficientes visuais 

utilizando pisos táteis nos locais de maior 
circulação e nos pontos de acesso ao 

transporte coletivo; 

      

1.5 

Cuidados especiais na construção e 
conservação de passeios, fiscalização da 

construção desses em observância ao Guia 
de Calçadas e nas normas da ABNT relativas 

à acessibilidade.  

      

1.6 
Construção de rampas para acesso nas 

plataformas de embarque e desembarque 
no transporte público; 

      

1.7 

Adaptação dos veículos de transporte 
coletivo para acesso de cadeiras de rodas 
mediante rebaixamento do piso interno 

dos veículos, implantação de elevadores ou 
nivelamento dos pisos das plataformas com 

o piso interno dos veículos, consideração 
na renovação do contrato de regulação do 

serviço.  
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5.7 Eixo 07 – Organização da circulação viária. 

A hierarquia do sistema viário de Sapiranga se encontra em desacordo 

com as definições do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e o Plano Diretor 

vigente não possui a classificação das vias urbanas e rurais estabelecidas no 

CTB. 

Para a hierarquização do sistema viário, será realizado um estudo de 

todas as vias da área urbana que permita a classificação e correta nomenclatura 

a cada uma, as classificações utilizadas são via arterial, via coletora ou via local.  

Para o eixo de organização da circulação viária são estabelecidas as 

diretrizes de: 

• Melhoria da circulação e acessibilidade viária; 

• Melhoria do desempenho do sistema viário - aumento da 

capacidade, redução dos tempos de viagem e conflitos; 

• Estudos de Impacto - Realizar estudos de Impacto para todos os 

empreendimentos considerados polos geradores de tráfego que 

poderão aumentar os impactos no trânsito; 

• Promover sinalização vertical, horizontal e semafórica em locais de 

conflito; 

• Otimização do sistema viário, melhoria de seu desempenho, 

aumento da capacidade, diminuição do tempo de deslocamento e 

de amortecimento de pontos de conflito. 

Para alcance da diretriz de otimização do sistema viário, são propostas 

algumas intervenções diretas em vias ou nós viários, para priorização de ação 

são feitos estudos dos pontos considerados conflitantes para o tráfego na área 

urbana. 

Três fatores são considerados no momento de estabelecer prioridades de 

ação nos pontos de conflito: 

• Pontos de conflito viário identificados pelos moradores e por estudo 

técnico; 
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• Pontos de maior incidência de acidentes de acordo com dados da 

OBM e SAMU; 

• Pontos localizados dentro do perímetro do bairro central. 

Para esse estudo primeiro são identificados todos os pontos classificados 

como pontos de conflito pelos moradores da cidade através das pesquisas de 

opinião e da oficina comunitária, com os pontos mapeados e georreferenciados 

são cruzadas informações a respeito das estatísticas de acidentes que mostram 

os pontos com maior ocorrência de acidentes de trânsito, e por último são 

analisados os pontos que estão dentro do perímetro do bairro central, com a 

intenção de priorizar os pontos localizados dentro do bairro central.  

Tabela 7 - Organização da circulação viária. 

ORGANIZAÇÃO DA CIRCULAÇÃO VIÁRIA 

Nº 

DIRETRIZES E AÇÕES PRAZOS 

DIRETRIZES Nº AÇÕES 

C
U

R
TO

M
ÉD

IO

LO
N

G
O

1 
Melhoria da circulação e 
acessibilidade viária; 

1.1 
Implantação de faixa exclusiva de 

transporte público;        

1.2 

Implantação de ciclofaixa em vias 
arteriais ou em vias alternativas às essas 

vias que promovem encontro entre 
diferentes bairros da cidade.       

2 

Melhoria do desempenho do 
sistema viário - aumento da 
capacidade, redução dos tempos 
de viagem e conflitos; 

2.1 
Promover investimentos em tecnologia 
para modernização dos equipamentos 

de controle da operação do tráfego.  
      

3 Promoção da segurança viária  3.1 

Implantação de Traffic Calming , 
dispositivos que diminuem a velocidade 

dos veículos, em locais geradores de 
conflito, conforme indicado no Eixo 03 - 
Controle e Desestimulo ao transporte 

motorizado.       

4 

Realização de estudos de Impacto 
para todos os empreendimentos 
considerados polos geradores de 
tráfego 

4.1 

Estabelecimento de regulação da 
legislação do Estudo de impacto de 

Vizinhança, com rigor na aprovação de 
projetos de grande porte, 

principalmente se o projeto for 
identificado como Polo Gerador de 

Tráfego.       

4.2 

Estabelecer uma equipe técnica 
multidisciplinar para gestão da análise e 

fiscalização da aprovação  
de projetos de impacto e apta a 

estabelecer medidas de mitigação para 
aprovação desses empreendimentos.        
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4.3 

Necessidade de apresentação de Estudo 
Prévio de Impacto de Vizinhança que 

simule o impacto da instalação do 
empreendimento na infraestrutura 
viária em seu entorno imediato e 
impactos indiretos ao sistema de 

mobilidade de Sapiranga como um todo, 
resultando em submissão à projetos de 

mitigação de impacto com adequações e 
qualificação do sistema viário como 

exigência para aprovação do projeto.        

5 
Promover sinalização vertical, 
horizontal e semafórica em locais 
de conflito; 

5.1 

Projeto e execução da implantação da 
sinalização vertical no trânsito de 

Sapiranga, conforme o Manual Brasileiro 
de Sinalização de Trânsito Vertical, 

estabelecido pelo DENATRAN;       

5.2 
Implantação de sinalização semafórica 
no cruzamento da av. Antão Farias e a 

rua Presidente Kennedy.        

5.3 

Projeto de sinalização e tratamento da 
Rua Carmem Miranda com sinalização 

horizontal e vertical e demais 
tratamentos que venham a ser 

necessários.       

6 

Otimização do sistema viário, 
melhoria de seu desempenho, 
aumento da capacidade, 
diminuição do tempo de 
deslocamento e de 
amortecimento de pontos de 
conflito 

6.1 
Tratamento da continuidade da Mauá 

parte I - continuidade da via até 
cruzamento com a RS 239       

6.2 

Após concluída a I Etapa da Av. Mauá, 
estudo da intersecção desta com a RS 
239, considerando no mínimo 20 anos 

de crescimento da cidade e levando em 
consideração a continuação da Av. a ser 

construída. Poderá ser sugerido 
semáforo, rotatória ou outro meio que 

se fizer necessário para organização 
futura do cruzamento.    

6.3 

Implantação da continuidade da Mauá 
parte II - após ampliação da parte I, 
implantar continuação da via após o 

cruzamento com a RS 239.       

6.4 

Abertura da Via. D nos bairros Fazenda 
leão e Industria, no ponto de encontro 

com a RS 293 haverá uma rótula de 
acesso permitindo integração da rodovia 

com norte e sul da cidade.        

6.5 

Após abertura da Av. D trabalho de 
sinalização de sua extensão com placas 
de orientação do caminho ao centro da 
cidade e do centro à rodovia.    

6.6 
Construção da continuação da Av. 

Monte Castelo, permitindo conexão ao 
bairro Vila Irma       
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6.7 
Estudo de mitigação de conflito no 

cruzamento entre as vias: RS239 e Rua 
Presidente Kennedy (17)       

6.7 
Estudo de mitigação de conflito no 

cruzamento entre as vias: Avenida 20 de 
Setembro e Rua Martin Berg (18)       

6.8 

Estudo de mitigação de conflito no 
cruzamento entre as vias: Avenida 20 de 
Setembro e Rua Vinte e Cinco de Julho 

(15)       

6.9 
Estudo de mitigação de conflito no 

cruzamento entre as vias: Avenida 20 de 
Setembro e Avenida Mauá (6)       

6.10 
Estudo de mitigação de conflito no 

cruzamento entre as vias: Avenida 20 de 
Setembro e rua Duque de Caxias        

6.11 
Estudo de mitigação de conflito no 

cruzamento entre as vias: Rua Duque de 
Caxias e Rua Vinte e Cinco de Julho       

6.12 
Estudo de mitigação de conflito no 

cruzamento entre as vias: Rua Kraemer 
Eck e Rua Treze de Meio       

6.13 
Estudo de mitigação de conflito no 

cruzamento entre as vias: Rua Alberto 
Schmidt e Rua Goiânia       

6.14 
Estudo de mitigação de conflito no 
cruzamento entre as vias:  Avenida 

Mauá e Rua Alberto Schmidit       

6.15 
Estudo de mitigação de conflito no 

cruzamento entre as vias: Avenida 20 de 
Setembro e Rua da Ladeira       

6.16 
Estudo de mitigação de conflito no 

cruzamento entre as vias: Rua Getúlio 
Vargas e Rua Padre Réus       

6.17 
Estudo de mitigação de conflito no 

cruzamento entre as vias: Rua Getúlio 
Vargas e Rua Carlos Barbosa        

6.18 
Estudo de mitigação de conflito no 

cruzamento entre as vias: Rua Primeiro 
de Maio e Rua Quinze de Novembro       

6.19 
Estudo de mitigação de conflito no 

cruzamento entre as vias:  Avenida João 
Corrêa e Rua Presidente Kennedy       

6.20 
Estudo de mitigação de conflito no 

cruzamento entre as vias: Avenida João 
Corrêa e Rua Sete de Setembro       

6.21 
Estudo de mitigação de conflito no 

cruzamento entre as vias: Rua 
Tiradentes e Rua Saldanha da Gama        

6.22 
Estudo de mitigação de conflito no 

cruzamento entre as vias: Rua São Jacó e 
Rua Travessão de Ferrabraz        
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6.23 
Estudo de mitigação de conflito no 

cruzamento entre as vias: Avenida 20 de 
Setembro e Rua Visconde do Cairo        

6.24 
Estudo de mitigação de conflito no 

cruzamento entre as vias: Rua Major 
Bento Alves e Rua Rolante        

6.25 

Estudo de mitigação de conflito no 
cruzamento entre as vias: Rua Carlos 
Barbosa e Avenida Senador Alberto 

Pasqualine        

7 

Organizar, regular e otimizar o 
transporte de cargas e 
mercadorias dentro da área 
urbana 

7.1 
Elaboração de plano de Gerenciamento 

de Carga para área urbana. 

   

7.2 

Grandes empreendimentos devem 
manter registro na secretaria de 

mobilidade referente à carga e descarga, 
tipo de mercadoria e logística de saída e 

entrada.    

 

Figura 5 - Proposta de organização viária.  
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5.8 Eixo 08 – Segurança nos deslocamentos. 

Para garantia da segurança em toda a área urbana três itens são 

fundamentais e devem estar estruturados e organizados dentro da Secretaria de 

Segurança Pública e Mobilidade, são eles: educação voltada para o trânsito, a 

fiscalização eficiente e intervenções físicas. 

As intervenções físicas coincidem com as intervenções sugeridas no Eixo 

de Controle e Desestimulo ao Transporte Motorizado, uma vez que, se tomadas 

medidas físicas no desenho da via ou instalação de equipamentos de traffic calm, 

tanto a quantidade geral de veículos vai diminuir, o que já constitui um fator de 

maior segurança para os habitantes, como também a velocidade geral de 

tráfego. 

Tendo isso em vista, dentro do eixo de segurança nos deslocamentos as 

principais diretrizes são:  

• Trabalho de fiscalização bem equipado, organizado e subsidiado 

por dados atualizados; 

• Se necessário, intervenções físicas em pontos de conflito viário; 

• Garantia da segurança no trânsito, através de ações voltadas à 

programas e eventos de conscientização que atinja todas as idades 

e todos os atores no transito.  
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Tabela 8 - Segurança nos deslocamentos. 

SEGURANÇA NOS DESLOCAMENTOS 

Nº 

DIRETRIZES E AÇÕES PRAZOS 

DIRETRIZES Nº AÇÕES 

C
U

R
TO

 

M
ÉD

IO
 

LO
N

G
O

 

1 

Trabalho de fiscalização bem 
equipado, organizado e 
subsidiado por dados 

atualizados. 

1.1  

Manter sistema de informações ativo, com 
dados coletados da OBM e do SUS (a partir de 
tabela exemplo) que permita ter ciência das 
ocorrências, locais críticos, principais atores 

envolvidos, para subsidiar a tomada de decisões 
em pontos considerados críticos e trabalho de 
educação com o grupo social, etário ou usuário 

dos tipos de modais mais envolvidos.       

1.2 

Reforço de equipamentos físicos e recursos 
humanos para fortalecimento da fiscalização, 

principalmente nas vias arteriais e pontos 
elencados como críticos;       

2 
Se necessário, intervenções 
físicas em pontos de conflito 

viário. 
2.1 

Plano de reforço de intervenções físicas e 
fiscalização nos pontos elencados como críticos 

no Eixo 7 - Da Organização do Sistema Viário 
Itens 6.7 - 6.25       

3 

Garantia da segurança no 
trânsito, através de  

ações voltadas à programas e 
eventos de conscientização 
que atinja todas as idades e 
todos os atores no transito 

3.1 
Conscientização através de palestras, cursos e 
publicações (cartazes, folders, etc.) no espaço 

público para à educação no trânsito;       

3.2 
Curso de educação no trânsito nas escolas 

municipais e estaduais;        

3.3 
Garantir continuidade da Semana do Trânsito de 

Sapiranga;        

3.4 
Garantir o Programa de Educação para o 

Trânsito;       

3.5 
Garantir o evento: Caminhada pela Paz no 

Trânsito de Sapiranga;       

3.6 
Promover programas de educação no trânsito 

para os trabalhadores de Sapiranga.       

 

 

Tabela 9 - Tabela Modelo para preenchimento pelos responsáveis por atendimentos de emergências 
(SAMU e OBM). 

DATA TIPO DE OCORRÊNCIA LOCAL BAIRRO PONTO DE REFERÊNCIA HORÁRIO TIPO DE LESÃO 

 
(Modais de transporte 
envolvidos)      

       

       

       

       

Fonte: OMB e Alto Uruguai. 
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5.9 Eixo 09 – Integração, humanização e segurança n a RS 239. 

A rodovia RS 239 no trecho que se conecta com a área urbana de 

Sapiranga é eleita como a via mais problemática em questões de segurança e 

conforto, além de se apresentar como barreira física à integração da malha viária 

entre o norte e sul da cidade. 

Os acessos atuais da rodovia são insatisfatórios e geram um dos maiores 

pontos de conflito e periculosidade da malha urbana atual, tanto para que habita 

o município e faz o deslocamento diário entre centro e bairro como para o 

primeiro contato para quem chega de outra localidade para o município de 

Sapiranga.  

Tendo isso em vista, a principal diretriz no que diz respeito à rodovia é a 

de buscar tratamento especial no trecho da RS 239 que atravessa a área urbana, 

promovendo maior conexão entre a rodovia e a malha urbana com elevação da 

segurança, principalmente para trafego e travessia de pedestres e ciclistas. 

Para isso alcance dessa diretriz, as iniciativas necessárias são: relativas 

à segurança, iluminação, acesso e sinalização.  

Tabela 10 - Integração, humanização e segurança na RS 239. 

INTEGRAÇÃO, HUMANIZAÇÃO E SEGURANÇA NA RS 239 

Nº 

DIRETRIZES E AÇÕES PRAZOS 

DIRETRIZES Nº AÇÕES 

C
U

R
TO

M
ÉD

IO

LO
N

G
O

1 

 Tratamento especial do 
trecho da RS 239 que 

atravessa a área urbana, 
promovendo maior conexão 

entre a rodovia e a malha 
urbana com elevação da 

segurança, principalmente 
para trafego e travessia de 

pedestres e ciclistas.  

1.1 

SEGURANÇA: 
Implantação de infraestrutura controladora de 
velocidade, cuidado especial dos trechos com 
travessia de pedestres: em trechos em que se 

diagnostica maior travessia de pedestres devem 
ser implantados controladores eletrônicos ou 

físicos, de velocidade.       

1.2 

LUMINAÇÃO: 
Projeto de iluminação da Rodovia com luminárias 

assimétricas e de tamanhos variados, para 
cuidado especial não só aos carros, mas 

pedestres e ciclistas.       
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1.3 

ACESSO: 
Desafogar acesso nos viadutos existentes, 

melhorar o acesso pela Av. Presidente Kennedy.  
Possibilidade de criação de rótulas antes dos 

viadutos nos dois sentidos (vindo de Novo 
Hamburgo e vindo de Araricá); 

Incluir no projeto de abertura da Av. D (avenida 
projetada) a construção de uma grande rótula de 
acesso com alta capacidade de tráfego no ponto 

do cruzamento entre Av. D e a RS 239. 
Estudo do cruzamento da Av. Mauá com a RS 239 

antes de executar sua II parte.        

1.4 

SINALIZAÇÃO: 
Trabalho de sinalização horizontal e vertical na 
rodovia, principalmente indicativo de acesso ao 

centro de Sapiranga, e de saída do município 
(limites municipais) e próximos às áreas 

identificadas como maior concentração de 
travessia de pedestres.       

 

 

Figura 6 – Intervenções iniciais na RS 239..  
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5.10 Eixo 10 – Drenagem na área central e pontos cr íticos.  

A região em que se enquadra Sapiranga, possui uma declividade baixa e 

uma topografia levemente ondulada, entre 0% e 3%. Os morros, com declividade 

entre 45 e 75%, posicionados ao redor da cidade definem a área da bacia 

hidrográfica regional e contribuem para o aumento da velocidade do escoamento 

das águas pluviais. 

Essa característica física aliada ao processo de urbanização da área 

urbana resulta em diversos potenciais pontos de alagamento na área urbana do 

Município, principalmente nas áreas mais adensadas e região central. 

Diante deste cenário, e entendida a influência desta situação sobre o sistema de 

mobilidade urbana, para a promoção de melhorias referentes à drenagem da 

cidade, foi estabelecido esse eixo específico com o objetivo de melhorar as 

condições de escoamento do sistema existente, através da elaboração de um 

Plano de Drenagem Urbana com detalhamento de projetos para as áreas críticas 

de inundações pontuais e integração do Plano de Saneamento Básico. 

Tabela 11 - Drenagem pluvial. 

DRENAGEM PLUVIAL 

Nº 

DIRETRIZES E AÇÕES PRAZOS 

DIRETRIZES Nº  AÇÕES 

C
U

R
TO

 

M
ÉD

IO
 

LO
N

G
O

 

1 
Melhorar as condições de 
escoamento do sistema 

existente; 

1.1 
Atenção especial ao cruzamento das Av. Mauá e av. 

Vasco da Gama em frete à UPA, que apresenta 
problemas de acesso em dia de chuva.        

1.2 

Elaborar Plano de Drenagem Urbana com 
detalhamento de projetos para as áreas críticas com 
inundações pontuais com levantamento dos pontos 

críticos e atenção especial para esses pontos.       

1.3 
Implantação do Plano Municipal de Saneamento 

Básico e integração com o Plano Diretor de 
Drenagem.       
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5.11 Eixo 11 – Integração da mobilidade com o Plane jamento Urbano. 

O desequilíbrio da densidade de ocupação do território tem influência 

negativa no sistema de mobilidade, considerando que esse sistema demanda de 

grandes investimentos do poder público para prover e dar manutenção, 

independente do modal utilizado (individual motorizado, coletivo ou não 

motorizado). 

A setorização excessiva dos tipos de usos, crescimento horizontal da área 

urbana e escasso adensamento populacional levam à necessidade de uso 

excessivo do transporte motorizado, aumentando a exigência de maior 

investimento do poder público, poluição atmosférica, acidentes de transito, entre 

os outros fatores já comentados durante esse trabalho.  

O Plano Diretor de Sapiranga não se mostra setorização fragmentada ou 

que possa ser prejudicial para a mistura de usos, o adensamento populacional e 

construtivo é estimulado na área central e maior parte da cidade.  

O Plano Diretor também não apresenta limite máximo de vagas para os 

empreendimentos, sendo estabelecido apenas um número mínimo para cada 

tipo de atividade. Essa estratégia demonstra a prioridade do veículo individual 

em relação aos outros tipos de acesso aos empreendimentos da cidade.  

Em relação às regras para novos parcelamentos estabelecidas pelo Plano 

Diretor, essas ditam as larguras das vias que diferenciam em parte das larguras 

exigidas pela lei de Parcelamento do Solo. A lei de Loteamento e Parcelamento 

do Solo não exige a continuidade das vias em relação às vias já existentes, fato 

negativo para o sistema de mobilidade da cidade como um todo.  

Esse eixo se diferencia dos anteriores, já que se mostra apenas de 

diretrizes institucionais como guia para o planejamento integrado, sem ações e 

estratégias palpáveis.  
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Tabela 12 - Integração da mobilidade com planejamento e ordenação do solo urbano. 

INTEGRAÇÃO DA MOBILIDADE COM PLANEJAMENTO E ORDENAÇÃO DO SOLO URBANO 

Nº DIRETRIZES PARA O PLANEJAMENTO INTEGRADO  

1 
Equipes técnicas qualificadas na área de planejamento urbano em trabalho conjunto com equipe 

técnica qualificada no setor de transportes. 

2 
Distribuição equilibrada das atividades no território, diminuindo, assim, a necessidade de viagens 

motorizadas para acesso ao trabalho, saúde, escola ou lazer. 

3 
Fazer uso das regiões providas de infraestrutura viária e transporte coletivo urbano para estimulo ao 
adensamento populacional, com estimulo a construções maiores em lotes lindeiros às vias principais. 

4 
Restrição à expansão horizontal da malha urbana enquanto houver áreas passíveis de ocupação ou 

maior adensamento no perímetro urbano já consolidado. 

5 
Através das diretrizes para o parcelamento do solo urbano buscar a regulação da drenagem urbana 

em lugar de construção de avenidas marginais aos córregos urbanos. 

6 
Suscitar a avaliação de impactos urbanos para grandes empreendimentos públicos e privados que 

possam ser potenciais polos geradores de viagens. 
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 ESTUDO DE VIABILIDADE FINANCEIRA   

Tendo em vista que o estudo de viabilidade de um plano para mobilidade 

urbana se dá em 4 setores (viabilidade técnica, viabilidade socioeconômica, 

viabilidade ambiental e viabilidade financeira) e que os estudos de viabilidade 

nos outros setores já foram levados em conta durante a própria elaboração das 

metas, pretende-se com esse capitulo realizar um estudo da capacidade 

financeira de factibilidade considerando todo o conjunto de metas. 

Nesse capitulo se considera a capacidade técnico – administrativa 

municipal e os recursos econômicos atualmente disponíveis. Foram 

considerados também os cenários possíveis para ampliação desses recursos 

para que se colocasse em prática as ações aqui propostas. 

Esse estudo de viabilidade foi realizado em conjunto com a elaboração 

das ações, para que se obtivesse ao final um planejamento factível e bem 

estruturado, proporcionando a hierarquização das diretrizes mostrada no 

capítulo 8. 

Para esse estudo conta-se primeiro com o estudo detalhado do cenário 

atual, em relação à receita e despesas referentes ao sistema de mobilidade, 

estudando a execução orçamentária atual (2015), relacionado a aplicação de 

recursos de arrecadação do próprio Município, bem como, os provenientes das 

fontes dos governos estadual e federal  

Em um segundo momento foram analisadas todas as fontes de recursos 

perenes e estáveis do cenário atual no âmbito federal, na iniciativa pública e 

estudo da capacidade de fortalecimento técnico-administrativa da prefeitura para 

ampliar a captação e investimento no setor. 

Por fim, com base no histórico de recursos aplicados no sistema de 

mobilidade, realizou-se a análise de possibilidade e disponibilidade de ampliação 

de investimentos, conforme a situação financeira atual do Município para 

investimento no setor, chegou-se à projeção de cenários possíveis para o 

horizonte de 10 anos. 
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Com a projeção de cenários será possível permitir ao poder público se 

organizar para atender às demandas emergentes, a curto, médio e longo prazos 

do sistema de mobilidade.  

 

Figura 7 - Viabilidade de implementação. 

 

Fonte: Alto Uruguai. 

 

6.1 Análise Histórica 

 A análise de viabilidade financeira permite avaliar a relação entre a 

receita arrecadada oriunda de impostos e de transferência de recursos e as 

despesas aplicadas no sistema de mobilidade urbana. Como parâmetro temporal 

para esta análise foram utilizados os dados das receitas do Município, 

disponibilizadas no portal do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul- TCU.   

Assim, com base na série histórica dos últimos cinco anos, período de 2010 a 

2015, foi possível conhecer o histórico das receitas e despesas e projetar os 

cenários para os próximos 5 e 10 anos, caso essa receita se mantenha 

inalterável. 

Para os estudos específicos da aplicação de recursos no sistema de 

mobilidade, utilizou-se as informações das receitas e despesas dos últimos cinco 

anos, fornecidas pela Prefeitura de Sapiranga e as previsões projetadas no 

Plano Plurianual (PPA) período de 2014 a 2017, instituído pela Lei de nº. 

5201/2013. 
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O PPA é instrumento de planejamento governamental que define 

diretrizes e metas com o propósito de viabilizar a implementação e gestão das 

políticas, convergir a dimensão estratégica da ação governamental, orientando 

para a definição de prioridades e auxiliando na promoção do desenvolvimento 

sustentável. 

O PPA de Sapiranga prevê os programas, as metas do objetivo e as 

iniciativas vinculadas às metas e recursos do período para todas as ações 

governamentais. No entanto, o PPA não define valores para as metas, o 

montante de recursos é global, previsto para o conjunto das metas de cada 

Programa.  

Assim, a análise da viabilidade financeira do Município para a mobilidade 

será efetuada observando-se a execução anual dos Programas, conforme 

previstos, na Lei Orçamentaria Anual (LOA) dos anos de 2014 e 2015, bem como 

nas informações fornecidas pela Prefeitura relacionados a execução 

orçamentaria dos referidos anos.  

Nos quadros abaixo estão relacionadas as metas e as inciativas 

vinculadas à elas que têm relação com a mobilidade, dentro dos Programas. Paz 

no Trânsito, Infraestrutura de vias públicas e Urbanismo.  

Programa 01: Paz no Trânsito 

Este Programa tem como objetivo   educar, fiscalizar, organizar o sistema 

viário e seus usuários 

Órgão Responsável: Secretaria de Segurança e Mobili dade Urbana  

Metas do Objetivo  Iniciativas vinculadas as metas  

• Reduzir o número de acidentes 

em 5% até 2017. 

• Reduzir o índice de infração em 

5% até 2017. 

• Manter visível toda a sinalização 

viária. 

• Estar com uma equipe formada 

por 20 agentes de agentes de 

trânsito até 2017. 

• Realizar manutenção das redes de iluminação 

pública a fim de manter iluminada áreas de lazer 

e as vias públicas. 

• Realizar palestras nas escolas. 

• Intensificar a fiscalização e o atendimento a 

comunidade. 

• Manter os equipamentos e os veículos da guarda 

de transito a fim de garantir a funcionalidade e a 

qualidade dos serviços prestados. 
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• Melhorar a qualidade do 

transporte coletivo. 

• Capacitar a guarda de trânsito para orientar a 

população para promover a redução das 

infrações. 

• Realizar concurso para pintores para o sistema 

viário. 

• Atender a demanda de pintura de faixa de 

segurança, quebra-molas, cordões e demais 

sinalizações viárias. 

• Nomear novos agendes de fiscalização de 

trânsito. 

• Colocar mais 25 paradas de ônibus no 

Município. 

Fonte: PPA de Sapiranga período de 2012/2017, informações trabalhadas pela Alto Uruguai 

 

Recursos do Programa (R$) Paz no Trânsito  

2014 2015 2016 2017 

 

864.282,99 

 

914.695,26 

 

958.380,43 

 

1.012.568,35 

Total 3.749.927,03 

Fonte: PPA de Sapiranga período de 2012/2017, informações trabalhadas pela Alto Uruguai 

 

 

Fonte: PPA de Sapiranga período de 2012/2017, informações trabalhadas pela Alto Uruguai. 
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Programa 02: Infraestrutura de vias públicas  

• Drenagem e macrodrenagem pluvial 

O Programa tem como objetivo executar através de convênios obras de 

drenagem pluvial, com tubos de concreto, valões ou galerias que destinem a 

água de forma racional, para que os alagamentos deixem de acontecer em vários 

pontos da cidade 

Órgão responsável: Secretaria Municipal de Planejam ento  

Metas do Objetivo Iniciativas vinculadas as metas 

• Drenar pontos críticos na cidade 

onde a vazão das águas pluviais  

pequenas, como exemplo o fim da 

Rua José Sebel e otto Gerhard. 

• Rede de drenagem pluvial nas partes das ruas 

Walter Saenger, Otto Gerhard e José Seibel. 

Proposta cadastrada no SICONV   do Ministério 

da Integração Nacional. 

• Deslocar o valão da Avenida Mauá 

no encontro com Vasco da Gama, 

fundo da Paquetá. 

• Acabar com os frequentes 

alagamentos da Avenida João 

Correa com a troca da tubulação 

antiga por outra compatível. 

• Canalização do Arroio Mauá com células de 

concreto armado sobre a pista oeste da Avenida 

Mauá no trecho entre a Avenida Vasco da Gama 

e a Avenidas João Correa. Empreendimentos com 

propostas cadastradas no Ministério da 

Integração Nacional. Obra necessária para conter 

alagamentos na proximidade de encontro dos 

arroios Sapiranga e Mauá. 

 • Drenagem pluvial do Parque do Imigrante na Rua 

Ernesto Splinder, Avenida 20 de Setembro e 

outras vias da cidade. 

 • Execução de drenagem pluvial com tubos, caixas, 

alas, boeiros e recomposição na avenida João 

Correa, Lindolfo Collor e Mauricio Cardoso. 

 • Aquisição de tubos de concreto para obras novas 

em vários pontos da cidade a serem realizados 

pela secretaria de obras. 

Fonte: PPA de Sapiranga período de 2012/2017, informações trabalhadas pela Alto Uruguai 

 

• Construção de obra de arte 
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           Construir uma nova ponte na foz do Rio dos Sinos como o Arroio 

Sapiranga. 

Metas do Objetivo  Iniciativas vinculadas as metas  

• Dar segurança e melhor 

acessibilidade aos transeuntes. 

• Construir uma ponte na Rua Vinte e Sete de 

Maio. 

• Construir uma ponte de concreto armado e 

contenções de muro tipo gabião junto a foz do 

Rio Sinos. 

Fonte: PPA de Sapiranga período de 2012/2017, informações trabalhadas pela Alto Uruguai 

 

• Pavimentar vias com pedra irregular ou bloquete 

 

Pavimentação de vias com pedra irregular ou bloquete, incluindo a 

drenagem pluvial, para eliminar o problema de poeira. Ação a ser executada por 

meio do Programa Pavimentação Comunitária. 

Metas do Objetivo  Iniciativas vinculadas as metas  

• Reativar o Programa Pavimentação 

Comunitária. 

 

• Reduzir para 5% as vias não 

pavimentadas. 

• Fiscalizar assiduamente as obras para primar 

pela qualidade dos serviços. 

• Após a decisão de quais vias serão 

pavimentadas, formar parcerias com os 

moradores e empresas para a execução das 

obras. 

• Analisar com base na mobilidade urbana quais 

as vias mais importantes a serem pavimentadas. 

Fonte: PPA de Sapiranga período de 2012/2017, informações trabalhadas pela Alto Uruguai 

 

• Capeamento e recapeamento de asfalto 

Qualificação das vias existentes no Município que estejam em péssimas 

condições de trafegabilidade e sem condições de pequenas manutenções. 
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Metas do Objetivo  Iniciativas vinculadas as metas  

• Melhorar a trafegabilidade em vias 

inteiras que tem a sua 

pavimentação asfáltica deteriorada 

sem condições de manutenção. 

• Asfaltar vias com pedras irregulares 

para melhorar a trafegabilidade e a 

mobilidade urbana. 

 

• Recapear as avenidas: 20 de Setembro 

(Centro), Presidente Kennedy, Major 

Bento Alves, Ernesto Antônio de Paula, 

Carlos Brenner, Edwin Kumer, Borges de 

Medeiros, Raposo Tavares, Rua da 

Ladeira e outras. 

• Capear as ruas: Monte Castelo, Paulo 

Freire, Jaboticabas e Três Passos. 

Fonte: PPA de Sapiranga período de 2012/2017, informações trabalhadas pela Alto Uruguai. 

 

• Desapropriações 

Adquirir áreas que por ventura venham a impedir o andamento das obras 

de infraestrutura no Município. 

Metas do Objetivo  Iniciativas vinculadas as meta s 

• Negociar, avaliar e realizar o 

processo de desapropriação do 

imóvel. 

 

• Outras desapropriações. 

• Desapropriar área da Avenida Mauá, pista 

oeste, centro da cidade, entre as avenidas 

20 de Setembro e João Correa. 

• Desapropriar área oeste da Avenida 

Presidente Kennedy, entre as avenidas 

Flamingo e Porto Palmeira. 

• Desapropriar áreas lindeiras a Avenida 

Mauá, para a sua completa infraestrutura 

até RS 239.  

• Desapropriar áreas do Travessão 

Ferrabraz. 

Fonte: PPA de Sapiranga período de 2012/2017, informações trabalhadas pela Alto Uruguai 

 

• Novas Pavimentações 

Infraestrutura com novas pavimentações que incluem drenagem pluvial, 

esgotamento cloacal e sinalização. Pavimentar as vias existentes com asfalto ou 

pedra irregular, com toda a infraestrutura necessária, como drenagem pluvial, 
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sinalização viária e iluminação pública quando necessário, promovendo o 

melhoramento da mobilidade urbana, o melhor escoamento das águas da chuva. 

Melhorar o saneamento básico e a segurança iluminado melhor as vias públicas. 

 

Metas do  Objetivo  Iniciativas vinculadas as metas  

• Aumentar a drenagem pluvial para 

evitar alagamentos. 

• Aumentar a pavimentação com 

pedra irregular e asfalto. 

• Pavimentação asfáltica nova e capeamento da 

rua santa Rosa.  

• Asfaltamento com passeios públicos e 

iluminação na Rua Pe. Antônio Vieira (Projeto 

encaminhando a METROPLAN, para solicitação 

de recursos) 

• Alargamento, capeamento e asfaltamento com 

iluminação da Rua Novo Hamburgo (Projeto 

encaminhando a METROPLAN, para solicitação 

de recursos). 

• Realizar pavimentação asfáltica com drenagem 

em diversas ruas da cidade, incluindo a Estrada 

do Dotta e as ruas do Marinho e Euclides da 

Cunha, entre outras. 

• Pró-Transporte, PAC 2/FGTS, sinalização, 

pavimentação asfáltica e drenagem pluvial de 

trechos das seguintes ruas: Arquimedes Fontini, 

Tenente Pinheiro, Chapada, Associação e 

Buarque de Olanda. Sinalização das seguintes 

ruas Princesa Isabel, Bandeira, Elis Regian, 

Gramado e Tambulero. 

• Dar continuidade as obras do Programa Pró-

Transporte, PAC 2/FGTS, sinalização, 

pavimentação asfáltica e drenagem pluvial de 

trechos das seguintes ruas: do Loteamento São 

Vicente, Gustavo Capanema, Ninhos de Vento, 

Operária São Jacó, Voo Livre, Loteamento Adão 

Kotz, Duque de Caxias, Lima Barreto, Henrique 

Setti, Loteamento da Colina Verde, Irmã Dulce e 

Travessão Ferabraz. 

• Pavimentação asfáltica, rede pluvial, rede de 

energia com iluminação e sinalização da 
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Avenida Carlos Gilberto Weis que dará acesso a 

IFSUL (Projeto encaminhando a METROPLAN, 

para solicitação de recursos). 

• Cadastrar propostas para financiamento de 

obras PAC 2, 3ª Etapa, para pavimentação 

asfáltica, rede pluvial, rede de abastecimento de 

água, passeios públicos com rampas de acesso 

as pessoas com dificuldade de mobilidade.  

• Sinalização viária e recapeamento de vias 

urbanas: Rua Mote Castelo (2), Rua Paulo freire 

(2), Rua Casemiro de Abreu (1), Rua 

Jaboticabas (2), Rua dos Angicos (2), Rua 

Cruzeiro do Sul (1), Rua Paranhama (2), Rua 

Três Passos (2), Rua Grande (2), Rua Ernesto 

Splinder (2). E alagamentos da Rua Major Bento 

Alves (1) e Rua Meltze  (1). 

• PAC 2, 3ª Etapa, pavimentação e qualificação de 

vias públicas, que inclui o capeamento, 

recapeamento e pavimentação asfáltica, 

sinalização, rede pluvial, rede de abastecimento 

de água, rede de energia elétrica, iluminação 

pública, nas seguintes ruas: Genuíno Sampaio, 

Mauricio Cardoso, Almirante Barroso, Barros 

Casal, General Osório e Gabriela Mistral e nas 

Avenidas: Antão de Farias, Mauá.    

o Construção de uma ponte de concreto 

armado.  

o Recapeamento asfáltico na avenida 

Presidente Kennedy, entre a RS 239 e Ernesto 

Antonio de Paula.  

o Capeamento asfáltico na Rua Flamingos.  

o Pavimentação asfáltica e drenagem pluvial 

na Avenida Porto Palmeira entre a Avenida 

Presidente kennedy e a ponte da pista sul da 

Avenida Porto Palmeira.  

Fonte: PPA de Sapiranga período de 2012/2017, informações trabalhadas pela Alto Uruguai 
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Recursos do Programa 02: Infraestrutura de vias públicas (R$) 

2014 2015 2016 2017 

18.940.543,16 23.516.564,16 10.045.534,47 8.864.501,51 

Total 61.367.143,30 

Fonte: PPA de Sapiranga período de 2012/2017, informações trabalhadas pela Alto Uruguai 

 

 

Fonte: PPA de Sapiranga período de 2012/2017, informações trabalhadas pela Alto Uruguai 

 

Programa 03 - Urbanismo 

• Passeios públicos 

 

Reformar passeios públicos existentes em áreas públicas e particulares. 

Executar novos passeios em áreas do município. 

Órgão responsável: Secretaria Municipal de Planejam ento  

Metas do Objetivo Iniciativas vinculadas as metas 

• Melhorar a acessibilidade das 

pessoas.  

• Evitar acidentes com pedestres. 

• Melhorar o visual da cidade 

• Padronizar os passeios públicos com bloquetes 

e novo meio fios. 

• Reformar passeios de particulares que não 

atenderem as notificações da fiscalização, com 

posterior cobrança em dívida ativa. 

• Fazer novos passeios em áreas da cidade. 
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• Reformar passeios de praças, de áreas verdes e 

institucionais. 

Fonte: PPA de Sapiranga período de 2012/2017, informações trabalhadas pela Alto Uruguai 

 

• Remodelação da área central do Município. 

Remodelação da área central do município, abrangendo as Avenida João 

Correa, Avenida 20 de Setembro, Rua Pe. Réus, as praças dessa região, entre 

a Rua Albert Schimidt   e a Rua Cel. Genuíno Sampaio.                         

Metas do Objetivo  Iniciativas vinculadas as metas  

• Melhorar a acessibilidade de 

pessoas e veículos. 

• Diminuir a poluição de espaços 

visuais da cidade. 

• Acabar com os constantes 

alagamentos. 

• Nova iluminação pública. 

• Nova sinalização viária. 

• Revitalização da Avenida João Pedro Correa 

entre a Rua Albert Schimidt e a Rua Cel. 

Genuíno Sampaio, incluindo a padronização do 

passeio público, iluminação pública rede elétrica 

e telefonia subterrânea, mobiliário urbana, 

drenagem pluvial sob calçadas e esgoto cloacal. 

• Revitalização da Avenida João Pedro Correa 

entre a Rua Albert Schimidt, Avenida Presidente 

Kennedy, incluindo a padronização do passeio 

público, iluminação pública e mobiliário urbano. 

• Padronização do passeio público com bloquetes 

e novos meios fios. 

• Construção de rua coberta, incluindo estrutura 

metálica, pavimentação de blocos intertravados 

de concreto 8cm, iluminação, mobiliário urbano 

e drenagem pluvial. 

• Desenvolvimento de projeto executivo 

remodelação das avenidas João Correa, 20 de 

Setembro e Pe. Réius. 

Fonte: PPA de Sapiranga período de 2012/2017, informações trabalhadas pela Alto Uruguai 
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Recursos do Programa 3 -  Urbanismo (R$)  

2014 2015 2016 2017 

5.466.150,65 10.606.144,60 4.642.183,90 1.839.607,75 

Total 22.554.086,90 

Fonte: PPA de Sapiranga período de 2012/2017, informações trabalhadas pela Alto Uruguai 

 

O Programa de Urbanismo está vinculado à secretaria de Planejamento, 

e, nessa secretaria também estão incluídas outras ações que não estão 

relacionas a área da mobilidade urbana, assim o valor global de recursos não se 

destina apenas as referidas ações de mobilidade. 

 

 

Fonte: PPA de Sapiranga período de 2012/2017, informações trabalhadas pela Alto Uruguai 

 

As ações e a previsão de recursos para a mobilidade, encontram-se 

dentro de três programas no PPA para o período de 2014 a 2017, relacionadas 

a questão do trânsito, da infraestrutura das vias públicas e acessibilidade, 

conforme detalhado no quadro a seguir. 

 

 

2014 2015 2016 2017

5.466.150,65

10.606.144,60
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1.839.607,75

Recursos do Programa Urbanismo
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Programas e recursos previstos no PPA para os Progra mas 1, 2 e 3 

Programa/ano  2014 2015 2016 2017 Total  

Programa Paz 

no Trânsito 
864.282,99 914.695,26 958.380,43 1.012.568,35 3.749.927,03 

Programa 

Infraestrutura 

de vias 

públicas 

18.940.543,16 23.516.564,16 10.045.534,47 8.864.501,51 61.367.143,30 

Programa 

Urbanismo 
5.466.150,65 10.606.144,60 4.642.183,90 1.839.607,75 22.554.088,90 

Fonte: PPA de Sapiranga período de 2012/2017, informações trabalhadas pela Alto Uruguai 

 

6.2 Alternativas de fontes de captação de recursos 

Além da receita habitual, há alternativas de fontes de recursos que 

permitem que se trabalhem as ações aqui propostas, que, uma vez definidas e 

hierarquizadas permitem maior aptidão à arrecadação de recursos. 

As fontes podem ser nacionais, estaduais, empréstimos privados ou 

financiamentos, conforme ilustra a figura a seguir. Cada uma dessas 

possibilidades será tratada no subitem a seguir.  

 

Figura 1 - Alternativas de fontes de recursos. 

 

Fonte: Alto Uruguai. 

 

6.2.1 Fontes de Recursos do Governo Federal 

 Os Programas e os recursos previstos no PPA da União para o período 

2016 a 2019, definem todas as políticas públicas do governo federal e expressa 
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os compromissos de um mandato presidencial. É a principal ferramenta de 

planejamento para o governo organizar sua atuação, buscando obter mais 

resultados com menos recursos. A dimensão estratégica do PPA traduz as 

principais linhas definidas pelo governo federal para a implementação de 

políticas públicas, tendo como horizonte o período de quatro anos. O PPA 2016 

-2019 e composto pela visão de futuro, pelo cenário macroeconômico, pelos 

eixos e diretrizes estratégicas que orientam a elaboração da estrutura 

programática, especialmente dos Programas Temáticos, de Gestão, 

Manutenção e de Serviços ao estado que compõem a dimensão tática do PPA. 

Abaixo estão relacionados os Programas, os objetivos e as metas para 

atender a demanda da política da mobilidade urbana. 

• Programa 2048 – Mobilidade Urbana e Trânsito - Pró-Transporte  

A segunda etapa do PAC trouxe uma estrutura dividida em 6 eixos, sendo 

um deles destinado à infraestrutura para melhoria da cidade, com recursos 

destinados ao saneamento, pavimentação, mobilidade urbana, cidades digitais, 

equipamentos metroviários, entre outros, que permitem a associação entre o 

governo federal e o município para que esses consigam implementar e 

desenvolver a Política Nacional de Mobilidade Urbana sustentável.  

Para a catação de recursos, deve-se buscar o desenvolvimento das 

diretrizes da política nacional de mobilidade urbana, dando-se prioridade a 

investimentos no transporte público, transporte não motorizado e integração com 

as demais políticas de desenvolvimento urbano, conforme os objetivos propostos 

no Programa. 

Objetivo: 0574 -  Apoiar a implantação, expançsão e requalificação dos sistemas 

de m obilidade urbana com soluções acessiveis, sustentaveis e compatíveis com 

as características locais e regionais, priorizando os modos de transporte público 

coletivo e os não motorizados e promovendo a integração modal, fisica e tarifária. 

Metas: 

• Apoiar a implantação e/ou requalificação de 1.48 km de sistema sobre pneus 

em 72 municipios; 
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• Apoiar a qualificação e pavimentação de 4.000 km de infraestrutura urbana, 

incluindo obras civis, priorizando medidas moderadoras de tráfegos, 

equipamentos urbanaos e sinalização, mitigando os conflitos entre os diversos 

modos de transporte, com objetivo de promover a redução dos acidentes de 

trânsito; 

• Apoiar a impalntação de infraestrutura de transporte cicloviário; 

• Apoiar a implantação de sistemas não motorizados, 8.000 km de calçadas; 

• Apoiar a implantação e /ou requqlificação de 320 km de sistema sobre trilhos 

em 16 municípios; 

Objetivo 0584 – Implantar a Política Nacional de Mobilidade Urbana, 

promovendo o fortalecimento institucional do setor e o planejamento integrado 

ao desenvolvimento urbano e territorial. 

Metas:  

• Apoiar a elaboração e/ou revisão de Planos, Estudos, em especial os de 

viabilidade tecnica e economica (EVTE), e projetos de mobilidade urbana 

em pelo menos 42 municípios; 

• Prestar assitência técnica a 1.500 municípios para a elaboração de 

Planos de Mobilidade Urbana e implantação da Politica Nacional de 

Mobilidade Urbana, orientando sobre seus principios, diretrizes e 

instrumentos (Lei. 12.587/12); 

• Definir e implantar sistema de coleta, tratamento e análise de informações 

sobre mobilidade urbana. 

Objetivo: 0591 – Promover a segurança e a educação para o trânsito, por meio 

da implementação da Política Nacional de Transito (PNT). 

Metas: 

• Fortalecer o Sistema Nacional de Trânsito, promovendo a fiscalização, 

regulamentação setorial, pesquisa, elaboração de planos programas e 

projetos de trânsito; 
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• Promover ações de educação, cidadania, princípios e atitudes favoráveis 

à vida e à democratização do trânsito, destinados à prevenção de 

acidentes; 

• Promover a segurança viária e a infraestrutura de trânsito, por meio da 

fiscalização e da engenharia. 

 

6.2.2 Empréstimos  

A captação de recursos através de empréstimos pode se dar por meio de 

recursos do BNDES disponíveis à mobilidade urbana, que tem o objetivo de 

apoiar projetos de interesse público voltados à mobilidade urbana, com recursos 

necessários à qualificação do espaço urbano no entorno do empreendimento.  

São passíveis de investimento projetos que visem a racionalização 

econômica do sistema, a priorização de modalidade de maior capacidade e 

menor custo operacional, privilégio do transporte coletivo sobre  individual, 

integração tarifária e física do transporte coletivo, acessibilidade universal, uso 

de tecnologia para conforte e segurança, aprimoramento da gestão e da 

fiscalização do sistema, fortalecendo a regulamentação, redução dos níveis de 

poluição e consumo energético e requalificação urbana das áreas de entorno 

dos projetos.  

6.2.3 Financiamentos 

Garantido pelo Estatuto da Cidade Lei Federal nº 10.257, o próprio 

planejamento urbano do município pode prever parcerias realizadas dentro do 

território municipal entre o poder público, a iniciativa privada e os moradores para 

realização de intervenções pontuais que visam transformações urbanísticas 

estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental. 

Para regulamentação é necessário que o Poder Público delimite a área e 

elabore as diretrizes a serem seguidas para o projeto, a regulamentação 

elaborada pelo poder público deve conter o programa básico de ocupação da 

área, o programa de atendimento socioeconômico para a população afetada 
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diretamente, a contrapartida a ser prestada pelos beneficiados, as finalidades e 

a forma de controle dessa operação 

Apesar da definição de índices abordada pelo plano diretor de forma geral 

para cada região da cidade, dentro da regulação da operação urbana 

consorciada são concedidas permissões para que se ultrapasse os índices de 

ocupação estabelecidos para a região.  

Também é previsto pelo Estatuto da Cidade e Plano Diretor Municipal é a 

Outorga Onerosa pelo Direito de Construir, que se trata da arrecadação pelo 

Poder Público de contrapartida financeira concedida para ultrapassagens de 

índices urbanísticos em um empreendimento específico após comprovado por 

estudo de impacto de vizinhança que comprove que esse empreendimento não 

sobrecarrega a infraestrutura existente e que um empreendimento em um lote 

específico devido às suas características programáticas pode contribuir para 

otimização da dinâmica urbana e de mobilidade em seu entorno.  

Outro instrumento em mãos do Poder Público municipal garantido pela Lei 

Federal 10.257 é o parcelamento, edificação ou utilização compulsório, que 

podem resultar na cobrança de IPTU progressivo no tempo até que seja 

cumprida a obrigação de parcelar, edificar ou construir. 

Todos os instrumentos aqui apresentados são garantidos pelo Estatuto 

da Cidade e pelo Plano Diretor Municipal, porém para sua aplicação exige-se 

do poder Público o fortalecimento de sua capacidade técnico-administrativa 

para correta regulamentação, controle e aplicação dos recursos obtidos. 

6.3 Projeção de cenários macroeconômicos  

A última década ficou marcada por dois fenômenos internacionais que 

afetaram o desempenho da economia mundial e se traduziram em mudanças 

importantes para a economia brasileira:  a consolidação da China como potência 

econômica e importante provedora de bens industriais para o mundo e a crise 

financeira internacional e seu impacto sobre a distribuição de forças econômicas 

e políticas entre economias avançadas e emergentes. Depois de três décadas 

de crescimento próximo a 10% a.a., a China ganhou dimensão importante como 

potência econômica, superando, em volume de produção, países como 
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Alemanha e Japão. Há até mesmo a perspectiva de se tornar a maior economia 

do planeta, possivelmente, antes de 2020, conforme previsões do Fundo 

Monetário Internacional (FMI). 

Apesar de o crescimento elevado ter se iniciado na década de 1970 e se 

mantido nas décadas posteriores, foi nos anos 2000 e, sobretudo, a partir da 

adesão à Organização Mundial do Comércio (OMC), ocorrida em novembro de 

2001, que a economia chinesa consolidou seu papel como importante provedora 

de bens manufaturados gerais, em escala global. Em dez anos, essa 

participação praticamente triplicou, passando de 4,7% em 2000 para 14,8% em 

2010. A emergência da China como parque industrial do planeta trouxe 

importantes repercussões sobre o dinamismo de países emergentes e 

desenvolvidos e influenciou, até mesmo, a orientação da política econômica em 

escala mundial. A queda dos preços de produtos manufaturados, tornada 

possível graças ao avanço da indústria chinesa, contribuiu para a manutenção 

de inflação e juros em patamares historicamente baixos. Essa condição de 

preços e política monetária, que ficou conhecida como período da grande 

moderação (great moderation), prolongou a fase de crescimento econômico com 

estabilidade de preços nos países avançados, iniciada no fim da década de 

1980.   

Essa evolução do cenário internacional teve relevante implicação sobre o 

comércio exterior do Brasil. O crescimento da participação chinesa no comércio 

mundial, por exemplo, se refletiu no aumento da importância do país como 

parceiro comercial e afetou de forma positiva, pelo menos quantitativamente, o 

saldo da balança comercial brasileira nos últimos anos. As exportações 

brasileiras saltaram de um patamar de US$ 55 bilhões em 2000 para US$ 256 

bilhões em 2011, enquanto as importações de US$ 56 bilhões para US$ 226 

bilhões, no mesmo período. Como consequência, o saldo deficitário de US$ 700 

milhões em 2000 alcançou um superávit de US$ 30 bilhões em 2011. 

O crescimento econômico global permanece contido e desigual. Nos EUA, 

a recuperação econômica apresenta sinais de maior sustentabilidade, em 

especial no mercado de trabalho, ao passo que na Área do Euro e no Japão 

estímulos monetários adicionais ainda são empregados. O elevado 
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endividamento público permanece como entrave para a recuperação econômica, 

principalmente na Área do Euro, onde a debilidade do nível de atividade tem 

afetado negativamente a dinâmica da dívida pública. Há, porém, crescente 

percepção de que a política monetária expansionista vem contribuindo 

positivamente para a recuperação da economia, bem como das expectativas. 

As economias emergentes, por sua vez, impactadas pela desaceleração 

da economia chinesa, seguem em transição para um ritmo de crescimento 

econômico mais moderado, com destaque negativo para as exportadoras de 

commodities, desfavorecidas pela redução dos preços internacionais. A cotação 

do petróleo, que vinha se recuperando, voltou a recuar desde então, em cenário 

de oferta global abundante e arrefecimento da demanda, e segue como fonte de 

incertezas para o risco de crédito soberano de países exportadores e de 

empresas do setor energético. Nesse ambiente de recuperação econômica nas 

economias avançadas, de desaceleração nas economias emergentes, de 

redução de preços das commodities e de provável início do ciclo de alta nas 

taxas de juros dos EUA, com a consequente valorização do dólar, aumentou o 

risco de exacerbação das vulnerabilidades financeiras das economias 

emergentes. Por outro lado, os realinhamentos cambiais em andamento tendem, 

no médio prazo, a impulsionar a atividade econômica das economias que 

registraram desvalorização importante em suas moedas. 

No primeiro semestre de 2015, as políticas monetárias permaneceram 

acomodatícias nas economias avançadas, condicionadas por seus diferentes 

posicionamentos no ciclo econômico. Simultaneamente, os Estados Unidos da 

América (EUA) se aproximaram do início da normalização de sua política 

monetária, e outros bancos centrais de economias maduras sinalizaram a 

manutenção de taxas de juros nominais próximas de zero por tempo prolongado 

e a continuidade de seus programas de compra de ativos. 

No entanto a nova fase da crise financeira internacional, com seus 

desdobramentos sobre os países europeus, anuncia um período de baixo 

crescimento para as economias desenvolvidas. Os países em desenvolvimento, 

entre os quais o Brasil se inclui, sentirão os efeitos de um desempenho menos 

exuberante da economia mundial, mas ainda manterão ritmo de crescimento 
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relativamente mais elevado. De acordo com as projeções divulgadas por FMI 

(2012) em seu último World Economic Outlook,10 a economia mundial cresceu 

3,5% em 2012 e 4,1% em 2013. A taxa de incremento entre os países avançados 

será de 1,4% e 2% em 2012 e 2013, enquanto os emergentes crescerão 5,7% e 

6%, respectivamente.  

Em um contexto de baixo crescimento da economia mundial, o Brasil 

deverá lidar com um menor dinamismo do comércio internacional e com termos 

de troca menos vantajosos, por conta da diminuição da cotação das 

commodities. A alternativa de direcionar os esforços para avançar via demanda 

doméstica pode continuar sendo uma boa opção nos próximos anos desta 

década. Muitas famílias ascenderam à classe média no Brasil entre os anos 2002 

e 2012, sendo incorporadas ao mercado de consumo. A força dessa massa de 

demanda foi fundamental para o enfrentamento da crise financeira de 2007-2008 

e certamente permanecerá como vetor importante de crescimento.  

No entanto, aumentar os investimentos, sobretudo em infraestrutura, é 

uma necessidade premente para corrigir gargalos estruturais que afetam 

seriamente a competitividade e produtividade da economia nacional. Muitos 

outros desafios são impostos à economia brasileira nessa nova década. De fato, 

houve uma mudança fundamental na pirâmide social, com diminuição 

significativa dos níveis de miséria e pobreza. Entretanto, ainda há muito a ser 

feito para tornar a economia do país mais equânime e competitiva. Incrementar 

os níveis de educação e qualificação da mão de obra é um exemplo, visto que o 

mercado de trabalho se tornou um gargalo relevante para a produção de alguns 

setores da economia.  

É crucial, ainda, ampliar incentivos e investimentos em pesquisa e 

inovação. Os investimentos previstos em alguns setores relevantes mostram que 

há boas perspectivas de crescimento da competitividade da economia brasileira. 

O aumento de produtividade da economia nacional se torna imperiosa, porém 

factível diante das previsões apontadas. O futuro é promissor, visto que 

ultrapassar o paradigma de país de renda média para um de renda elevada 

passou a ser possível diante das oportunidades de que o Brasil dispõe. 
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Considerando os aspectos da economia mundial e seus efeitos refletidos 

diretamente em todos os municípios brasileiros, observa-se que o crescimento 

econômico e a evolução das receitas e do PIB no período de 2007 a 2012, de 

Sapiranga obtiveram a taxa de crescimento maior no período de 2010, com 

19,76% (PIB a preços correntes) e a menor no ano de 2012. A utilização da 

referência do PIB foi em decorrência de que além de permitir estabelecer 

relações macroeconômicas, possibilita traçar, para cada município, seus perfis 

econômico e setorial. O estudo do PIB é realizado e disponibilizado pelo IBGE e 

pelo DATASUS, de acordo com os dados levantados, baseia-se na distribuição 

do valor adicionado bruto, a preços básicos, em valores correntes das atividades 

econômicas.   

De acordo com os dados do IBGE do ano de 2012, Sapiranga representa 

0,0712% da economia brasileira. No estado do Rio Grande do Sul apresenta 

1,060% do PIB do estado. Em relação à microrregião em que o Município está 

inserido, a sua posição é de 13º lugar no ranking do PIB em valores correntes. 

A tabela abaixo apresenta a evolução do PIB de Sapiranga por setor no período 

de 2007 a 2010. 

Tabela 13 - Produto Interno Bruto de Sapiranga - 2007/2012. 

Período Agropecuária 
(R$) 

Indústria 
(R$) Serviço (R$)  

PIB preços 
correntes 

(R$) 

Taxa de 
crescimento 

anual (%) 

2012 4.312 475.641 833.764 1.481.957 10,88 

2011 3.811 453.065 744.208 1.336.486 -1,05 

2010 4.690 514.479 701.379 1.350.746 19,76 

2009 3.999 441.748 578.431 1.127.829 14,49 

2008 3.365 341.646 541.263 985.016 10,53 

2007 2.796 304.972 497.657 891.146 - 
Fonte: IBGE, em parceria com os órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e 

Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA. 

 

Na tabela a seguir estão consolidadas a evolução dos recursos das 

receitas municipais e das fontes oriundos do governo federal e estadual no 

período de 2010 a 2014 e do PIB do período de 2010 a 2012.Os dados evolutivos 

das receitas permitiram estabelecer os percentuais de crescimento das receitas. 
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Os percentuais de evolução das receitas e a variação do PIB foram utilizados 

para a construção dos cenários do Plano de Mobilidade. 

Tabela 14 - Receitas municipais previstas  e crescimento econômico do município de Sapiranga - 
2010/2014. 

RECURSOS MUNICIPAIS (2010 - 2015) 

ENTE/ ANO 2010 2011 2012 2013 2014 

União 26.711.495,93 31.939.683,49 34.669.237,82 38.265.975,92 40.938.531,66 

Estado 25.720.508,54 26.347.127,38 29.051.676,14 34.298.736,78 36.392.971,97 

Municipal 112.291.439,60 131.587.418,28 144.999.370,50 142.282.444,87 170.844.157,28 

Total 164.723.444,07 189.874.229,15 208.720.284,46 214.847.157,57 248.175.660,91 

Crescimento 
anual da receita 

(%) 
 0,87 0,91 0,97 0,87 

Evolução do  PIB 
(%) 

19,76 -1,05 10,88   

Fonte: TCE – Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. IBGE – Instituto Brasileiro de 

Geografia Estatística. 

Para avaliar as condições possíveis de execução do Plano de Mobilidade, 

foram construídos três cenários prospectivos: conservador, intermediário e 

otimista que permitirão apresentar três situações de investimentos, conforme a 

capacidade de recursos disponível do Município para cada cenário demandado 

do sistema de mobilidade. 

 

6.3.1 Cenário Conservador 

Para o cálculo do Cenário Conservador utilizou-se os investimentos dos 

programas municipais de mobilidade (Paz no Trânsito, Infraestrutura de vias 

públicas e Urbanismo) previstos no PPA 2014 a 2017. Para o período de 2014 a 

2017 foi mantida a média bianual dos recursos previstos no PPA e a partir do 

ano de 2018, aplicou-se o percentual de crescimento da receita anual de 0,87%, 

ano de referência 2014, aos recursos de cada biênio durante a vigência do Plano 

(2025), conforme tabela e gráfico a seguir.  
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Tabela 15 - Projeção de Cenário Conservador. 

Programa/período 
Investimento Previsto 

2014-2015 2016-2017 2018-2019 2020-2022 2023-2025 

Programa de 
Mobilidade (PPA) 42.789.678,81 21.504.437,61 21.691.526,22 21.880.242,50 22.070.600,61 

Taxa de 
crescimento anual 
da Receita ano de 

referência 2014 

  0,87% 0,87% 0,87% 

Fonte: Alto Uruguai. 

 

Gráfico 1 - Projeção de Cenário Conservador. 

 
Fonte: Alto Uruguai. 

 

6.3.2 Cenário Intermediário 

Para o calculado do Cenário Intermediário foram utilizados os 

investimentos dos programas municipais de mobilidade (Paz no Trânsito, 

Infraestrutura de vias públicas e Urbanismo) previstos no PPA 2014 a 2017. Para 

o período de 2014 a 2017 foi mantida a média bianual dos recursos previstos no 

PPA e a partir do ano de 2016, aplicou-se o percentual de crescimento da receita 

anual de 0,97%, ano de referência 2013, maior índice de crescimento da receita 

dos últimos quatro anos (Período de 2010 a 2014) para cada biênio durante a 

vigência do Plano (2025), conforme tabela e gráfico a seguir.  

2014-2015 2016-2017 2018-2019 2020-2022 2023-2025

Programa de Mobilidade (PPA) 42.789.678,81 21.504.437,61 21.691.526,22 21.880.242,50 22.070.600,61
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Tabela 16 - Projeção de Cenário Intermediário. 

Programas/ 
Período 

Investimento Previsto 

2014-2015 2016-2017 2018-2019 2020-2022 2023-2025 

Programa de 
Mobilidade 

(PPA) 
42.789.678,81 21.713.030,65 21.923.647,05 22.136.306,43 22.351.028,60 

Taxa de 
crescimento 

anual da 
Receita ano e 

referência 
2013 

 0,97 0,97% 0,97% 0,97% 

Fonte: Alto Uruguai. 

 

Gráfico 2 - Projeção de Cenário Intermediário. 

 

Fonte: Alto Uruguai. 

 

6.3.3 Cenário Otimista 

Para o calculado deste Cenário utilizou-se os investimentos dos 

programas municipais de mobilidade (Paz no Trânsito, Infraestrutura de vias 

públicas e Urbanismo) previstos no PPA 2014 a 2017. Para o período de 2014 a 

2017 foi mantida a média bianual dos recursos previstos no PPA e partir do ano 

de 2016, aplicou-se o percentual de crescimento do PIB de 10,88%, ano de 

referência de 2012 para cada biênio durante a vigência do Plano (2025), 

conforme tabela e gráfico a seguir. 
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Tabela 17 - Projeção de Cenário Otimista. 

Fonte: Alto Uruguai. 

 
 

Gráfico 3 - Projeção de Cenário Otimista. 

 
Fonte: Alto Uruguai. 
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 PROJEÇÃO DE RESULTADOS TÉCNICOS 

Para conseguir estabelecer os prazos (curto, médio ou longo) para a 

aplicação de cada uma das ações, as diretrizes apresentadas foram analisadas 

em conjunto com as matrizes de origem destino, aos dados socioeconômicos 

(projeção de crescimento da população e atividades econômicas) e aos dados 

de tráfego (número de usuários classificados entre os diferentes tipos de 

modais).  

Nesse capítulo será apresentada de forma breve os resultados obtidos 

com a projeção de aplicação das diretrizes, já que essa análise é fundamental 

para subsidiar o posterior trabalho de hierarquização síntese das propostas  

Serão respeitados os eixos trabalhados para estabelecimento de ações, 

serão considerados os eixos que podem ter impacto direto no sistema de 

transporte, ou seja, os eixos de estruturação institucional e de integração da 

mobilidade com o planejamento urbano por se tratarem de estratégias de gestão 

não passam por análise de impacto sore o sistema viário.  

Os impactos serão mostrados mostrando o curto, médio e longo prazos.  

 

Priorização e organização do transporte coletivo. 

A alteração de desempenho da rede será medida a partir da possibilidade 

de alcance de 3 objetivos: 

• Qualidade da prestação de serviços; 

• Priorização física do transporte coletivo (vias e sinalizações 

exclusivas); 

• Desincentivo ao transporte motorizado individual; 

As condicionantes para se avaliar a efetividade e impacto dessas ações 

serão: 

• Número de passageiros atuais; 

• Projeção de crescimento da população; 

• Matriz de origem destino geral (2015); 
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• Matriz de origem destino do transporte coletivo (2014); 

A qualidade da prestação dos serviços se baseia no tempo médio de 

viagem, no tempo médio de espera, no tempo de caminhada e distância dos 

pontos de embarque, na quantidade de passageiros por veículo e tarifa média 

do sistema. Dados obtidos diretamente no diagnóstico (dados de 2015) ou pelo 

estudo realizado para concepção de proposta técnica para licitação do serviço 

(dados de 2014).  

 

Tabela 18 - Tempos de deslocamentos atuais, projeção de crescimento e projeção de aplicação 
das ações. 

TEMPO DE 
DESLOCAMENTO 

ATUAL 
PROJEÇÃO CRESCIMENTO  COM APLICAÇÃO DO PLANO 

CURTO MÉDIO LONGO CURTO MÉDIO LONGO 

Das linhas do 
transporte 
 coletivo 

36,6 39 42 45 36 35 31 

Tempo médio de 
viagem com o 
transporte coletivo 

30 33 35 38 29 27 24 

Tempo médio de 
viagem com o  
transporte 
individual  

15 17,5 20,8 23,2 15 15,5 16,3 

Fonte: Pesquisas de campo, IBGE, pesquisas de opinião, PróCidades. Dados trabalhados pela 

Alto Uruguai. 

Esses valores são estimados considerando-se viagens que passam pelo 

centro da cidade.  

Com a aplicação das ações contidas no eixo 02, principalmente se 

atendidas as diretrizes de priorização do transporte coletivo e de racionalização 

do serviço a projeção de melhoria no tempo de deslocamento das linhas, e por 

consequência o tempo de deslocamento dos passageiros sofre alteração de até 

15%, resultando em 6 minutos a menos em trânsito para os usuários do 

transporte coletivo.  

Já em relação ao transporte motorizado, devido à taxa de crescimento 

populacional apresentada e saturação do sistema viário a projeção a curto médio 
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e longo prazo é de aumento do tempo de deslocamento, já que a eficiência do 

sistema tende a diminuir. 

Tempo de Deslocamento das Linhas 

 A variação no tempo de deslocamento das linhas varia conforme 

aplicação das ações de implantação de faixas exclusivas, trabalho da sinalização 

viária com prioridade do transporte público coletivo e melhoria dos embarques e 

desembarques. 

Essas medidas se aplicadas a curto prazo já apresentariam melhoras, 

porém os maiores resultados são obtidos após longo prazo.  

Com base na tabela anteriormente mostrada, tomando como base a 

projeção de crescimento populacional, projeção de crescimento da frota e 

histórico de número de usuários do transporte coletivo apresentados no 

diagnóstico e no estudo pra processo licitatório do transporte coletivo em 2014, 

foram gerados gráficos de tendência de crescimento natural, sem nenhum tipo 

de intervenção no crescimento populacional, no crescimento progressivo da frota 

de veículos particulares e junção dos fatores de crescimento populacional e 

número médio de usuários mensais do transporte coletivo.  

O gráfico abaixo permite visualizar o resultado da projeção de 

comportamento do sistema caso não seja realizada nenhuma intervenção. 

Percebe-se que o tempo de deslocamento é crescente conforme o passar do 

tempo.  

Gráfico 4 - Tempo médio para completar o percurso das linhas sem medidas de intervenção. 

 

Fonte: Dados trabalhados pela Alto Uruguai. 
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O próximo gráfico mostra o tempo de deslocamento médio das linhas do 

transporte coletivo com aplicação das ações a curto, médio e longo prazo. 

Observa-se que a curto prazo já poderiam ser obtidas melhorias no tempo de 

deslocamento das linhas, porém os resultados mais significativos seriam obtidos 

a médio e longo prazo.  

Para projeção utiliza-se dos dados do crescimento natural, porém 

considera-se os resultados a serem obtidos se praticadas todas as ações 

sugeridas no eixo 02 – priorização e organização do transporte coletivo, vale 

lembrar que as outras ações dos outros eixos seriam aplicadas 

simultaneamente, o que geraria resultados ainda mais evidentes e positivos, 

porém o estudo nesse momento pretende avaliar a potencialidade das açõesem 

transporte público coletivo. 

Gráfico 5 - Tempo médio para completar o percurso das linhas com aplicação das ações. 

 

Fonte: Dados trabalhados pela Alto Uruguai. 

Com o tempo de deslocamento médio das linhas consegue-se otimizar a 

distribuição de veículos pelas linhas, conseguindo um maior número de veículos 

trafegando na linha, já que o tempo para completar o percurso é menor.  

Ou seja, o sistema além de mais ágil, fica otimizado, permitindo adesão 

de maior número de passageiros, levando ao ciclo positivo do transporte coletivo. 
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utilizados, além da taxa de crescimento populacional, os resultados obtidos nos 

estudos de deslocamento das linhas. Tomando como partido que se o tempo de 

deslocamento da linha diminui, o tempo de deslocamento de cada usuário 

também diminui.  

No geral, consegue-se a otimização do tempo de deslocamento dos 

passageiros em curto, médio e longo prazo. Ou seja, se as ações de priorização 

física do transporte público forem aplicadas a longo prazo já se torna possível 

obter resultados antes do cenário de médio prazo.  

O gráfico abaixo mostra a projeção de crescimento do tempo de 

deslocamento dos usuários do transporte público a partir do tempo atual até 

longo prazo, caso não seja aplicada nenhuma intervenção no sistema atual.  

Gráfico 6 - Tempo médio de deslocamento por passageiro do transporte coletivo sem intervenções. 

 

Fonte: Dados trabalhados pela Alto Uruguai. 

O próximo gráfico apresenta os cenários de estimativa de tempo médio 

de viagem por passageiro do transporte coletivo caso sejam aplicadas as ações 

voltadas à priorização física do sistema. A projeção estima a aplicação imediata 

das ações, resultando em resultados já a curto prazo e com resultados mais 

significativos de melhora dos tempos em médio e longo prazos.  
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Gráfico 7 - Tempo médio de deslocamento por passageiro do transporte coletivo com aplicação das 
ações. 

 

Fonte: Dados trabalhados pela Alto Uruguai. 

 

Tempo médio de deslocamento por veículo motorizado individual 

Assim como todo o sistema, a previsão de aumento populacional, a 

saturação do sistema e limitações físicas da malha viária atual levam a aumento 

progressivo do tempo médio de deslocamento de todo o sistema, e como o 

sistema é utilizado majoritariamente pelo transporte individual em número e 

ocupação física da via e a tendência é de ampliação da frota, esse modal será o 

mais atingido pelo travamento progressivo do sistema.  

Percebe-se pelo gráfico abaixo que o tempo de deslocamento é 

crescente, tanto a curto, médio ou longo prazo, caso não sejam realizadas 

intervenções ou se as intervenções realizadas permanecerem focadas em 

ampliação de estrutura viária. 

Gráfico 8- Tempo médio de deslocamento por transporte individual sem intervenções. 

 

Fonte: Dados trabalhados pela Alto Uruguai. 
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Ao mesmo tempo em que a prioridade é dada ao transporte coletivo, o 

que pode a curto prazo provocar maior lentidão no deslocamento, percebe-se 

que a médio e longo prazo o tempo médio tende a permanecer sem aumento. 

Isso se deve à projeção de aumento do uso do transporte coletivo, já que a 

migração do transporte individual para o transporte coletivo leva à diminuição de 

veículos privados do sistema de mobilidade e consequentemente otimização 

deste, com melhora do tempo de deslocamento como um todo, ou seja, em todos 

os modais. 

Gráfico 9 - Tempo médio de deslocamento por transporte individual com aplicação das ações. 

 

Fonte: Dados trabalhados pela Alto Uruguai. 

 

Todos os dados aqui apresentados estão interligados e consideram a 

aplicação eficiente das ações sugeridas, já que a alteração em um fator altera 

automaticamente os outros resultados apresentados. Por exemplo: para 

melhoria no tempo de deslocamento por passageiro do transporte público 

considerou-se o alcance da diretriz de otimização do sistema de transporte 

público, com diminuição do tempo de completar o percurso das linhas. 

Outro exemplo de interdependência entre os fatores é a aplicação de 

ampliação da procura pelo transporte coletivo que leve à diminuição do número 

de veículos individuais nas ruas causando a otimização do tempo de 

deslocamento também para transporte particular, cenário que se alteraria caso 

a meta de aumento da procura pelo transporte coletivo não fosse atingida.  
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Atualmente, as maiores demandas de origem do transporte público são 

dos bairros São Luis, Industrial e Centro. E o principal destino de quase todas as 

viagens é o bairro Centro. 

A projeção de melhoria da oferta de linhas e qualidade do sistema leva à 

busca mais uniforme do transporte coletivo, passando a ser procurado por todos 

os bairros da cidade.  

Controle e desestímulo ao transporte motorizado 

Para a análise da proposta do controle e desestímulo do transporte 

motorizado é apresentado a análise da frota de veículos no município de 

Sapiranga, com o cenário atual e a projeção do crescimento a curto, médio e 

longo prazo, e em seguida a projeção com a aplicação do Plano. 

Atualmente Sapiranga possui uma frota de 43.922 veículos, de acordo 

com o DETRAN-RS, com uma média de crescimento de 5,49%. Nesta 

perspectiva, a média de crescimento da frota é de 2.411 veículos ao ano. Com 

esta média de crescimento, o Município apresenta uma estimativa do 

crescimento de 7.233 veículos a curto prazo, 14.466 veículos a médio prazo e 

24.110 veículos a longo prazo. A estimativa de veículos por habitante em 

Sapiranga é de 0,58 veículos/habitantes, em relação aos automóveis do 

Município este número é de 0,35 automóveis/habitantes e em relação as 

motocicletas, a estimativa se encontra em 0,14 motocicletas/habitantes. 

 

Gráfico 10 - Projeção de crescimento da frota de veículos sem intervenções. 

 

Fonte: Detran/RS. Dados trabalhados por Alto Uruguai. 
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A finalidade deste eixo é a desestimular o uso do automóvel particular e 

promover a humanização do espaço público, favorecendo a cultura do modo de 

transporte não motorizado. 

Trabalhando em uma proposta de desestímulo ao transporte motorizado, 

com a aplicação do Plano, as diretrizes e ações aqui apresentadas, a proposta 

de desestimular o transporte motorizado apresenta a diminuição de 1% a curto 

prazo, 2% a médio prazo e 3% a longo prazo da frota de veículos. Com este 

objetivo será obtido uma estimativa na projeção dos 10 anos a diminuição da 

frota de crescimento de 43,92% para 33,90% anual no período, o que resulta em 

uma proposta de crescimento anual da frota a curto prazo de 4,49%, a médio 

prazo de 3,49% chegando a 2,49% do crescimento a longo prazo (estimativa 

calculada em relação a frota atual apresentada pelos dados estatísticos do 

Detran/RS).  

A tabela abaixo apresenta as propostas das metas esperadas de acordo 

com as propostas de diretrizes e ações. A média de crescimento atual de 

veículos é de 2.143 ao ano, com a aplicação da proposta esta média resultará 

em uma estimativa de 1.094 veículos no prazo de 10 anos. 

Gráfico 11 - Projeção de crescimento com a aplicação do Plano. 

 

Fonte: Detran/RS. Dados trabalhados pela Alto Uruguai. 

Tabela 19 - Metas esperadas - desestímulo ao transporte motorizado. 

METAS ESPERADAS - DESESTÍMULO AO TRANSPORTE MOTORIZADO  

PRAZOS  CURTO  MÉDIO  LONGO  

PROPOSTA DE CRESCIMENTO  menos 1% menos 2%  menos 3%  

PERCENTUAL DE CRESCIMENTO (percentual atual: 5,49% ano  4,49% 3,49% 2,49% 

TOTAL DE VEÍCULOS POR PERÍODO (estimado) 49.838 54.437 58.813 

PERCENTUAL DE CRESCIMENTO DO PERÍODO (estimado)      33,60% 
Fonte: Detran/RS. Dados trabalhados pela Alto Uruguai. 
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Qualificação da infraestrutura de circulação de ped estres. 

Para a análise deste eixo foi adotado a análise dos dados de tráfego de 

pedestres coletados na contagem volumétrica de acordo com o crescimento 

populacional do Município estimado pelo IBGE Cidades. Para tanto, foi realizado 

a média do tráfego de pedestres nos pontos estratégicos de contagem 

volumétrica (av. 20 de Setembro com av. João Corrêa, av. 20 de Setembro com 

rua Pastor Dietch, av. Mauá com rua Duque de Caxias e av. Antão de Farias com 

rua Presidente Kennedy) realizadas no Município, com isso aplicou-se uma 

estimativa de tráfego de pedestres durante o ano de 2010 a 2015. 

Com estes dados, foi realizada uma projeção do cenário do crescimento 

do tráfego de pedestres de acordo com a aplicação das ações estabelecidas 

neste Plano, adotando uma proposta de crescimento de 1% do tráfego de 

pedestres a curto prazo, 2% a médio prazo e 3% a longo prazo. 

De acordo com as pesquisas de tráfego, o resultado estimado de tráfego 

de pedestres foi de 50.867 pedestres no mês, o que resulta no ano um total de 

610.404 pedestres ao ano trafegando nestes pontos e uma estimativa de 8% da 

população usando este modal. Adotando os dados estimados de crescimento 

populacional para Sapiranga de 2010 a 2015, o Município teve uma média de 

crescimento de 6,10% ao ano.  

Gráfico 12 - Estimativa do crescimento populacional de Sapiranga - 2010 / 2015. 

 

Fonte: IBGE. Dados trabalhados pela Alto Uruguai. 

De acordo com a estimativa de crescimento populacional e a contagem 

do tráfego de pedestres, o crescimento populacional de pedestres neste período 

foi de 0,48%, o equivalente a um crescimento de 2.929 pedestres ao ano. 

Gráfico 13 - Crescimento estimado do tráfego de pedestres. 
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Fonte: IBGE. Contagem volumétrica. Dados trabalhados pela Alto Uruguai. 

De acordo com a projeção de crescimento de tráfego de pedestres nos 

cinco anos anteriores, a projeção de crescimento para o prazo de 10 anos sem 

intervenções é de um crescimento de um tráfego de 610.404 pedestres 

trafegando (2015) para uma estimativa de 639.694 pedestres trafegando no ano 

de 2025. 

Gráfico 14 - Projeção do crescimento do tráfego de pedestres sem intervenções. 

 

Fonte: IBGE. Contagem volumétrica. Dados trabalhados pela Alto Uruguai. 

Com a aplicação do Plano de ações e o vínculo com o eixo de desestímulo 

ao transporte motorizado, a proposta é chegar a um crescimento do tráfego de 

pedestres de 1% a curto prazo, 2% a longo prazo e 3% a curto prazo. 

Trabalhando nestes cenários, foi obtido um crescimento estimado de 13,91% do 

tráfego de pedestres, no qual, sem a aplicação do plano seria de 4,79%. 

Gráfico 15 - Projeção de crescimento do tráfego de pedestres com a aplicação do Plano. 

 

Fonte: IBGE. Contagem volumétrica. Dados trabalhados pela Alto Uruguai. 
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Tabela 20 - Projeção do crescimento do tráfego de pedestres com a aplicação da proposta. 

APLICAÇÃO DA PROPOSTA  

PRAZOS  CURTO  MÉDIO  LONGO  

PROPOSTA DE CRESCIMENTO  Mais 1% Mais 2%  Mais 3%  

PERCENTUAL DE CRESCIMENTO (percentual atual: 5,49% ano  1,48% 2,48% 3,48% 

TOTAL DE VEÍCULOS POR PERÍODO (estimado)  637.503 655.818 695.372 

PERCENTUAL DE CRESCIMENTO DO PERÍODO (estimado)      13,91% 
Fonte: IBGE. Contagem volumétrica. Dados trabalhados pela Alto Uruguai. 

 

Qualificação da infraestrutura de circulação de cic listas 

Atualmente Sapiranga possui apenas 10,2 km de ciclovias, um número 

relativamente baixo em relação a quantidade de ciclistas no Município. Devido a 

este problema o trânsito possui muitos conflitos em vários pontos da cidade. Para 

a diminuição destes conflitos e a promoção de uma organização na mobilidade 

da cidade, neste Plano é proposto a hierarquia cicloviária e ações para a 

promoção da qualidade da infraestrutura completa deste eixo. 

As projeções deste eixo serão trabalhadas em duas frentes: em relação a 

infraestrutura oferecida ao ciclista, e em relação ao crescimento do tráfego de 

ciclistas em Sapiranga. 

Em relação a infraestrutura cicloviária, será realizado uma projeção de um 

cenário a curto, médio e longo prazo com a aplicação das ações, com o método 

de aplicação de 50% das ações em curto prazo, 75% a médio prazo e 100% a 

longo prazo, de acordo com a metas prioritárias do Município e o plano de 

investimento oferecido. 

Tabela 21 - Metas estabelecidas com a aplicação do Plano. 

Metas prioritárias Metas secundárias Metas terciárias  

CURTO  MÉDIO LONGO  

50% 75% 100% 
Fonte: Alto Uruguai. 

Tratando dos aspectos de crescimento de tráfego de ciclistas em 

Sapiranga, para a projeção do crescimento atual e futura será apresentado de 

acordo com a contagem volumétrica realizada no Município em relação com a 

estimativa de crescimento populacional do IBGE Cidades. 
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Com estes dados, será apresentado uma estimativa de crescimento do 

tráfego de ciclistas de 1% ao ano para a cidade com a aplicação das ações do 

Plano. 

De acordo com as pesquisas de tráfego, o resultado estimado de tráfego 

de ciclistas foi de 35.776 ciclistas no mês, o que resulta no ano um total de 

429.312 ciclistas ao ano trafegando nestes pontos e uma estimativa de 6% da 

população usando este modal. Adotando os dados estimados de crescimento 

populacional para Sapiranga de 2010 a 2015, o Município teve uma média de 

crescimento de 6,10% ao ano. 

Gráfico 16 - Estimativa do crescimento populacional de Sapiranga - 2010 / 2015. 

 

Fonte: IBGE. Dados trabalhados pela Alto Uruguai. 

De acordo com a estimativa de crescimento populacional e a contagem 

do tráfego de ciclistas, o crescimento populacional de ciclistas neste período foi 

de 0,36%, o equivalente a um crescimento de 1.545 pedestres ao ano. 

Gráfico 17 - Crescimento estimado do tráfego de ciclistas - 2010/2015. 

 

Fonte: IBGE Cidades. Contagem volumétrica. Dados trabalhados pela Alto Uruguai. 

De acordo com a projeção de crescimento de tráfego de ciclistas nos cinco 

anos anteriores, a projeção de crescimento para o prazo de 10 anos sem 

intervenções é de um crescimento de um tráfego de 429.312 ciclistas trafegando 

(2015) para uma estimativa de 444.762 ciclistas trafegando no ano de 2025. 

Gráfico 18 - Projeção do crescimento de tráfego de ciclistas sem intervenções. 
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Fonte: IBGE Cidades. Contagem volumétrica. Dados trabalhados pela Alto Uruguai. 

Com a aplicação do Plano de ações, a proposta é chegar a um 

crescimento do tráfego de ciclistas de 1% ao ano durante a projeção do Plano 

(10 anos). Trabalhando nestes cenários, foi obtido um crescimento estimado de 

9,99% do tráfego de ciclistas, no qual, sem a aplicação do plano seria de 3,59%. 

Gráfico 19 - Projeção do crescimento do tráfego de ciclistas com aplicação do Plano. 

 

Fonte: IBGE Cidades. Contagem volumétrica. Dados trabalhados pela Alto Uruguai. 

Tabela 22 - Projeção do crescimento do tráfego de ciclistas com aplicação do Plano. 

APLICAÇÃO DA PROPOSTA  

PRAZOS  CURTO  MÉDIO  LONGO  

PROPOSTA DE CRESCIMENTO (percentual atual: 0,36% ano  1% 

TOTAL DE VEÍCULOS POR PERÍODO (estimado)  442.191 455.070 472.242 

PERCENTUAL DE CRESCIMENTO DO PERÍODO (estimado)      9,99% 
Fonte: IBGE Cidades. Contagem volumétrica. Dados trabalhados pela Alto Uruguai. 

Promoção da Acessibilidade Universal 

A realidade municipal a que se refere sobre a acessibilidade se encontra 

com diversos problemas no espaço público. Em muitos locais de travessia de 

pedestres possui falta de rampas de acesso ou de faixa de pedestre elevada. 

Para a solução destes problemas, foram propostas diretrizes a ações para 

promover a acessibilidade, eliminando em curto, médio e longo prazo os 

problemas existentes em relação a este eixo. Para a aplicação de uma proposta 

de cenários, será adotado o método da realização de 50%, 75% e 100% das 
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ações de acordo com a prioridade municipal e o cenário financeiro, em curto, 

médio e longo prazo, respectivamente.  

Tabela 23 - Metas estabelecidas com a aplicação do Plano. 

Metas 
prioritárias 

Metas 
secundárias 

Metas  
terciárias  

CURTO  MÉDIO LONGO  

50% 75% 100% 
Fonte: Dados trabalhados pela Alto Uruguai.  
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 HIERARQUIZAÇÃO DAS PROPOSTAS – QUADRO SÍNTESE 

Nas seções anteriores foram apresentadas as diretrizes necessárias para 

melhoria do sistema de mobilidade, as ações para alcançar essas diretrizes, a 

viabilidade financeira e institucional de ação por parte do Município e os 

principais impactos que seriam causados com a aplicação das ações. 

A análise de todos esses fatores em conjunto subsidiou uma ampla 

análise de viabilidade e trabalho de equilíbrio entre as ações necessárias e a 

viabilidade de aplicação de cada uma, conforme ilustra a figura abaixo. 

Figura 8 - Análise de Viabilidade para aplicação das ações. 

  

Fonte: Caderno de Referência para Elaboração dos Planos de Mobilidade Urbana. Informação trabalhada 

pela Alto Uruguai.  

A partir desse equilíbrio de viabilidade foram estabelecidas as prioridades 

de ações e àquelas que necessitam de maior preparo institucional. Foram 

reconhecidas, também, as ações interdependentes, que fazem necessário 

aplicações por etapas, sendo cada etapa uma ação e cada ação aplicada em um 

espaço de tempo para que ao fim do prazo horizonte do plano seja alcançada a 

diretriz almejada. 
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A hierarquização aqui alcançada é apresentada com o objetivo de 

organizar a implementação por parte dos gestores públicos e técnicos, assim 

como permitir o controle social sobre sua administração. 

A aplicação das ações será dividida em 3 etapas: curto, médio e longo 

prazo. Já que o horizonte temporal trabalhado é de 10 anos, o curto prazo se 

caracteriza pela aplicação entre 2015 e 2018, o médio prazo se caracteriza entre 

2018 e 2021 e o longo prazo é considerado entre 2021 e 2025. Sendo o ano de 

2025 estabelecido para revisão geral do Plano. 

Todas as diretrizes foram listadas e separadas de acordo com os prazos 

que se pretende para sua completa implantação, ou seja, o prazo para conclusão 

de todas as ações que permitirão alcançá-las.  

Percebe-se que as diretrizes se concentram para realização a médio e 

longo prazo, isso se dá por dois motivos. O primeiro motivo é o fato de o Plano 

Plurianual do Município estar definido até o ano de 2017, ou seja, o prazo 

estipulado como curto não é e abordado no Plano Plurianual vigente, nem na 

atual Lei de Diretrizes Orçamentárias. Outro motivo é que as diretrizes do Plano 

englobam, na maior parte, mais de uma ação para seu alcance, podendo ser 

algumas ações concluídas a curto prazo outras a médio ou longo. O alcance total 

da diretriz se dá através de implementação de todas as suas ações.  
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Tabela 24 - Hierarquização das diretrizes do PlanMob em 3 etapas. 

PRAZO CURTO (2015 - 2018) MÉDIO (2018 - 2021) LONGO (2021 - 2025) 
D

IR
ET

R
IZ

ES
 

Integração da gestão de 
serviços da mobilidade 
com as demais políticas 

urbanas 

Priorização do 
 Transporte Coletivo 

Revisão da política 
tarifária e diminuição do 

custo do transporte 
coletivo urbano 

Regulamentação e 
fiscalização da prestação 
do serviço de transporte 

público.  

Racionalização do 
Serviço de Transporte 

Coletivo 

Planejamento de 
Sistemas 

Integrados  

Melhoria da 
infraestrutura das 
calçadas, gerando 
acessibilidade e 

atratividade ao pedestre, 
promovendo incentivo 

na utilização do modal a 
pé e, garantir a 

integralidade dos 
bairros, em consideração 
a moradia e ao trabalho. 

Melhoria na qualidade e  
acessibilidade ao serviço 

Promover formas de 
 desestímulo da 

circulação de automóveis; 

Organização e 
planejamento da 

estrutura cicloviária 

Planejar, organizar e 
otimizar o transporte 

coletivo escolar 

Melhoria da circulação e 
 acessibilidade viária; 

Trabalhar com 
mecanismos  

ou programas de 
atratividade de 

transporte por bicicletas 

Promover formas de 
desestímulo ao 

estacionamento. 

Estudos de Impacto - 
Realizar estudos de 

Impacto para todos os 
empreendimentos 
considerados polos 

geradores de tráfego que 
poderão aumentar os 
impactos no trânsito; 
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Segurança Viária - 
promover 

 possibilidades de 
investimentos na 

segurança do sistema 
viário, principalmente 

nos pontos identificados 
com os maiores índices 

de acidentes; 

Promover o acesso ao 
pedestre aos 

 parques e praças de 
Sapiranga e promover 

medidas de priorização 
dos deslocamentos a pé 

nas centralidades da 
cidade. 

Otimização do sistema 
viário, melhoria de seu 
desempenho, aumento 

da capacidade, 
diminuição do tempo de 

deslocamento e de 
amortecimento de pontos 

de conflito 

  

 Promover a qualidade 
de segurança dos 

pedestres nas 
travessias.  

Trabalho de fiscalização 
 bem equipado, 

organizado e subsidiado 
por dados atualizados. 

  

Eliminação das barreiras 
urbanísticas  

que impedem o cidadão 
de circular e utilizar o 
espaço e o mobiliário 

urbano e promoção da 
infraestrutura adequada 
à acessibilidade nas vias 

públicas e transporte 
coletivo. 

Garantia da segurança no 
trânsito, através de  

ações voltadas à 
programas e eventos de 

conscientização que 
atinja todas as idades e 

todos os atores no 
transito 

  

Melhoria do 
desempenho do sistema 

viário - aumento da 
capacidade, redução 

dos tempos de viagem e 
conflitos; 

 Tratamento especial do 
trecho da RS 239 que 

atravessa a área urbana, 
promovendo maior 

conexão entre a rodovia e 
a malha urbana com 

elevação da segurança, 
principalmente para 

trafego e travessia de 
pedestres e ciclistas.  
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Promover sinalização 
vertical, horizontal e 

semafórica em locais de 
conflito; 

Melhorar as condições de 
escoamento do sistema 

existente; 

  

Se necessário, 
intervenções físicas  

em pontos de conflito 
viário. 

 Organizar, regular e 
otimizar o transporte de 

cargas e mercadorias 
dentro da área urbana. 

 

1ª Etapa – Curto Prazo – 2015 a 2018: 

 A prioridade inicial é dada àquelas propostas de baixo orçamento e 

empenho, que são propostas destinadas, principalmente à organização 

institucional, organização do transporte público, melhoria das calçadas e 

passeios, organização e planejamento da estrutura cicloviária, melhoria da 

segurança no trânsito e diminuição do número de acidentes.  

 

2ª Etapa – Médio Prazo – 2018 a 2021: 

As prioridades de médio prazo são aquelas que exigem maior 

organização institucional para seu alcance assim como maior investimento 

técnico e financeiro. Estão entre elas, o alcance da priorização do transporte 

coletivo e a racionalização e melhoria na qualidade de seu serviço. São diretrizes 

a médio prazo o planejamento a organização e a otimização do transporte 

coletivo escolar, a promoção de desestimulo ao estacionamento de veículos 

individuais na área central. Melhorias na circulação de pedestres, estimulo aos 

deslocamentos a pé na área central, melhoria significativa da acessibilidade, 

melhoria do desempenho do sistema viário, redução dos tempos de viagem e 

dos pontos de conflito, melhoria da sinalização do trânsito e intervenções em 

pontos de conflito viário.  
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3ª Etapa – Longo Prazo – 2021 a 2025: 

As diretrizes a se alcançar nessa etapa são diretrizes que exigem maior 

viabilidade financeira, projetos técnicos, organização institucional, integração 

entre variados setores ou são diretrizes com ações já executadas acurto e médio 

prazo que serão atingidas em sua totalidade nessa etapa.  

São diretrizes a longo prazo: Revisar a política tarifária para otimização 

dos gastos do transporte público coletivo, planejamento de sistemas integrados, 

desestimulo à circulação de automóveis, melhoria na circulação e acessibilidade 

viária, realização de estudo de impacto de vizinhança para todos os 

empreendimentos que impactem no sistema viário, tratamento da RS 239, 

melhoria no sistema de escoamento do sistema e organização do transporte de 

cargas na área urbana.  

As diretrizes de conscientização relativas à segurança no trânsito, 

organização e planejamento da estrutura cicloviária, trabalho de fiscalização 

bem equipado, organizado e sistematização de dados são diretrizes constantes 

durante todo o tempo horizonte de aplicação do plano, já que constituem de 

medidas básicas para organização do sistema de mobilidade. 

A mesma observação pode ser feita para as diretrizes estabelecidas para 

curto ou médio prazo apesar de serem atingidas quando implementadas as 

ações. Essas ações devem ser trabalho constante do sistema de mobilidade, 

assim como a diretriz apontada.  
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 MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E REVISÃO 

As estratégias de monitoramento e gestão se tratam de uma proposta de 

organização a ser adotada pelo poder público com o objetivo de facilitar, otimizar 

e acompanhar a implementação das propostas por esse plano apresentadas, de 

forma a maximizar seu alcance, o monitoramento de seu sucesso e as possíveis 

barreiras nessa implementação. 

O plano é apresentado para um tempo horizonte baseado em projeções 

de crescimento influenciáveis por variáveis naturais ou econômicas, e portanto, 

o horizonte projeto pode não ser o cenário vivido pela população durante o tempo 

de vigor do plano, portanto, esse plano não é imutável, e as ações apresentadas 

podem ser ajustadas para o alcance das diretrizes em cada eixo.  

A gestão de monitoramento e avaliação se faz primordial principalmente 

para: 

• Garantir a eficiência e efetividade de aplicação das ações; 

• Racionalizar os recursos públicos; 

• Controle da Sociedade; 

• Verificar a necessidade de adaptação das ações. 

 Vai permitir ao poder público que seja medida a efetividade das ações e 

dos resultados da realização das atividades e avaliar o impacto geral do Plano, 

servindo, inclusive, de embasamento para sua revisão. 

 

9.1 Estratégia 

A estratégia de implementação visa 4 atividades principais, todas elas 

desenvolvidas ou coordenadas pela Secretaria de Mobilidade Urbana, as etapas 

de implementação são:  

1. Monitorar a Implantação do PlanMob; 

O monitoramento apenas será possível se os indicadores se mantiverem 

atualizados, a essência do monitoramento é a manutenção dos 

indicadores. Os indicadores são apresentados no subitem a seguir, 
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separados por eixo de implementação. Com os indicadores apresentados 

é possível o monitoramento de todas as diretrizes propostas no PlanMob. 

Responsável: Secretaria de Mobilidade Urbana / Secretaria de 

Planejamento Urbano / Secretaria de Obras e Infraestrutura. 

Apoio necessário para coleta de dados: Secretaria de Educação / 

Secretaria de Saúde / Secretaria de Comunicação. 

 

2. Monitoramento constante do desempenho do sistema de mobilidade; 

O monitoramento de desempenho do sistema também se dará através de 

manutenção e análise dos indicadores. Serão gerados relatórios 

constantes nos quais constará a evolução ou problemas do sistema de 

mobilidade urbana de Sapiranga.  

Os relatórios devem ser gerados a cada 3 anos para que a análise do 

sistema coincida com a análise de efetividade do PlanMob. Os casos em 

que se faz necessário estudo de matriz O/D (origem/destino) poderão ser 

realizados a cada 5 anos.  

Os relatórios elaborados devem ficar disponíveis para consulta pública ou 

suas conclusões amplamente divulgadas para a população.  

Responsável: Secretaria de Mobilidade Urbana / Secretaria de 

Planejamento Urbano / Secretaria de Obras e Infraestrutura. 

Apoio necessário para coleta de dados: Secretaria de Educação / 

Secretaria de Saúde / Secretaria de Comunicação. 

 

3. Consultas públicas na aplicação do PlanMob 

Deverão ser realizadas consultas públicas a respeito da aplicação de 

ações do PlanMob, coleta de opinião através de oficinas comunitárias 

para levantamento da opinião da comunidade afetada diretamente ou 

indiretamente pela aplicação das ações. Como forma de participação 

popular e gestão democrática garantida deverá ser garantido e estimulado 

o funcionamento do Conselho, podendo haver consultas esporádicas a 

respeito da implementação do Plano ou garantia de reuniões regulares.  
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4. Divulgação da implantação das ações 

Esse eixo de ação trata da divulgação por meio eletrônico (site, página 

oficinal nos meios de comunicação, sites de relacionamento, jornal, 

televisão) da implementação das ações contidas no PlanMob.  

 

9.2 Estrutura Necessária 

A estrutura sugerida tem a intenção de otimizar a capacidade interna do 

Município para que não só colete os dados como acompanhe a evolução desses 

indicadores. 

A estruturação sugerida deverá se dar dentro da Secretaria de Segurança 

Pública e Mobilidade Urbana, ficando essa responsável pela gestão do Plano de 

Mobilidade Urbana, com a responsabilidade de: 

• Manter atualizada a base de dados; 

• Colher informações que forem de posse de outros órgãos públicos; 

• Reunir e organizar essas informações oriundas de outros órgãos; 

• Coordenar a execução das pesquisas de indicadores; 

• Em intervalos de tempo constantes, gerar relatórios de 

desempenho; 

• Garantir que os relatórios de desempenho possam ser consultados 

pela população interessada; 

Para o trabalho de gestão do plano e monitoramento dos indicadores será 

necessário dentro da equipe da Secretaria de Mobilidade urbana uma equipe 

técnica composta por, no mínimo, um engenheiro ou arquiteto com 

conhecimento em mobilidade urbana e tráfego que coordenará as atividades de 

monitoramento do plano, suas ações e seus resultados.  

É importante que a equipe interna seja preparada para a interpretação dos 

dados mediante o contexto em que se inserem, já que apenas os dados se 

apresentados isoladamente podem levar a análises equivocadas. A 

interpretação dos indicadores é tão importante quanto sua coleta, por isso a 

importância de equipe capacitada responsável pelo gerenciamento e avaliação, 

tanto do plano como dos indicadores. 
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A base de dados atualizada é fundamental para o desenvolvimento da 

mobilidade urbana, devendo ser de preocupação constante não só no período 

de coleta e análise, mas que se garanta a base de dados atualizada para gestão 

das ações e projetos e para segurança no pleito de recursos externos. 

À equipe técnica, se necessário em parceria com outros órgãos, também 

fica a responsabilidade de elaboração de projetos. 

 

9.3 Monitoramento por eixo de ações 

O monitoramento vai exigir alguns indicadores específicos em cada um 

dos eixos abordados no capítulo 5 – de estratégias e ações, portanto, o quadro 

a seguir faz a classificação do setor de monitoramento no qual se inclui o 

monitoramento do eixo e quais são os indicadores necessários para o 

monitoramento para cada diretriz. 

Foi feita a hierarquização das diretrizes, o único modo de monitorar se as 

diretrizes foram atendidas é através dos indicadores. Na maior parte dos casos, 

é necessário observar mais de um indicador para definição de atendimento da 

diretriz. 

 

Tabela 25 - Indicadores necessários para monitoramento em cada eixo. 

EIXO DE  
TRABALHO 

SETOR DE  
MONITORAMENTO 

INDICADORES  
NECESSÁRIOS 

Priorização e 
organização  

do transporte coletivo 

- Mobilidade Urbana; 
 

- Comunicação; 

-Pesquisas de opinião atualizadas; 

 
-Monitoramento da frequência e 
caracterização dos acessos dos 
usuários às informações; 

 
-Quilometragem de corredores 
exclusivos implantados; 
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-Tempo médio do percurso em cada 
linha; 

 
-Pesquisas de origem e destino dos 
usuários de transporte público; 

 
-Número de usuários por dia da 
semana, por mês e por ano; 

 
-Caracterização do tipo de usuário 
(idade, sexo, ocupação, PNE); 

 
-Tempo médio de espera dos 
usuários; 

 
-Mapeamento das condições dos 
pontos de parada; 

 
-Número de passageiros P.N.E 
fazendo uso dos transportes 
adaptados; 

 
-Condições dos veículos utilizados e 
porcentagem de veículos adaptados; 

Controle e 
desestímulo ao 

 transporte 
motorizado 

- Mobilidade Urbana; 
 
- Planejamento 
Urbano; 
 
-Educação; 
 
-Saúde; 

-Pesquisas de opinião pública; 
 
-Levantamento volume de tráfego 
por tipos de modais em pelo menos 4 
pontos da cidade; 
 
-Número de projetos, programas e 
campanhas criados; 
 
-Dados relativos ao número de 
estacionamentos no centro, 
rotatividade e tempo de 
permanência média (fornecido pela 
empresa responsável); 
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Qualificação da 
Infraestrutura 

 de circulação de 
pedestres 

  

-Pesquisas de satisfação com os 
pedestres; 
 
-Número de projetos e campanhas 
relacionados à utilização da calçada; 
 
-Área de calçadas adequadas aos 
princípios de acessibilidade universal; 
 
-Número de calçadas inadequadas de 
acordo com notificações da 
fiscalização; 
 
-Dados de acidentalidade envolvendo 
pedestres; 
 
-Número de viagens realizadas a pé 
(através de pesquisas nas escolas, 
postos de saúde e grandes 
empreendimentos); 

Qualificação da 
Infraestrutura 

 de circulação de 
ciclistas 

- Mobilidade Urbana; 
 
- Planejamento 
Urbano; 
 
-Educação; 
 
-Saúde; 

-Quilometragem de ciclovias e novas 
ciclovias (a cada ano); 
 
-Número de para ciclos implantados; 
 
-Número de bicicletários 
implantados; 
 
-Número de projetos, programas e 
campanhas criados; 
 
-Número de ciclistas usando a rede 
cicloviária; 
 
-Número de deslocamentos a pé para 
escola (pesquisas nas escolas 
monitorada pela secretaria de 
educação); 
 
-Número de deslocamentos a pé à 
trabalho (pesquisas nos postos de 
saúde em parceria com secretaria de 
saúde); 
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-Dados estatísticos de usuários do 
sistema de bicicletas compartilhadas 
(quando implantado); 
 

 Promoção da 
Acessibilidade  

Universal 

-Mobilidade Urbana; 
- Planejamento 
Urbano; 
 

-Dados da população Portadora de 
necessidades Especiais ou 
mobilidade reduzida (quantos, quem 
são, ocupação, idade, gênero); 
 
-Pesquisa de satisfação com grupo 
social de mobilidade reduzida 
abordando os diferentes modais de 
transporte; 
 

Organização da 
circulação viária 

- Planejamento 
Urbano; 

-Indicadores dos PGT obtidos pelos 
Estudos de Impacto de Vizinhança; 
 

Segurança nos 
deslocamentos 

- Mobilidade Urbana; 
- OBM/SAMU; 
 

-Número de cursos de reciclagem  
promovidos para funcionários e 
agentes de trânsito;  
 
-Dados estatísticos de acidentes de 
trânsito com local da ocorrência, tipo 
de ocorrência (veículos envolvidos); 
  
-Análise da efetividade dos 
programas de educação; 
 
-Número de intersecções onde foram 
implantadas medidas de segurança e 
dados estatísticos do desempenho 
das medidas; 
 

Integração, 
humanização e  

segurança na RS 239 

- Mobilidade Urbana; 
- Planejamento 
Urbano; 

-Dados estatísticos do número de 
acidentes na rodovia e os envolvidos; 
 
-Pesquisa de opinião pública; 
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Drenagem na área 
central e  

pontos críticos 
- Meio Ambiente; -Indicadores técnicos de 

desempenho da drenagem; 
 

Integração da 
mobilidade com o 

Planejamento Urbano 

-Mobilidade urbana; 
-Planejamento 
Urbano; 
 

-Dados socioeconômicos da 
população e meio de mobilidade;  

-Número de equipamentos de 
cultura e lazer e dados sobre sua 
acessibilidade; 

 
-Unidades habitacionais ao longo de 
vias de circulação do transporte 
público e relação com a densidade 
habitacional nas demais vias; 

 
-Relação entre renda mensal e gasto 
com transporte por família ou per 
capta; 

 
-Índice por mobilidade por renda; 

-Modalidade de transporte utilizado 
por renda; 
 

Outros 
- Mobilidade Urbana; 
- Meio Ambiente; 

-Idade média da frota de veículos de 
Sapiranga; 

-Número de veículos que utilizam de 
energias renováveis / energia 
elétrica; 

 
-Indicadores relativos à emissão de 
gases poluentes/ indicadores da 
camada de ozônio e indicadores 
ambientais; 
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9.4 Prazos 

O prazo para revisão desse plano é de 10 anos a contar de sua 

aprovação. Já é conhecida a necessidade de um banco de dados e relatórios de 

desempenho atualizados para essa revisão. 

Fica estipulada a necessidade de levantamento de indicadores anuais 

com análise dos dados a cada 03 anos. Quanto às pesquisas de origem e destino 

realizadas através de pesquisas domiciliares, podem ser feitas a cada 5 anos, 

se necessário as pesquisas prévias à revisão do plano podem ser feitas em 

intervalo de tempo diferenciado. 

Os relatórios de desempenho – gerados a partir da análise dos 

indicadores – devem ser elaborados a cada 3 anos e permanecer à disposição 

para acesso à população. 
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 CONCLUSÕES 

Esse produto teve como foco, organizar as necessidades de intervenções 

levantadas nas etapas anteriores, otimizar e garantir eficiência da estrutura 

administrativa para que essas intervenções sejam desenvolvidas. 

Entre as questões colocadas, entende-se que o levantamento de dados 

com sua organização e monitoramento é a chave para garantia da aplicação das 

metas em todos os eixos aqui trabalhados.  

O Plano de Ações para Mobilidade Urbana de Sapiranga é um grande 

passo para o progresso do sistema de mobilidade, planejamento e 

desenvolvimento. Porém, apesar de ser um grande passo, sua aplicação e 

monitoramento garantirão a eficiência do sistema, principalmente a longo prazo. 

É importante a continuidade do processo de planejamento e o pensamento 

integrado entre as políticas de desenvolvimento urbano considerando o Plano de 

Mobilidade Urbana. 

O conjunto das ações aqui apresentadas leva à garantia de melhoria da 

acessibilidade de pessoas e cargas dentro do território do município, mas com 

foco principal nas pessoas. Garantindo a sustentabilidade, reduzindo 

desigualdades, promovendo a inclusão social e garantia de acesso aos serviços 

básicos, mitigação de impactos ambientais e desenvolvimento econômico.  
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PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÕES



Prefeitura Municipal de Sapiranga – RS 
Plano de Mobilidade Urbana 
Etapa II - Diagnóstico 

 

      ALTO URUGUAI - www.altouruguai.eng.br  110



Prefeitura Municipal de Sapiranga – RS 
Plano de Mobilidade Urbana 
Etapa II - Diagnóstico 

 

      ALTO URUGUAI - www.altouruguai.eng.br  111

 

 

 


